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خالصه درس پیام های آسمان نهم

  فصل اول : خداشناسی 

درس اول : تو را چگونه بشناسم؟
راه های شناخت صفات خداوند

1- تفکر در کتاب آسمانی
قرآن کریم به ما می آموزد که : خداوند بر همه چیز آگاه است ؛ او از آن چه در قلب ما می گذرد ، از آن چه چشم های ما می بیند، و آن چه 
در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است ، او حتی از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای از جهان نیز با خبر است ؛ خالصه این که 

هیچ چیز مخفی و آشکاری نیست مگر آن که خدا به آن علم دارد . 
خداوند مهربان است و مهربانی او همه چیز و همه کس را در برگرفته است :  } َو ُهَو الَغفوُر الَودوُد {   او بسیار آمرزنده و دوستدار 

بندگانش است.
او مجازات کننده نیز هست و کسانی را که به مبارزه با حق برخیزند و از گناه و سرکشی دست برندارند، از رحمت خویش محروم و به 
عذابی دردناک گرفتار می کند . البته ، کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند با آغوش باز می پذیرد ؛ چرا که او خود 

را خدای بسیار توبه پذیر معرفی می کند و توبه کنندگان را دوست می دارد .
خداوند خود را در قرآن بهترین روزی دهنده ، بهترین یاری کننده و بهترین سرپرست معرفی می کند.

2- تفکر در کتاب خلقت
راه دیگر شناختن صفات خداوند ، تفکر در کتاب خلقت است . با تفکر در جهان خلقت می توان عالوه بر پی بردن به وجود خالقی 

بی همتا، با برخی از ویژگی ها و صفات او نیز آشنا شد.
تنها کافی است به تفکر در عالم ، بنشینیم ؛ آن گاه این جهان را هم چون جاده ای رهنمون به سوی او خواهیم یافت . زیبایی های عالم، 
جلوه ای از زیبایی او ، خوبی های آن ، روایتگر نیکی او و عظمت های آن ، پرتوی از قدرت و بزرگی اوست . گویی تمام اجزای عالم از 

او سخن می گویند .
الزم به ذکر است که نمی توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خداوند نسبت دهیم و بخواهیم به وسیله آن شناخت خود را 
نسبت به خدای متعال بیشتر کنیم ، تنها می توان صفاتی را به خدا نسبت داد که ناشی از کمال باشد و صفاتی که ناشی از نوعی نقص 

و کاستی باشد در خداوند راه ندارد. 

حمد و تسبیح
حمد به معنای » ستایش« است . وقتی می گوییم } الحمدهلل { ، می خواهیم بگوییم که » هر ستایش برای خداست« .

وقتی می گوییم » سبحان اهلل« می خواهیم بگوییم » خداوند از هرنقص و عیبی ، منزه است« . یعنی آن نقص هایی که در سایر موجودات 
است ، در او نیست و او خدایی کامل و بی نقص است .

درس دوم : در پناه ایمان
علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد ، اما داشتن چراغ ، به تنهایی انگیزه الزم برای حرکت در آن راه را در انسان 

ایجاد نمی کند . ایمان مشوق و محرک ما برای رفتن به سمت عمل است .

شناخت             ایمان             عمل  
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سؤاالت امتحان كالس هاي  نهم
درس : پیام های آسمان

آزمون شماره تاریخ امتحان  :

1 مدت  امتحان : 50 دقیقه

الف(  جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید:

1- در حمد و ستایش همواره صفات ................................ خداوند را بیان می کنیم.     

2- پیامی که خداوند حکیم، همراه آخرین پیامبرش برای انسان ها فرستاد، ........................... است.

3- اگر اعضای وضو نجس باشد، وضو ....................... است. )باطل - صحیح(

4- یاری امام زمان )عج( یعنی .......................... و این کار مخصوص دوران ظهور نیست.

ب ( جمالت درست و نادرست را مشخص کنید:

5- عقاید باطل و خرافی منحصر به زمان پیامبران بوده است.

6-خداوند گوش سپردن به آیات قرآن را یکی از عوامل افزایش ایمان برشمرده است.

7- تمام پیامبران الهی الگوی استقامت در راه خدا بودند.

8- اعتقاد به ظهور منجی، به شیعیان اختصاص دارد.

پ( پاسخ درست با عالمت )×( مشخص کنید:

9- برای حرکت به سوی خداوند، به چه ابزارهایی نیاز داریم:

    الف( تفکر در آیات خداوند - شناخت او                                     ب( شناخت خداوند - ایمان به او

    پ( دوری از گناهان - ایمان به خداوند                                       ت( یاد خداوند - دوری از گناهان

10- پیامبر اکرم )ص( کدام کار را بهترین کارهای امت خویش معرفی می کنند:

    الف( انتظار                             ب( نماز خواندن                            پ( دعا کردن                               ت( تالوت قرآن

11- اعتقاد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت که شوق عمل به آن را ایجاد می کند کدام است:

    الف( شناخت                          ب( انگیزه                                     پ( اعتقاد                                     ت( ایمان

12- زیر بنای دعوت انبیاء الهی کدام دو اصل زیر است:

    الف( توحید - نبوت               ب( توحید - معاد                          پ( نبوت - امامت                         ت( معاد - امامت
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               منتخب مدارس کشور ) نیمسال اول(



تشريح از : حمید بهرامی پاسخ آزمون شماره

44

                  كالس هاي نهم
تاریخ امتحان : ...............

درس  :   پیام های آسمان  194 - 95

1- ثبوتی                                  2- قرآن                                     3- باطل                                        4- یاری دین خدا
5- نادرست                              6- درست                                  7- درست                                     8- نادرست

9- )ب( شناخت خداوند - ایمان به او                                        10- )الف( انتظار
11- )ت( ایمان                                                                            12- )ب( توحید - معاد

13- صفات سلبی                                                                       14- دین الهی
15- ایمان به خدای یگانه و تقرب به او                                       16- پاسداری از دین

17- مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران دو گروه می شدند. گروهی دعوت پیامبران را می پذیرفتند و با عمل به تعالیم آنان،  نه 

تنها خود را از مشکالت متعدد نجات می دادند، بلکه رستگاری ابدی را نیز نصیب خود می کردند. گروه دیگری به لذت های زودگذر  

دنیا دل خوش می کردند و با این تصور که با پذیرش دین دنیای آن ها به خطر می افتد، زندگی ابدی خود را نابود می کردند. اینان با 

سرکشی در مقابل پیامبران آن ها را دروغگو می نامیدند تا مردم پیرو آنان نشوند و اگر در کار خود موفق نمی شدند، دست به قتل 

پیامبران می زدند.

18- شیعیان پیوسته در طول تاریخ با انواع سختی ها مواجه بوده اند اما آنچه به عنوان نیروی عظیم آنان را به ایستادگی و حرکت و 

تالش تشویق نموده است، امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق بوده است.

19- ولی فقیه اسالم شناس، دانا، شجاع و مدیر و مدبر است که در هر زمان با در نظر گرفتن جامعه اسالمی، از تمام توان و امکانات 

برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد دشمنان اسالم با به خطر انداختن کشور اسالمی، 

مانع اجرای دستورات خدا شوند.

20- پشت سر هم انجام دادن و فاصله نیانداختن بین کارهای وضو را مواالت می گویند.

21- سه دسته؛ 1- آفریننده جهان خدای یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد.

                        2- تنها راه رستگاری انسان ها در عمل کردن به دستورات اوست و راه دیگری وجود ندارد.

                        3- خداوند روزی تمام آسمان و زمین را بر خواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش، نیکوکاران را به               

بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد. 

22- با انجام واجبات دینی، دوری از گناهان، گره گشایی از کار گرفتاران و اخالق نیک باعث خوشحالی امام زمان شده و از یاران امام 

محسوب می شویم. شاید هرگز حضرت مهدی )عج( را نبینیم اما چون پیوسته در پی آن حضرت هستیم، یار ایشان به شمار می آییم. 

23- اول آن که خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام خداوند آرام نمی گیرد. دوم آن که کسی که به خدا ایمان 

دارد، مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا که در نزد خداوند جست وجو می کند و برای همین از نامالیمات دنیا دچار اضطراب و 

ناراحتی نمی شود.

24- الف( تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی           ب( ذکر و یاد خداوند         پ( انجام نیکی ها و دوری از گناهان

25- خداوند می خواهد با این قوانین انسان ها را از پلیدی ها و ناپاکی ها دور کرده و آن ها را به سوی زندگی سرشار از سعادت در این 

جهان و بهشتی آباد و پر نعمت در جهان آخرت هدایت نماید.

26- اگر کسی ایمان داشته باشد، عمل نیز به همراه آن خواهد آمد. پس اگر کسی ادعا کند که در قلب، به خدا ایمان دارد اما در ظاهر 

و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود، باید در ایمان خود شک کند.

درس : پیام های آسمان
منتخب مدارس کشور ) نیمسال اول(

ادامه دارد ...


