
 

 

 پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول

 

 (   نیست.  )    اکیف آن به عمل برای مطلب یک از آاگیه و شناخت  -1

 ( )  .کند یم اجیاد انسان در را به سوی هدف برای حرکت الزم انگزیه   تنهایی به چراغ ) علم و شناخت (، داشنت -2

 (     برای رفنت به سوی عمل، قبل از شناخت، باید ایمان داشته باشیم. )     -4

 شناخت ، باور -شناخت ، عمل               د -شناخت ، ایمان                ج -ب               عمل،  ایمان -الف

   به شناخت این وقیت که

  مؤمن یها انسان دادن قرار الگو -3          گناهان از یدور و ها یکین اجنام -2             خداوند ذکر و ادی  -1

 

  )      ( .3- ایمان مشوق و حمرک ما برای رفنت به سمت عمل است

ایمان، اعتماد و باور قلیب اکمل به یک موضوع و یا حقیقت است .باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان 
اجیاد یم کند . اگر کیس به دانسته های خویش ایمان داشته باشد عمل نزی به همراه آن خواهد آمد. 

مرحله ایمان برسد .اگر ما با تمام وجود به خدا ایمان بیاوریم، عمل به دستورات او نزی به دنبال 
آن خواهدآمد . 



 

 

 انتهای در و حتصیل و اکر هناگم در و روز طول در صبح، آاغز در زندیگ، حلظات همه   در ما خاطر در خداوند حضور

 .شود یم او به ایمان تقویت و خدا با ما ارتباط افزایش سبب شب،

 روز شبانه طول تمام در خدا یاد داشنت نگه زنده 

ین الُمؤمِنونَ  اِنََّما ُٰ  ُذکِرَ  اِذا اَّلَّ  ایمانًا. زاَدتُهم وآیاتُه َعلَیِهم َیت  تُلِ  اذا وَ  قُلوُبهم وَِجلَت   اّلل

 ترسان ]او دستورات اجنام در کوتایه و نافرماین بیم از[ هایشان ل د شود، خدا یاد وقیت هستندکه کساین فقط مؤمنان

 .گردد یم افزوده ایمانشان ،شود تالوت آنها بر خدا آیات چون و است

 یاد و ذکر خدا  

 یاد خدا، دل های مؤمنان را ترسان یم کند و تالوت آیات قرآن، بر ایمانشان یم افزاید. 

1- با خواندن نمازهای پنجاگنه در طول شبانه روز                        2-  قرائت قرآن در طول شبانه روز  

مؤمنان فقط کساین هستندکه وقیت یاد خدا شود، د ل هایشان[ از بیم نافرماین و کوتایه در اجنام دستورات او ]ترسان 
است و چون آیات خدا بر آنها تالوت شود، ایمانشان افزوده یم گردد. 



 

 

 یعین شود؛ یم ایمان تقویت موجب نزی الیه دستورات به عمل و دارد دنبال به را او دستورات به عمل خداوند، به ایمان

 هر و کند یم قوی را ما ایمان نییک، عمل هر .کند یم تقویت را دیگری کدام هر و است دوسویه رابطه دو، این میان

 .گردد یم آن به ایمان نور رسیدن مانع خود، اندازه   به و پوشاند یم را دل صفحه   غباری چون گناه،

 .گناهان از دوری 

 ایمان به خدا است.  تقویت های راه از یکی

 گرفنت الگو و آنان زندیگ رسم و راه از پریوی با تا هستند ما برای مناسیب های نمونه خود، باالی ایمان دیلل به افراد این

 .بیفزاییم خداوند به خویش ایمان بر افراد، این همچون بتوانیم ان،شرفتار و اخالق از

اهیم حرضت ، حممد حرضت همچون مرداین و علیها اّلل سالم آسیه و علیها اّلل سالم مریم حرضت چون بزریگ زنان

 رهایی از رسدرگیم و یب هدیف  -2                                        آرامش                         -1

 11- امام یلع یم فرماید :هم نشیین با انسان های هورسان، موجب از بنی رفنت ایمان یم شود . 
 با توجه به این حدیث، بیان کنید دوسیت با افراد فاسد چگونه موجب از بنی رفنت ایمان یم شود. 

ابر ، 
و. … 



 

 

 .نیم گرید آرام او، نام و یاد با جز که آفریده گونه ای به را آدیم جان و دل خداوند زیرا

 .بگرید خداست، به رسیدن همان که را، قلب واقیع خواسته   جای تواند نیم ای خواسته هیچ زیرا 

ینَ  ِ  بِذکِر قُلوُبُهم ئن تَطمِ  وَ  آَمنوا اَّلَّ ٰ ِ  بِذکِر ااَل اّلل ٰ  الُقلوُب  ئن تَطمَ  اّلل

 قسمت اول: نشانه آرامش 

  .گرید یم آرام خدا یاد با تنها هال د زیرا است مطمئ و آرام خدا یاد با هایشان دل قسمت دوم: مؤمنان کساین هستند که:

 اجنام باید انسان که اکری و است مشخیص هدف به رسیدن برای چزی همه آفرینِش  بلکه انسان، تنها نه معتقدند آنان

 .بکوشد آن به رسیدن برای و کرده کشف را هدف آن الیه، فرستاداگن از گرفنت کمک با که است این دهد

 .اند نشده رها خود حال به جهان، این در و داشته هدیف آنان خلقت از خدا که دانند یم زیرا

 . تُرَجعونَ  ال ایَلنا نَُّکم اَ  وَ  َعَبًثا َخلَقناُکم نَّما اَ  اَفََحِسبُتم

 گردید؟ نیم باز ما سوی به و آفریدیم هدف یب و بیهوده را شما ما که کردید گمان آیا

کیس که در زندیگ خود، هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد، در زندیگ خود احساس بیهودیگ یم کند؛ زیرا چزیی که 
به زندیگ انسان معنا یم دهد و آن را از بیهودیگ خارج یم سازد، داشنت هدف متعایل و ارزشمند است. 



 

 

 رهایی از رسدرگیم و یب هدیف این آیه به کدام یک از نشانه های ایمان اشاره یم کند؟  -الف

خلقت ) آفرینش ( انسان حکیمانه و هدفدار بوده و رساجنام  برداشت شما از خلقت انسان با توّجه به این آیه چیست؟  -ب
 به سوی خدا باز یم گردد. 

 .دانند یم معنا فاقد را آن و کنند یم خالصه دنیا روز چند همنی در را زندیگ ناگزیر ندارند خدا به ایمان که کساین

  .کنند آن مشغول را خود و بسازند زندیگ این برای هدیف خودشان تا ناگزیرند اینان

 فّعایّلت الکیس

 .کنید رابیان خدا به ایمان آثار از دیگر یکی آن معنای به توجه با و خبوانید را زیر آیه  

ا ینَ  فَاَمَّ ِ  آَمنوا اَّلَّ ٰ ل   و ِمنهُ  ة  رَحَ  یف فََسُیدِخلُُهم یبِه اعَتَصموا وَ  باّلل
 فَض 

 خواهد وارد خود فضل و رحت در را آنان ]خدا[ زودی به جستند تمسک او به و آوردند ایمان خدا به که کساین اما و

 نتیجه ی ایمان: بهره مندی از فضل و رحت خدا.             کرد

نتیجه ایمان: هدایت به راه              .کند هدایت راست، راه به خود، سوی به را آنان و     1 ُمسَتقیًما ِِصاًطا ایَلِه یَهدیِهم و
 راست

 سؤاالت تسیت

  آاگیه  -د           ایمان  -ج            شناخت  -ب                عمل  -الف

ای دیگر خود را به َّلت های زودگذر دنیا مشغول یم سازند و غرق در شهوات یم گردند.گرویه نزی هدف خود را 
فخرفرویش به دیگران با ماشنی و بلاس و مد و …قرار یم دهند .مشخص است که این اکرها به جای اینکه انسان را به 

مقصد و هدف اصیل خلقت برساند از آن دور یم سازد. 



 

 

  زنده نگه داشنت یاد خدا در طول شبانه روز از حکمت نمازهای پنج اگنه است.  -الف

  یاد خدا سبب یم شود دل مؤمن از بیم نافرماین در اجنام دستورات خدا، ترسان باشد.  -ب

  تالوت آیات قرآن بر ایمان مؤمن یم افزاید.  -ج

  یاد و ذکر خدا، انسان مؤمن را از مرحله ی ایمان واقیع به شناخت خداوند یم رساند.  -د



  نشیآفر جهان در تفکر  -د                                                     گناهان از یدور و یکین اجنام - ج

  کین عمل )د               خدا ذکر و ادی )ج          گناهان از یدور )ب               خدا شناخت )الف

   نادرست     درست. 

 

 

  

 

 

 

  ب- گوش سرپدن به آیات خدا                                                        الف- نمازهای پنج اگنه


