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 الف( درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 ند.ندار را نامحدود خدای کامل شناخت امکان خود، محدود های توانایی دلیل به انسانها. 1

  . مهربانی خداوند شامل انسان های مومن و خدا دوست می شود.2

 مسیر در را خود و کنند می ظلم خود به خطاهایشان و گناهان با ها انسان بلکه کند؛ نمی ظلم بندگانش به. خداوند 3
  .دهند می قرار هالکت و گرفتاری

 .بگیرد سخت بندگانش بر  خواهد نمی قوانینش و احکام با خداوند. 4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.( ب

 .یابند  دست خداوند، از.......................  شناختی به می توانند  خود، درک و توان قدر به . انسان ها5

 .اوست..................... . بهترین راه برای شناخت صفات خداوند، مراجعه به 6

 کرده است................. . خداوند آن قدر مهربان است که مهرورزی بر بندگان را بر خود 7

نیست؛ بنابراین صفت هایی مانند جهل، ظلم، ضعف، جسمانی .......................... و ........................ . چون خداوند 8
 بودن و ... در خدای متعال نیست.

 است...................... . »حمد« به معنای 9

 نقص و عیبی، منّزه است«.می خواهیم بگوییم، »خداوند از هر ...................... . وقتی می گوییم 10

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 به سوال های زیر پاسخ کوتاه بدهید.( ج

 چیست؟ . یکی از موضوعاتی که همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است،11

 . توصیف خداوند از خود چگونه است؟12

 . خداوند در قرآن خود را چگونه معرفی می کند؟13

        . چه زمانی بیشتر از گذشته آثار علم و قدرت خداوند را در جهان در می یابیم و در برابر این همه عظمت، به شگفتی14
 می آییم.

 . چه کسی می تواند کمال و خوبی را به دیگری بدهد؟15

درستنا درست  

درستنا درست  

درستنا درست  

درستنا درست  
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 می خواهیم بگوییم؟  . وقتی می گوییم »الحمداهلل« چه16

 . معنای »تسبیح« را بنویسید.17

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. (د

 «كَ َفت  ر  َمع   َحق   ناكَ َعَرف   مااین حدیث از کیست؟ ». 18

 د( امام حسین )ع( ج( رسول اکرم )ص(  ب( امام صادق )ع(  الف( حضرت علی )ع(

 

 « به کدام یک از موارد زیر اشاره می کند؟كَ َفت  ر  َمع   َحق   ناكَ َعَرف   ماحدیث ». 19

 خداوند های  نعمت شکر در ها انسان از برخی معرفتی بی( الف 

 خداوند  شناخت در ها انسان محدود  توانایی عدم ( ب 

 خداوند  دقیق شناخت در انسان نداشتن حق( ج

 خداوند   شناخت برای انسان نبودن شایسته( د 

 

یک   عبارت »خداوند بر همه چیز آگاه است و هیچ چیز آشکار و مخفی نیست مگر آنکه خداوند به آن علم دارد« با کدام.  20
 از آیات زیر مرتبط است؟

َلم   الف( ا ن ه   رَ  َیع  فی    ما وَ   الَجه   َیخ 

وَ  ب( وَ   الَودود   الَغفور   ه 

 ال عقاب   َشدید    اهللَ َفا ن   اهللَ ی شاق    َمن وَ ج( 

ب   اهللَ د( ا ن   ح  ّوابینَ  ی   الت 

 

وَ  وَ . آیۀ »21 « مربوط به کدام صفت خداوند است؟الَودو الَغفور   ه   د 

 د( مهربان بودن  ج( عالم بودن  توبه پذیر بودن ب(  الف( روزی دادن 
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 . عبارت »نتیجۀ دشمنی با خدا عقوبت سخت است« در کدام آیۀ زیر آورده شده است؟22

وَ  وَ ( الف   الَودود   الَغفور   ه 

َلم   ب( ا ن ه   رَ  َیع  فی   ما  وَ  الَجه   َیخ 

ب   اهللَ ج( ا ن   ح  ّوابیَن     ی   الت 

ن    اهللَ ی شاق   َمن وَ ( د   ال عقاب   َشدید    اهللَ َفا 

 

ب   اهللَ ا ن  . آیۀ »23 ح  ّوابینَ  ی   « مربوط به کدام صفت خداوند است؟الت 

 ب( توبه پذیر بودن  الف( روزی دادن 

 د( عالم بودن  ج( مهربان بودن 

 

 یافت؟ . چه زمانی این جهان را همچون جاده ای رهنمون به سوی خدا خواهیم 24

 زمانی که کتاب زیاد بخوانیم.الف( 

 ب( زمانی که زیاد عبادت کنیم.

 ج( زمانی که به تفکر در عالم بنشینیم.

 د( زمانی که از سرگذشت پیامبران و اولیای الهی، آگاه باشیم.

 

 دیوارهای  همه    که  شود  می  بزرگ  ای  کتابخانه  وارد  که  هستیم  خردسال   طفلی  همچون  انسانها. این جمله از کیست؟ »ما  25
 را ها کتاب آن کسی باید که داند می کودک. است شده پوشیده گوناگون های زبان به هایی کتاب با سقف تا زمین از آن

 می ولی کند؛ نمی درک را آن او که اسرارآمیز نظمی بیند؛ می ها کتاب ترتیب در مشخص طرحی کودک.  باشد… نوشته
 ...« خداست برابر  در انسان عقل وضعیت همانند کودک این وضعیت من نظر  بهحدس بزند.  مبهم حسی با تواند

 د( ماکس پالنک  ج( مادام کوری  ب( آلبرت انیشتین  الف( دکتر حسابی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 به سوال های زیر پاسخ کامل بدهید.( ه

 دو راهی که کمک می کند تا با صفات بیشتری از خالق هستی آشنا شویم؛ را نام ببرید.. 26

 یافتن پاسخ پرسش هایی که برای شناخت خداوند مطرح می شود؛ نیازمند چیست؟. 27

 اطالعات دقیق و حقیقی است؟به . چرا انسان برای شناخت خداوند، نیازمند دستیابی 28

 . چرا بهترین راه شناخت خداوند، مراجعه به سخن خود اوست؟29

وَ  . معنی آیۀ »وَ 30 « چیست؟ الَغفور   ه   الَودود 

 کند؟ . خداوند چه کسانی را از رحمت خود محروم و به عذابی دردناک گرفتار می 31

 پذیرد؟ می باز آغوش با کنند، توبه و شوند پشیمان خویش گناه از که را کسانی . چرا خداوند32

 . هدف خداوند از وضع احکام و قوانین چیست؟33

 . منظور از تفکر در کتاب خلقت چیست؟34

 ویژگی های او پی برد.. مثالی بزنید که ثابت کند با دیدن آثار و نشانه های خداوند در جهان، می توان به 35

 . چرا ستایش حقیقی و حمد واقعی از آن  خداست؟36
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 پاسخ نامه
 ت و نادرستپاسخ سوال های درسالف( 

 درست. 1

 شامل می شود. را کس همه و چیز همه خداوند مهربانی - نادرست. 2

 نادرست. 3

 نادرست. 4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 پاسخ سوال های جاهای خالی( ب

 . محدود5

 خود سخن. 6

 . واجب7

 محدود –. مخلوق 8

 . ستایش9

 . »سبحان اهلل«10

 * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * 

 پاسخ سوال های پاسخ کوتاه( ج

 هستی آفریدگار و خالق بهتر  هرچه شناختی برا راهی یافتن. 11

 . دقیق و بی نقص12

 . بهترین روزی دهنده، بهترین یاری کننده، بهترین سرپرست.13

 . به هر میزان که علم و دانش مان افزایش پیدا می کند.14

 دارا باشد.. کسی که خود نیز آن را 15

 . پاک و منّزه دانستن17                           .. »هر ستایش برای خداست«16



 

 

 Clasedars.IR مرجع آموزش متوسطه اول |ارائه شده در وب سایت کالس درس 

 تو را چگونه بشناسم؟ –سواالت متن درس اول پیام های آسمان نهم پاسخنامه 

6 

 

 پاسخ سوال های چهار گزینه ای (د

 (ج). گزینۀ 18

 (ب ). گزینۀ 19

 (الف ). گزینۀ 20

 (د ) . گزینۀ 21

 (د ) . گزینۀ 22

 (ب ). گزینۀ 23

 (ج). گزینۀ 24

 (ب ). گزینۀ 25

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 پاسخ سوال های تشریحی( د

 تفکر در کتاب آسمانی خداوند؛ یعنی قران  _ تفکر در جهان هستی. 26

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 .بگذارد اور اختیا در حقیقی و دقیق اطالعاتی که است منبعی به انسان دستیابی. 27

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 . زیرا با تکیه بر آن بتواند به شناختی صحیح و به دور از اشتباه دربارۀ خداوند، دست یابد.28

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 .دهد یاری او، صحیح شناخت در را ما تواند می که است نقص بی و دقیق توصیفی خود، از خداوند توصیف . زیرا 29

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 .است بندگانش دوستدار و آمرزنده بسیار او. 30

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 
 

 .دارند نمی بر  دست سرکشی و گناه از و خیزند برمی حق با مبارزه به که کسانی. 31
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 . زیرا خداوند خود را خداوند  »بسیار توبه پذیر« معرفی می کند و توبه کنندگان را دوست می دارد.32

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 سمت به او راهنمایی و انسان هدایت برای بلکه بگیرد؛ سخت بندگانش بر  خواهد نمی قوانینش و احکام با خداوند. 33
 .است داده قرار را قوانین این او گمراهی از جلوگیری و خوشبختی و سعادت

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 .ببریم پی او های ویژگی به است، متجّلی آفرینش جهان سراسر در که او های نشانه و آثار طریق از یعنی. 34

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 اندیشه و افکار نوع و دانایی و علم میزان به نویسنده، وجود به بردن پی بر  عالوه ای نوشته دیدن با که گونه همان. 35
 شویم، می باخبر  وی توانایی و مهارت میزان و سازنده وجود از ساختمانی، دیدن با که گونه همان یا بریم، می پی هایش

 آشنا  نیز او صفات و ها ویژگی از برخی با همتا بی خالقی وجود به بردن پی بر  عالوه توانیم می نیز خلقت جهان در تفکر  با
 .شویم

 ___________________________________________________________________________________________________ ___ 

 های خوبی و ها زیبایی همه   که دانیم می. باشد او در هایی زیبایی و کماالت که است ستایش قابل چیزی و کسی. 36
 .اوست آن   از واقعی حمد و حقیقی ستایش پس .خداست از جهان


