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 نوبتدوم نوبتاول

 بارم شمارهدرس بارم شمارهدرس

 2ودوم اول 3 اول

 2 سوموچهارم 3 دوم

 2 پنجموششم 5/3 سوم

 نمره6 هشتم()دروساولتادروسنوبتاول 5/3 چهارم

 2 هفتم 3 پنجم

 5/2 هشتم 4 ششم

 5/2 نهم نمره22 جمع

 

 5/2 دهم

5/2 يازدهم  

 2 دوازدهم

نمره44 ششدرسنوبتدوم  

نمره22 جمعنهايي  

 

 

    

 

سواالت متن درس به درس

پاسخ  پیشنهادی خودت امتحان کن  پیام آسمانی نهم

درس2 

جهت استفاده همکاران گروه دینی و عربی منطقه شاوور

تهیه و تنظیم : ابراهیم میائی

بار مبنديدرسپيا مهايآسمانـپايهنهم
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 ترجمه آیه ی زیر را بنویسید

 آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد..     اال بِذِکرِ اهللِ تطمَئنُّ القُُّلوبُ

 الف( گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

  بله                  خیر        باید به مرحله ی ایمان برسد؟شناخت آیا -1

 خیر          بله       آیا معتقدان به خداوند زندگی را در همین چند روز دنیا خالصه می کنند؟-2

 ب( صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید؟

 غلط         صحیح                              ؟از حکمت های نماز پنجگانه ، زنده نگه داشتن یاد خدا نیست    

 ج( گزینه های درست را مشخص کنید.

  احساس بیهودگی چه زمانی ایجاد می شود؟ -1

 ( نبود هدف4               ( نبود پیامبران      3                     نبود هدف واال( 2                    نبود ایمان( 1

 چه عاملی را باعث افزایش ایمان می داند؟« وَ اذا تُلیت عَلَیهم آیاتُهُ زادتهُم ایماناً»شریفه ( آیه ی 2

 ( تفکر در جهان آفرینش4          ( انجام نیکی و دوری از گناه   3( گوش سپردن به آیات قرآن               2    نمازهای پنجگانه        -1

 چیزی باعث پایداری ایمان در دل می شود؟( از نظر امام صادق )ع( چه 3

 عمل نیک -4یاد و ذکر خدا                            -3دوری از گناه                                      -2شناخت خدا                           -1

 چه کسانی راه های رسیدن به ایمان را به ما نشان می دهند؟  -4

  همه موارد -4                                   امامان -3                                             پیامبران  -2                            قرآن کریم    

 جا های خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید

 برقرار است  )دوطرفه(دوسویهمیان ایمان و عمل رابطه ی الف(

 می گوییم ایمانب( اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را 

 را یکی از عوامل افزایش ایمان برشمرده است. آیات قرآنبه  سپردنج( خداوند گوش 

 است قلبجایگاه ایمان ،  د(

 است.  دوری از گناهان آنچه ایمان را در دل پایدار می کند  و( با توجه به فرمایش امام صادق )ع(

 در تمام شبانه روز است.  زنده نگه داشتن یاد خدار( یکی از حکمت های نماز پنجگانه  

 در پناه ایمان()   دومدرس 
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 دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند عملو  ایمانط(به فرموده ی امام علی )ع(: 

 است.یماناش(شناخت خدا نیاز مند حقیقتی به نام  

 است. خدااعتقاد به م(هدف انسان های مومن برخواسته از 

 به سواالت زیر پاسخ دهید

 موجب از یاد رفتن ایمان می شود نتیجه ی همنشینی با انسان های هوسران چیست؟

 در تمام شبانه روز است.  زنده نگه داشتن یاد خدا یکی از حکمت های نماز پنج گانه را بیان کنید؟

 و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرندایمان حضرت علی )ع( در باره ارتباط ایمان و عمل چه می فرمایند؟

 می گوییم ایماناعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را ایمان چیست؟ 

  سردرگمی و بی هدفیرهایی از -2آرامش روحی      -1  آثار ایمان را در زندگی  انسان ذکر کنید؟

 به نظر شما او کدام آیه از قرآن  را تالوت کرده است؟« دل ها با یاد خدا  آرام می گیرد » بعد از تالوت آیاتی از قرآن کریم آموخت که  سجاد

 اال بِذِکرِ اهللِ تطمَئنُّ القُلوبُ .    

    این افراد می توانیم با پیروی از راه و رسم زندگی آنان وایمان باالی به دلیل  ؟.الگو قرار دادن انسان های مومن  چه تاثیری بر تقویت ایمان دارد 

 الگو گرفتن از اخالق و رفتار ایشان بتوانیم مانند این افراد بر ایمان خویش به خداوند بیفزاییم. 

 کامل کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل ایمان شناخت

 ) در پناه ایمان(2کن درس  امتحان را خودت

 .دهیم انجام نمی را کارها آن اما هستیم آگاه کارها برخی خوبی از اینکه با چرا دهید توضیح- 1

زیرا به آنها ایمان نداریم به دلیل اینکه شناختی  که ما از کارهای خوب داریم به تنهایی منجر به عمل نمی شود بلکه این شناخت 

 نیازمند حقیقی به نام باور ایمان دارد

 .بنویسید را ایمان تقویت ههای را از مورد دو-2

 الگو قراردادن انسان های مومن 2 -  انجام نیکی ها و دوری از گناهان                                -2یاد و ذکر خدا           – 1

 چیست؟ باشد برخوردار روحی آرامش از مؤمن هایانسان شود می باعث که یدلیل مهم ترین– 3

 خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام او آرام نمی گیردمهم ترین دلیل این آرامش این است که 




