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بسمه تعالی . سواالت درس یک  پیام های آسمانی هفتم .

ردیف سواالت پاسخ

با شماست.ترجمه آیه: و او هرجاکه باشید، 

ر مفهوم آیه: یعنی اینکه خداوند همیشه وهمه جا با ما وهمراه ما وناظ

 اعمال ماست.

چیست؟« وَ هُوَ مَعَکُم أَینَ ما کُنتُم » ترجمه و مفهوم آیه ی  9 

 2 چرا خداوند از ما مواظبت می کند؟ چون خداوند، مهربان ترین است و همه مارا بسیار دوست دارد.

.بهترین نگهدارنده است و او مهربان ترین مهربانان استخداوند،  چیست؟« فَاهللُ خَیرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرحَمُ الرّاحِمین» ترجمه آیه ی  3 

ه ما به خاطر سهل انگاری، بی دقّتی، نادانی و گناهان واشتباهاتی ک

 انسانها مرتکب می شویم.

دچار حادثه می چرا با وجود مراقبت های خداوند ، انسان ها 

 شوند؟

4 

نجام به گونه ای که می توانیم به مرور،کارهای خوب را یاد بگیریم وا

 داده وکارهای بد را شناخته و از آنها، دوری کنیم.

 5 خداوند ما را چگونه آفریده است؟

 سالمتی، توانایی یادگیری، صحبت کردن، محبّت کردن.

مورد نام ببرید؟ 4ست از نعمت هایی که خداوند به ما داده ا 6 

از  زبان" "با درمقابل کار دیگران  که ماساده ترین نوع شکر است 

"متشکرم یا الحمدهلل "مثال می گوییم ، تشکّر می کنیم.آنها

مثال توضیح دهید؟ کشکر زبانی را با ی 7 

ناسپاسی دربرابر خدا -شکرنعمت . و استفاده   . اسفاده درست از نعمت ..... نادرست از نعمت .....

 است.
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که از نعمت های خدا در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام، 

 استفاده نکنیم.

 1 شکر واقعی نعمت چیست؟

زیاد شدن نعمتهای خداوند در حقّ ما -راضی بودن خدا از ما  91 نتایج شکر گذاری را بنویسید؟

نعمت ها را زیاد می کنیم.ترجمه: اگر شکرگزاری کنید، ما قطعا 

.مفهوم: با شکر نعمتها، خداوند نعمت های بیشتری به ما می دهد

چیست؟« لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم» ترجمه و مفهوم این آیه  99 



 

 

 

 شکر نعمت، آن است که ازآنچه خداوند، حرام کرده دوری کنی.

 
 

 92 سخن امام صادق)ع( در مورد شکر نعمت چیست؟

 

نعمت کفر  نعمت شکر نعمت 

 معلم احترام به معلّم بی ادبی به معلّم

 زبان قرائت قرآن غیبت کردن
 

سید.چند نعمت نام ببرید و شکر نعمت و کفر نعمت آن را بنوی  
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