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خالصه درس پیام های آسمان هشتم

 
فصل اول : خداشناسی 

     

درس اول : آفرینش شگفت انگیز                                     
 اگر انسان با دقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این نظم های شگفت انگیز 

و بی نظیر ، قطعًا ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و توانا . 

هدف آفرینش
 آیا ممکن است خداوند دانا و حکیم ما ، این جهان زیبا و شگفت انگیز را بیهوده و بی هدف آفریده باشد ؟ به نظر شما هدف از این 
آفرینش شگفت انگیز چیست ؟ امیر مؤمنان حضرت علی ) ع ( در پاسخ به این سؤال می فرماید : » خداوند تمام آنچه را که در زمین 
است برای شما آفریده است تا درباره آن ها بیندیشید و با استفاده از آن ها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید. «
خداوند مهربان که از هر کسی نیازهای ما را بهتر می داند ، این جهان را طوری آفریده است که ما بتوانیم به بهترین شکل در آن 
زندگی کنیم. او به ما چشم داده است تا با دقت به نشانه های علم و قدرتش نگاه کنیم و به ما عقل داده است تا درباره آنچه می بینیم 
فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیم. او دنیا را پر از نعمت ها و زیبایی هایش کرده است تا بدانیم چقدر ما را 
دوست دارد ؛ پس ما نیز او را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم. این همان راهی است که نتیجه اش رسیدن به بهشت زیبای خداست.

درس دوم : عفو  ) گذشت (                                   
آمرزنده پرده پوش

 یکی از نام های خداوند بلند مرتبه » غفار « است ؛ یعنی بسیار آمرزنده. خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و 
بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش بگیرد می آمرزد ؛ همان طور که در قرآن کریم می فرماید :  

}  ُقل یا ِعباِدی                               بگو : ای بندگانم
الَّذیَن اَسَرفوا َعلی اَنُفِسِهم              که بر خود زیاده روی روا داشته اید

ال تََقَنطوا ِمن َرحمةِ اهلِل                    از رحمت خداوند نومید نشوید ؛
نوَب َجمیعًا               زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد إنَّ اهللَ یَغِفُر الذُّ
حیم {                                  که او خود آمرزنده مهربان است. َّه ُهو الَغفوُر الرَّ اِن

خداوند به همه گناهکاران وعده آمرزش داده است. خداوند بخشایشگر ، نه تنها خطاهای کوچک ، بلکه همه گناهان و حتی اشتباهات 
متعدد بندگانش را نیز می آمرزد. فقط کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته 
انجام دهد ) البته روشن است که اگر حق الناس بر عهده کسی باشد ، برای توبه کردن ، پشیمانی کافی نیست و انسان باید حقوق 

مردم را جبران کند. ( در این صورت خداوند وعده قطعی داده است که حتمًا او را می بخشد. 

انسان های الهی
}  ... َو لَیعفوا                                  مؤمنان باید عفو و گذشت پیشه کنند

َو لَیصَفحوا                                      و از یکدیگر در گذرند.
ااَل تُِحّبوَن أَن یَغِفَر اهلُل لَُکم             آیا دوست نمی دارید که خدا هم شما را بیامرزد ؟

َو اهلُل َغفوٌر َرحیٌم {                                         و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.
عفو و گذشت از خطاهای دیگران ، نه تنها موجب خشنودی خداوند می شود و انسان را از رحمت بیشتر الهی بهره مند می کند ، بلکه 
او را در میان مردم نیز عزیز و سربلند می سازد. بنابراین ، کسی که در هنگام خشم از خطاهای دیگران ، یا انتقام و تنبیه ، خود را آرام 
می کند ، به زیان خودش عمل می کند. البته زمانی که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است و از انجام  آن پشیمان شده و یا از روی 
جهالت و نادانی ظلمی به ما کرده است، گذشت ما موجب اصالح رفتارش می شود اما توجه داریم که در مواردی نباید خطای دیگران را 
نادیده گرفت چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود را نمی پذیرند و تصمیمی برای ترک آن ها ندارند موجب می شود جسارت 

آنان بیشتر شود و فرصتی برای اصالح رفتار خود نیابند. 
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َّه ال یُِحبُّ الُمسِرفیَن {                      1 1- ترجمه آیه قرآنی روبه رو را بنویسید : }  َو کلوا واشَربوا َوال تُسِرفوا اِن

الف( پاسخ درست را مشخص کنید :                                                                                                                        2/5 
2- آیه }  لَُهم ما یَشاُءوَن فیها َولََدینا َمزیٌد{ اشاره به کدام یک از ویژگی های بهشت دارد :

    الف( وسعت و فراوانی نعمت های بهشتی                               ب( همنشینی با امامان و نیکوکاران در بهشت
    پ( برخورداری از رحمت بیشتر الهی                                   ت( بهشت سر زمینی است به وسعت تمام آسمان ها

وا « به کدام فایده روزه اشاره دارد : 3- حدیث » ُصوُموا تُِصحُّ
   الف( تقویت صبر و تقوا        ب( تقویت اراده                         پ( توجه به محرومان                ت( حفظ سالمتی

4- نزدیکترین دعا به اجابت دعای کسی است که ............................ ؟ 
   الف( دعایش را با صلوات بر پیامبر آغاز کند                          ب( به صورت پنهانی برای دیگران دعا کند

   پ( صدقه داده و وضو بگیرد                                                 ت( به مسجد رفته و هنگام نماز ظهر دعا کند
5- مهم ترین جزء عبادت در اسالم کدام است :

   الف( نماز                              ب( جهاد                                   پ( علم آموزی                           ت( کسب و کار حالل
6- آیه }  ال تَقَنطوا ِمن َرحمِة اهللِ {  انسان ها را به چه چیزی سفارش می کند :

   الف( تصمیم به ترک گناه                                                      ب( چشم پوشی از گناه              
    پ( امید به خدا و بخشش او                                                 ت( عفو و گذشت از خطای دیگران                              

ب(  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید :                                                                                                                        2/5

7- اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از نماز بفهمد نمازش باطل است.       
    نادرست   درست

 نادرست   درست

 نادرست   درست

 نادرست   درست

 نادرست   درست

                                                                                                                                                  

8- بهترین راه درمان غیبت این است که انسان نسبت به عیب ها و کاستی های خود بی تفاوت باشد.  

9- اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت درباره آن با هم اختالف دارند مسئله خالفت است.                                                             

10- کارهایی را که برای اطاعت از دستورات خداوند انجام می دهیم حق الناس می گویند.                                                 

11- اگر شخص روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد روزه اش باطل نمی شود.                          

پ(  جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب پر کنید :          2/5

12- شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی است که آگاه ترین مردم به ............................. و احکام الهی باشد.

13- نعمت های بهشتی نتیجه اعمال نیک انسان در این دنیا و ............................. به آن ها در آخرت است.

14- زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن ............................. است.

15- اسراف به معنای  ............................. است که از گناهان بزرگ است و عذاب الهی را در پی دارد.

16- خداوند متعال انسان هایی را که دل هایشان ............................. است ، از چهار پایان هم کمتر می داند.

5 مدت امتحان : 50 دقیقه
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ت( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید :                                                                                                                      

17- مهم ترین نتیجه بی توجهی به حجاب چیست ؟                          0/5

18- یکی از تفاوت های اساسی انسان با سایر موجودات چیست ؟          0/5

19- در احکام اسالمی و سخنان معصومین )ع( از نماز با چه عنوانی یاد شده است ؟ )دو مورد(                    0/5

20- مصرف گرایی یعنی چه ؟              0/5

21- با توجه به آیه }  ثُمَّ لَُتسَئُلنَّ یَوَمِئٍذ َعن النَّعیم {  منظور از نعیم چیست ؟         0/5

ث(  به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید :

22- پیامبر اسالم در مورد ارزش کار ارزشمند مؤذنان چه می فرمایند ؟                      1/5

23- معاشرت با افراد بی نظم چگونه باعث به هدر رفتن عمر انسان می شود ؟         1/5

24- پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند دعا کردن را در چهار مورد غنیمت بشمارید ، آن ها را نام ببرید.                                    1/5

25- دو مورد از عواقب دروغگویی را که همواره مورد تأکید ائمه )ع( بودند ، بیان کنید.                                                             1/5

26- اعتقاد شیعیان در مورد مسئله خالفت پس از رحلت پیامبر )ص( چیست ؟        1/5

27- پیامبر گرامی اسالم )ص( در مورد رعایت حقوق عمومی مردم چه می فرمایند ؟        1/5

   جمع         20

5 مدت امتحان : 50 دقیقه

خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و اهل علم و دانش هستند ، درجات باالیی می بخشد .

مجادله / 11
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درس  :   پیام های آسمان 
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                 كالس هاي هشتم
تاریخ امتحان :  97/3/7...............

تشریح از : حمید بهرامی 5

1- بخورید و بیاشامید ، ولی اسراف نکنید ، زیرا خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد.

2- الف( وسعت و فراوانی نعمت های بهشتی                            3- ت( حفظ سالمتی
4- ب( به صورت پنهانی برای دیگران دعا كند.                       5- ت( كسب و كار حالل

6- پ( امید به خدا و بخشش او 

7- نادرست                            8- نادرست                              9- درست                                 10- نادرست
11- درست

12- قرآن                                                                               13- لطف و بخشش فراوان خداوند
14- دروغ                                                                               15- زیاده روی در مصرف

16- كر و الل

17- مهم ترین نتیجه بی توجهی به حجاب دور شدن انسان از خداست.
18- یکی از تفاوت های اساسی انسان با حیوانات و گیاهان ، قدرت عقل و اندیشیدن است.

19- با عنوان » ستون دین « ، » معراج مؤمنان « و » سد محکمی در برابر شیطان « یاد شده است.
20- مصرف گرایی یعنی میل دائمی به خرید بیشتر و بیشتر كاالها و اجناس .

21- منظور از نعیم در این آیه ، نعمت محمد )ص( و آل محمد )ص( است.

22- بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران ، سهم مؤذنی است كه مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.
23- معاشرت با كسانی كه در زندگی خود از هیچ برنامه  و هدفی پیروی نمی كنند، موجب می شود ما نیز مانند آن ها رفتار كنیم و 
        ارزش زندگی خود را ندانیم . به دلیل تأثیر فراوانی كه همنشین بر انسان دارد ، توصیه های فراوانی برای دقت در انتخاب دوست 

        و همنشین صورت گرفته است. 
24- هنگام قرائت قرآن  -  وقت اذان  -  هنگام باریدن باران  -  هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان با لشگر كفر

25- ائمه )ع( همواره تأكید داشته اند كه دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می شود و انسان را از هدایت الهی محروم می سازد . هم 
        چنین دروغ ، حافظه انسان را ضعیف می كند و به قول مشهور ، دروغ گو كم حافظه است. از سوی دیگر عادت به دروغ گفتن ، 

        موجب فقر و تنگدستی انسان نیز می شود ، چرا كه بركت از زندگی انسان می گریزد.
26- شیعیان معتقدند پیامبر اكرم )ص( با یادآوری شایستگی و علم و تقوای علی بن ابی طالب ، او را به عنوان جانشین خود و امامان 

       پس از ایشان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی نمود.
27- از رحمت خدا دور است كسی كه توقف گاه ها و استراحت گاه های عمومی را آلوده كند و ] همچنین [ كسی كه راه عبور مردم را 

        سد كند.


