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خالصه درس پیام های آسمان هفتم

 
فصل اول : خداشناسی 

     

درس اول : بینای مهربان                                     
} َو ُهَو َمَعُکم اَیَن ما ُکنُتم {  هر کجا باشید او با شماست. 

خداوند مهربان انسان را بر سایر موجودات برتری داده و با بذل نعمت هایی ارزشمند ، راه رسیدن به رستگاری را برای او هموار ساخته 
که همه این نعمت ها نشانه محبت خداوند به انسان است. ما باید در برابر این نعمت شکرگزار باشیم . زمانی که به زبان می گوییم 
» الحمدهلل « این ساده ترین نوع تشکر است که به آن » شکر زبانی « گفته می شود. عالوه بر شکر زبانی ، راه دیگری برای تشکر و 
شکرگزاری وجود دارد و آن » استفاده درست و به جا از نعمت ها « است. با شکرگزاری خداوند از ما راضی شده و نعمت های بیشتری 
نکنیم.  استفاده  حرام  کارهای  انجام  و  نافرمانی  راه  در  خداوند  نعمت های  از  که  است  این  واقعی  شکر  می دهد.  ما  به 
َُّکم {  اگر شکرگزاری کنید ما قطعًا ) نعمت ها را ( زیاد می کنیم. امام صادق ) ع( می فرماید : شکر نعمت آن است  } لَِئن َشَکرتُم ال زیدن
که از آن چه خداوند حرام کرده است دوری کنی. نتیجه می گیریم : خداوند ناظر تمام اعمال ماست و همواره نسبت به کارهای ما بینا 

و شنوا است. در حقیقت او بهترین نگهدارنده و محافظ ما می باشد. 

درس دوم  : استعانت از خداوند                                     
راه های بهره مندی از یاری خداوند

1- صبر و تقوا : یکی از راه هایی که می توان یاری خداوند را جلب کرد صبر کردن و تقوا داشتن است. با صبر در برابر مشکالت و 
سختی ها و دوری از گناهان خداوند بیشتر یاری خود را نصیبمان خواهد کرد.

2- یاری دادن خداوند : منظور خداوند از یاری او  ، یاری دین توسط ما بندگان است . یعنی ما با جهاد در راه خدا ، دفاع از دین با 
جان و اموالمان و عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات ، خداوند را یاری کرده ایم و موجب ثبات و پایداری در 

دین او شده ایم .
چیزهایی  خداوند  از  اوقات  گاهی  البته  است.  کردن  دعا  خداوند  یاری  جلب  برای  راه ها  ساده ترین  و  مهم ترین  از  یکی   : دعا   -3
بهترین  از  یکی  گفت  می توان  است.  آگاه  ما  زیان  و  از سود  دیگری  هر کس  از  بهتر  نیست. خداوند  به مصلحتمان  که  می خواهیم 

حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود » هنگام نماز « است. 
} َو قاَل َربُُکُم ادعونی اَسَتِجب لَُکم {  و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا ) دعای ( شما را بپذیریم. 

 

فصل دوم : معاد

     
درس سوم : تلخ و شیرین                                   

کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند ، از مرگ هیچ هول و هراسی ندارند. 
اما کافران و بدکارانی که تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای پس از مرگ توشه ای آماده نمی کنند، 

دوست ندارند از این دنیا بروند چون مرگ برایشان پایان همه خوشی ها و آغاز سختی هاست.

درس چهارم  : عبور آسان   
کارهای نیکی که انجام آن ها موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود عبارت اند از :                                

با پدر و مادرش بسیار  و  با بستگانش محکم کند  با  را  پیوند خود  : هر کس  ) ع ( می فرماید  امام صادق   : به پدر و مادر  نیکی   -1
خوش رفتار و مهربان باشد ، دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شود.

2- صدقه دادن : امام صادق ) ع ( می فرماید : صدقه دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست. صدقه فقط مالی 
نیست و هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند صدقه محسوب می شود.

3- خوش اخالقی : اخالق خوش ، انسان را از فشار قبر دور می کند. 
امام علی ) ع ( در مورد آماده سازی خود برای مرگ فرمودند : کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق 

نیکو بیاراید ، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد.
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آزمون شمارهسؤاالت امتحان کالس هاي هفتم 
درس  :  پیام های آسمان

تاریخ امتحان : 97/3/7
5مدت امتحان  : 50 دقیقه دبیرستان امام جعفر صادق )ع( )خرداد 97(

الف( ترجمه آیه زیر را بنویسید :

 1- } َو ما ارَسلناَک اِّل َرحَمة لِلعالَمیَن {                                                                                                                 1

3 ب( پاسخ درست را انتخاب کنید :            

2- کدام مورد جزء نشانه های محبت خداوند به انسان ها نیست :

 الف( توجه و مراقبت دائمی                                                      ب( اطاعت از احکام الهی           

 پ( بذل نعمت های ارزشمند                                                    ت( برتری دادن انسان ها به سایر موجودات

3- عاقبت راست گویی و دروغ گویی به ترتیب کدام است :

الف( پیشرفت - پشیمانی    ب( آسایش - حسرت                  پ( نجات - حسرت و پشیمانی      ت( خوش اخالقی - بدُخلقی

4- کدام مورد جزء ارکان نماز نمی باشد :

الف( نیت - قیام - سجود                                                         ب( قیام - رکوع - تکبیرةالحرام

پ( رکوع - سجود - نیت                                                         ت( قرائت - تشهد - سالم

5- شرایط تطهیر ظرفی که سگ آن را لیسیده یا از آن آب خورده کدام است :

الف( ابتدا خاک مال کردن سپس دو بار شستن                       ب( ابتدا خاک مال کردن سپس یک بار شستن

پ( ابتدا شستن سپس دو بار خاک مال کردن                         ت( ابتدا شستن سپس دو بار خاک مال کردن

6- یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی می باشد :

الف( افزایش حس استقالل طلبی                                              ب( انجام تکالیف شرعی

پ( تحصیل علوم دینی                                                            ت( تکرار و تمرین دستورات دینی

7- به گفته حضرت علی )ع( راه درمان تنبلی چیست :

الف( کار و تالش                   ب( عزم و اراده جدی                   پ( اولویت بندی                            ت( ایجاد انگیزه در افراد تنبل

                                                                                                  2/5 پ( درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید :         
   نادرست       درست 

   نادرست       درست 

   نادرست       درست 

   نادرست       درست 

   نادرست       درست 

8- هر نوع کمک به انسان های نیازمند در راه خداوند ، صدقه محسوب می شود.                        

9- مرگ برای انسان های مؤمن، به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.

10- حضرت فاطمه  )س( به هنگام ازدواج، ایمان حضرت علی )ع( را به ثروت بزرگان شهر برتری داد.

11- اگر موقعی که امام در رکوع است مأموم اقتدا کند و به رکوع امام نرسد نمازش به جماعت صحیح است.

12- حفظ حجاب از دستورات مهم اسالم است که می تواند مانعی برای رشد و پیشرفت باشد.
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آزمون شمارهسؤاالت امتحان کالس هاي هفتم 
درس  :  پیام های آسمان

تاریخ امتحان :  97/3/7
مدت امتحان  : 50 دقیقه

ت( در جای خالی کلمه مناسب بنویسید :                                                                        2/5                                                                                                            

13- یکی از مهم ترین و ساده ترین راه های جلب  یاری خداوند  ...........................  است.    

14- امیرالمؤمنین علی )ع( حکومت را برای   ...........................  در بین مردم پذیرفت.

15- در نماز جماعت مأموم باید غیر از   ........................... همه قسمت های نماز را خودش بخواند.                 

16- انسان عجول همیشه با مشکلی به نام   ........................... روبه رو است.

17- انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی خود جلب کند  ........................... است.

ث( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید :                                                                                          

0/75 18- با توجه به آیات قرآن کریم ، مهم ترین فایده حجاب برای زنان چیست ؟       

0/75 19- ترجمه آیه  } َو ُقل َربِّ ِزدنی ِعلمًا {   را بنویسید.         

0/75 20- حکم نجاست در برخورد با آب کر و جاری چیست ؟         

0/75 21- موفقیت های علمی مسلمانان بیشتر در چه زمان هایی روی داده است ؟       

ج( به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید :                                                                                          

22- برای درمان تنبلی چه کارهایی می توان انجام داد ؟          1

1/5 23- سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید.          

24- شرایط تطهیر با زمین را بیان کنید.            1

25- امام رضا )ع( در مورد ارزش نماز جماعت چه می فرمایند ؟         1

26- به فرموده امام صادق )ع( دوستان خود را باید با دو ویژگی بیازماییم آن دو ویژگی کدامند ؟      1

1/5 27- فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند ؟          

28-  پاسخ ابوذر به این سؤال که چرا ما از مرگ می ترسیم چیست ؟        1

5دبیرستان امام جعفر صادق )ع( )خرداد 97(

جمع         20
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حمید  بهرامی تشريح از  :   كالس هاي هفتمدرس  :  پیام های آسمانپاسخ آزمون شماره
دبیرستان امام جعفر صادق )ع( )خرداد 97(5 تاریخ امتحان : 97/3/7

1- ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم .

2- )ب( اطاعت از احکام الهی               3- )پ( نجات - حسرت و پشیمانی                                 
4- )ت( قرائت - تشهد - سالم             5- )الف( ابتدا خاک مال كردن سپس دو بار شستن  

6- )پ( تحصیل علوم دینی                         7- )ب( عزم و اراده جدی

8- درست                                9- نادرست                                    10- درست                                    11- نادرست
12- نادرست

13- دعا كردن                        14- ایجاد عدالت                         15- حمد و سوره                         16- دوباره كاری
17- حرام

18- آیات قرآن به خوبی نشان می دهند كه مهم ترین فایده حجاب ، در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران است.
19- بگو ، پروردگارا ، دانش مرا بیفزا

20- آب جاری و كر در برخورد با نجاست ، نجس نمی شود . مگر این كه به وسیله نجاست ، رنگ یا بویش تغییری كند. مثاًل رنگ 
       خون را به خود بگیرد.

21- همواره در زمان هایی روی می داد كه در كنار توجه جدی به كسب علم و دانش ،  از احکام و تعالیم اسالمی غفلت نمی كردند.

22- الف( آینده نگری               ب( دوستی با انسان های كوشا        پ( تصمیم قاطع                            ت( برنامه ریزی
23- الف( زنده باشد.               

          ب( شیعه دوازده امامی باشد                      
          پ( عادل باشد ، یعنی به واجبات دینی عمل كند و از گناهان دوری كند  

          ت( اعلم باشد ، یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.
24- اول : خود زمین پاک باشد. دوم : زمین خشک باشد. سوم : عین نجاست ، با راه رفتن روی زمین كاماًل برطرف شود. 

       چهارم : زمین سبزه زار ، موكت یا فرش نباشد.
25- هر ركعت نماز جماعت به اندازه دو هزار ركعت نمازی كه به تنهایی خوانده می شود ، ارزش دارد.

26- الف( رعایت اوقات نماز     ب( نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی
27- فرشتگان به او می گویند : ای نماز گزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه كسی قرار گرفته ای و با چه كسی مناجات می كنی، 

        هرگز نماز را رها نمی كردی.
28-  ابوذر معتقد بود : زیرا شما دنیایتان را آباده كرده اید و آخرتتان را خراب و ویران و معلوم است كه دوست ندارید از آبادانی 

        به ویرانی بروید.


