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کلیٔه 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، تهیٔه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

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

ضمیمۀ پیام های آسمان)ویژۀ اهل سنت( پایۀ هفتم  دورۀ اّول متوسطه ـ 105/2 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
حیدر الماسی)مؤلف( ـ مولوی نذیر احمد سالمی )ناظر(ـ  محمدکاظم بهنیا )ویراستار(  شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ( ـ مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری( ـ 
محمد عباسی )نگاشتارگر)طراح گرافیک(، طراح جلد( ـ فاطمه باقری مهر، شهال 
احمدرضا  کالچاهی،  ثابت  حمید  ملک ایزدی،  سپیده  ایلخانی زاده،  پری  داالیی، 

امینی )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی( تهران: خیابان ایرانشهر شمالی 
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه

نشانی سازمان:

 شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران: کیلومتر ١٧ جادۀ مخصوص 
ـ ٤٤٩٨٥١٦١، دورنگار: 44985160،  کرج ـ خیابان ٦١  )داروپخش( تلفن: ٥  

ـ  ٣٧٥١٥  صندوق پستی: ١٣٩

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ سوم ١٣٩6 سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



در جمهوری اسالمی، همهٔ برادران سّنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر، و در 
حقوق، مساوی هستند.هر کس خالف این را تبلیغ کرد، دشمن اسالم و ایران است.

                           امام خمینى »رحمة الّله علیه«



فهرست

فصل چهارم: راه و توشه

1 افتخار	بندگی	 درس هشتم 

٣ به	سوی	پاکی	 درس نهم 

٦ ستون	دین	 درس دهم 

12 نماز	جماعت	 درس یازدهم 


