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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

 119/2 تعلىمات ادىان الهى و اخالق پاىۀ هشتم دورۀ اّول متوسطه )وىژۀ اقلّىت هاى دىنى(ـ  نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألىف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی 

لىدا نىک روش )مدىر امور فنی و چاپ(ـ  تبسم ممتحنی )طراح جلد(ـ   خدىجه محمدی )صفحه آرا(  شناسه افزوده آماده سازی:
تهران: خىابان اىرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهىد موسوی(
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نشانی سازمان:

کرج   ـ  مخصوص  جادۀ   ١٧ کىلومتر  ـ  تهران  اىران:  درسی  کتاب های  ونشر  چاپ   شرکت 
پستی:  صندوق   ،44985160 دورنگار:  ـ ٤٤٩٨٥١٦١،    ٥ تلفن:  خىابان ٦١  )داروپخش( 

ـ  ٣٧٥١٥  ١٣٩

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران »سهامی خاص«
1397 سال انتشار:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی



اسالم	اقلّىت	های	مذهبی	را	احترام	گذاشته	است.	اسالم	اقلّىت	های	مذهبی	را	
در	مملکت	ما	محترم	می	شمارد.	اىن	مملکت	مال	همٔه	ماست.

امام خمینى »قّدس سّره الّشرىف«
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بخش اّول: با خدای جهان آفرىن بیشتر آشنا شوىم
	

٢ به	نام	تو	 	
٣ از	مشاهدٔه	نظم	و	هماهنگی	چه	می	فهمىم؟	 	
٦ در	خوىش	بنگرىم	 	
10 نگرشی	به	جهان	آفرىنش	 	
17 راهی	به	سوی	خدا	 	
21 خداشناسی	دور	از	پندارهای	خام	 	
٢6 عدل	خدا	 	

بخش دوم: آشناىی بیشتر با زندگی آىندۀ انسان در جهان آخرت

معاد: بازگشت به جهان آخرت و رجوع به سوی خدا
٣2 زندگی	جاوىد	 	
٣6 آثار	اعمال	 	

بخش سوم: آشناىی بیشتر با پیامبران اىن راهنماىان راه شناس
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