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 ت مناسب کامل کنید.الف( عبارت های زیر را با کلما

 مراقبت و توجه دائمی از نشانه های .............. خداوند نسبت به انسان ها است.  .1

استفاده صحیح و به جا از نعمت، .......... نعمت و استفاده ناصحیح از آن، ................. در برابر خداوند   .2
 است.

............... آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است، دوری  : ن امام صادق )ع( با توجه به سخ .3

 کنیم.

 

 کنید.ب( درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص 

 خداوند ما را طوری آفریده که خیلی سریع می توانیم کارهای خوب را یاد بگیریم.  .4

نعمت هایی که خداوند به انسان ها بخشیده است نشانه ای از محبت خداوند نسبت به انسان ها   .5
 است.

 با شکرگزاری، خداوند نه تنها از ما راضی می شود بلکه نعمت های بیشتری نیز به ما می دهد. .6

 

 ( به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.ج

 چه نام دارد؟ساده ترین نوع تشکر   .7

 خداوند مهربان چگونه راه رسیدن به رستگاری را برای او هموار ساخته است؟ .8
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 د( گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

 این است که خداوند در همه جا حضور دارد؟  کدام یک از آیات زیر به معنای .9
ر   َفاللَّهُ  (ب  ُكن ُتم   َما َأي نَ  َمَعُكم   َوُهوَ  (الف  َحمُ  َوُهوَ   َۖحاِفًظا َخي  اِحِمينَ  َأر   الرَّ

 

 انسان ها بر اثر .............. دچار حادثه می شوند. .10
 ب( سهل انگاری و نادانی خودشان الف( توجه به حرف های دیگران

 خداوندد( ناسپاسی از نعمت های  نافرمانی از دستورات دین ج( 

 

 بیت زیر به مفهوم کدام آیه اشاره دارد؟  .11
 کفر، نعمت از کفت بیرون کند               شکر نعمت، نعمتت افزون کند

ر   َفاللَّهُ الف(  َحمُ  َوُهوَ   َۖحاِفًظا َخي  اِحِمينَ  َأر   ُكن ُتم   َما َأي نَ  َمَعُكم   َوُهوَ ب(  الرَّ

ُتم   َلِئن  ج(  َمل   َوَمن  د(  ََلَِزيَدنَُّكم   َشَكر  َقالَ  َيع  ة   ِمث  ا َذرَّ  َيَرهُ  َشرًّ

 

ُتم   َلِئن   عنی آیۀ »م .12  « چیست؟ ََلَِزيَدنَُّكم   َشَكر 
 زیاد می کنیم.برایتان [ را نعمت ها]لف( اگر شکرگزاری کنید، ما قطعًا ا

 ب( خداوند همراه و یار همیشگی ماست.

 ما را دوست دارد.ج( خداوند 

 موجودات دیگر برتری داده است.د( خداوند انسان را بر 
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 ه( به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

 ترجمۀ آیه زیر را بنویسید. .13

َن َما ُكن ُتم  »  «َوُهَو َمَعُكم  َأي 

 آفریده هایش به خوبی محافظت می کند؟چرا خداوند از ما و تمامی  .14

 معنی آیه زیر را بنویسید. .15

اِحِمينَ » َحُم الرَّ ر  َحاِفًظا ۖ َوُهَو َأر  ُه َخي   «َفاللَّ

 حفاظت خداوند محروم شوند؟  زچه چیزی باعث می شود عده ای از انسان ها ا .16

 و مورد از نشانه های محبت خداوند را بنویسید.د .17

 داوند چگونه است؟شکر واقعی نعمت های خ .18

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 پاسخ نامه
 بخش الف )جای خالی(پاسخ سوال های 

 محبت  .1
 ناسپاسی  –شکر  .2
 شکر نعمت  .3

 

 

 پاسخ سوال های بخش ب )صحیح و غلط(

خداوند ما را طوری آفریده که به مرور می توانیم کارهای خوب را یاد بگیریم و انجام دهیم   –نادرست  .4
 و کارهای بد را بشناسیم و از آنها دوری کنیم.

 درست  .5
 درست  .6

 

 پاسخ سوال های بخش ج )پاسخ کوتاه(

 شکر زبانی  .7
 بذل نعمت های ارزشمند .8

 

 پاسخ سوال های بخش د )چهارگزینه ای(

 صحیح است.  (الف )گزینۀ  .9
 صحیح است.  (ب )گزینۀ  .10
 است.  صحیح (ج)ۀ گزین .11
 صحیح است.  (لف ا)گزینه  .12
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 پاسخ سوال های بخش ه )جای خالی(

 

 هر کجا باشید او با شماست.  .13
 چون خداوند همه ما را بسیار دوست دارد. .14
 خداوند بهترین نگهدارنده است و او مهربان ترین مهربانان است.  .15
 اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند.  .16
 نعمت های ارزشمند خداوند برای انسان ها –مراقبت و توجه دائمی خداوند  .17
شکر واقعی این است که از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام استفاده  .18

 نکنیم. 

 

 


