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دبیران محترم دینی
سالم علیکم

کتابی که امسال تدریس می کنید، آخرین کتاب از مجموعه کتاب های پیام های آسمان است  . کتابی که 
دربردارنده مطالبی اثرگذار، مهم و عمیق است و آموزش آن به دلیل رشد فکری مخاطب به این سال موکول شده 

است  .
دانش آموزان با ورود به این سن توانایی آن را می یابند که با نگاهی عقالنی به جهان  پیرامون خود بنگرند 

و عقاید خویش را از نو و بر مبنای برهان و استدالل بازسازی کنند.
از همین رو، در این کتاب سعی شده است عقاید دینی مورد نیاز مخاطبان با نگاهی عقالنی و از طریق 
استدالل آموزش داده شود تا هم آنان را در رسیدن به اقناع عقلی یاری کند و هم بنیان محکمی برای عقاید دینی 

آنان بنا کند.
از شما همکاران محترم انتظار می رود تا در این پایه با همتی مضاعف به آموزش این کتاب بپردازید و 

پاسخگوی سؤاالت و چالش های فکری مخاطبان خود باشید.
این کتاب مشابه پیام های آسمان سال های هفتم و هشتم است  . توصیٔه جدی ما در زمینٔه ارزشیابی  ، روش 
تدریس و  تحلیل محتوای کتاب، مطالعه مقدمه کتاب های سال های گذشته و مراجعه به راهنمای معلّم و راهنمای 

برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره اّول متوسطه است.
همکاران محترم می توانند جهت مطالعه »راهنمای برنامٔه درسی تعلیم و تربیت دینی دورٔه اّول متوسطه  «  ، 
مطالعٔه راهنمای معلّم  ،  دریافت نمونه سؤاالت  ، اظهار هرگونه پیشنهاد و انتقاد دربارٔه کتاب  ، طرح پرسش های 
محتوایی کتاب و دریافت جواب از کارشناسان مربوطه ، و بهره برداری از محتواهای مختلف ارائه شده به وبگاه 

گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی زیر مراجعه فرمایند:

«http://qm-dept.talif.sch.ir»



دوستان خوبم، سالم

با موفقیت،  پایٔه هشتم را  با تالش و کوشش خود،  توانستید  تبریک می گوییم که  به شما 
پشت  سر گذاشته و به مرحلٔه جدیدی از زندگی تحصیلی تان قدم بگذارید. 

راستی 9 سال پیش را یادتان هست؟! وقتی تازه می خواستید پا به کالس و مدرسه بگذارید. 
شاید آن زمان با خود می گفتید: 12 سال! یعنی من باید 12 سال در مدرسه درس بخوانم؟! 

اما حاال وقتی به پشت سر نگاه می کنید، می بینید بخش زیادی از این مسیر را طی کرده اید!

یک سؤال!
باالتر  کالس  به  کالسی  از  و  می شود  افزوده  عمرتان  بر  سال  به  سال  که  همان طور  آیا 
می روید، بر اخالق و ایمانتان هم اضافه می شود؟ آیا پله های خوب زیستن را هم مثل پله های عمر 

و زندگی به سرعت طی می کنید؟
که  می خواهیم  از خدا  هم  ما  باشد.  مثبت  این سؤال،  به  پاسخ تک تک شما  امیدواریم 

سرعت رشد و پیشرفت شما در علم و اخالق و ایمان از سرعت گذران عمرتان، بیشتر باشد.
البته در کنار دعای ما، خودتان هم برای هرچه بهتر شدن تالش کنید. سعی کنید به آنچه 
تاکنون در کتاب های درسی و به خصوص کتاب های دینی خوانده اید، عمل کنید و تصمیم جدی 
بگیرید تا به آن دسته از تعالیم دین که از این پس نیز فرا می گیرید به خوبی عمل کنید تا هر روز 

خوب تر از گذشته باشید و طعم شیرین با خدا بودن را بچشید.
امیدواریم این کتاب بتواند شما را در طی نمودن مسیر سعادت و خوشبختی کمک کند. 
در این کتاب، مطالب تازه ای خواهید آموخت. مطالبی همچون راه های شناخت خدا، راه های افزایش 
ایمان به خدا، دوران غیبت امام زمان )ع( و چگونگی رهبری جامعه در این دوران، ویژگی های دوران 
ظهور، آشنایی با برخی از احکام نماز، راه شناخت دوستان خوب و ده ها مطلب جذاب  و مفید دیگر.




