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 درس 1

 درس 1  بيناى مهربان 

نكته اى - 1 چه  به   «... ماُكنْتُْم  أَيَْن  َمَعُكم  ُهَو   ...» آية 

اشاره دارد؟

اشاره به اين نكته دارد كه خداوند از حال همه خبر دارد و در 

همه جا ناظر كارهاى ماست.

خداوند مهربان ترين است و از حال همه خبر دارد. او چون همة ارتباط خداوند با بندگانش چگونه است؟- 2

ما را دوست دارد، از ما و تمامى آفريده هايش به خوبى مواظبت 

مى كند. (فاللّ ه خيٌر حافِظًا و هَو اَْرحُم الّراِحمين)

1- نگهدارى و محافظت انسان ها از خطرات گوناگوننشانه هاى محبت خداوند به انسان  را بيان كنيد.- 3

2- برترى انسان ها نسبت به ساير موجودات 

3- بذل نعمت هاى ارزشمند و هموار ساختن راه رستگارى

4- دادن قدرت بازشناسى كارهاى نيك از كارهاى بد

خداوند انسان را نسبت به انجام كارهاى خوب و بد - 4

چگونه آفريده است؟

خداوند مهربان ما را طورى آفريده است كه به مرور مى توانيم 

كارهاى خوب را ياد بگيريم و انجام دهيم و كارهاى بد را بشناسيم 

و از آنها دورى كنيم.

1- شكرگزارى زبانى كه ساده ترين نوع شكر است.ما به چه شكل هايى مى توانيم از خدا تشكر كنيم؟- 5

2- شكرگزارى عملى كه استفادة صحيح و به جا از نعماتى است 

كه خداوند به ما ارزانى داشته است.

انسان ها در مقابل نعمت هايى كه به آنها ارزانى شده - 6

است، به چه گونه اى رفتار مى كنند؟

بعضى با استفادة صحيح و به جا از نعمت، شكر نعمت و برخى ديگر 

با استفادة ناصحيح از آن، در برابر خداوند ناسپاسى مى كنند.

چه - 7  «... ألَزيَدنَّكم  َشَكرتُم  لَئِْن   ...» آية  در  خداوند 

وعده اى داده است؟

وعده داده است كه اگر شكرگزارى كنيد، ما قطعًا [نعمت ها را] 

زياد مى كنيم.

خداوند امام صادق(ع) دربارة شكر نعمت چه فرموده است؟- 8 آنچه  از  كه  است  آن  نعمت  «شكر  مى فرمايند:  ايشان 

حرام كرده است، دورى كنى.»

صفحة ١٧ كتاب درسى

توانايى يادگيرى، يكى از هزاران نعمتى است كه خداوند به ما داده است. به كمك هم كالسى هاى خود پنج نعمت ديگر را 

كه مخصوص انسان است، نام ببريد. نعمت بينايى، حركت كردن، صحبت كردن، سالمتى، عقل و شعور

پيام هاى آسمان
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صفحة ٢٠ كتاب درسى

جدول زير را كامل كنيد.

خداوند نعمتنعمت  نعمتشكر  ناسپاسى 

نافرمانى از فرمايش هاى آنهاپيروى از فرمايش هاى آنهاپيامبران و امامان

بى احترامى به معلماحترام به معلممعلم

دروغ گفتنراستگويىزبان

شنيدن كلمات باطل و ناصحيحشنيدن كلمات حق و صحيحگوش

صفحة ٢١ كتاب درسى

1- چرا برخى انسان ها با وجود اينكه خداوند از آنها مراقبت مى كند، دچار حادثه مى شوند؟ به دليل اينكه گاهى انسان ها با 

بى دقتى يا سهل انگارى يا حتى از سر نادانى، خودشان را در برابر حوادث قرار مى دهند. در حقيقت اين افراد با اشتباهات يا گناهانى 
كه مرتكب مى شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمايت فرشتگان محروم مى كنند.

2- استفادة صحيح از نعمت شكر نعمت و استفادة ناصحيح از نعمت ناسپاسى در برابر خداوند است.

3- شكر واقعى نعمت  چيست؟ توضيح دهيد. شكر واقعى اين است كه از نعمت هاى خداوند در راه نافرمانى او و انجام كارهاى 

حرام استفاده نكنيم.  
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 درس 2  استعانت از خداوند 

طلب يارى از خداونداستعانت به چه معناست؟- 1

مفهومى - 2 چه  به  نَستَعيُن»  اِيّاَك  َو  نَْعبُُد  «ايّاك  آية 
اشاره مى كند؟

به اين نكته اشاره دارد كه ما تنها خدا را مى پرستيم و تنها از او 
طلب يارى مى كنيم.

ما نمى توانيم تمام نيازهاى خود را به تنهايى برطرف كنيم و به چرا براى حل مشكالت به ديگران نيازمنديم؟- 3
همين دليل، براى حل مشكالت، نيازمند كمك ديگران هستيم. 

چه كسى بدون آنكه نيازى به ديگران داشته باشد، - 4
مى تواند به همه يارى برساند؟

خداوند

1- صبر و تقوا 2- يارى دادن خداوند 3- دعاراه هاى بهره مندى از يارى خداوند را برشماريد.- 5

تقوا يعنى انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان، از آنها دورى كند.تقوا به چه معناست؟- 6

نازل شدن آية «بلى اِن تَصبِروا و تَتَّقوا...» در هنگام - 7
جنگ احد چه تأثيرى بر روحية مسلمانان گذاشت؟

باعث تقويت روحية مسلمانان گشت كه حتى زخمى ها براى نبرد 
از مدينه به راه افتادند. مشركان كه نمى توانستند باور كنند اين 
به  باشد،  شكست خورده  لشكر  همان  با روحيه،  و  اميدوار  لشكر 
گمان اينكه لشكرى تازه نفس به سراغشان آمده است، از وحشت 

پا به فرار گذاشتند. 

احد - 8 جنگ  از  پس  مسلمانان  شد  باعث  عاملى  چه 
پيروز شوند؟

و  اشتباه  جبران  و  توبه  و  مشكالت  برابر  در  ايستادگى  و  صبر 
غفلت خود در جنگ احد، آنان را شايستة پيروزى كرد.

چه - 9 بندگانش  دعاى  دربارة  مهربان  خداوند 
مى فرمايد؟

مى فرمايد: «َو قال َربُُّكُم ادعونى اَستَِجْب لَُكم»؛ و پروردگارتان 
گفت: مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم.

چه - 10 دعا  حكمت  با  رابطه  در  (ص)  خدا  رسول 
مى فرمايند؟

هيچ مسلمانى خداوند را نمى خواند مگر اينكه دعايش يا در همين 
قيامت  روز  برايش در  را  يا خداوند آن  دنيا مستجاب مى شود، 
ذخيره مى كند، يا در برابر آن دعا، بخشى از گناهانش را مى آمرزد. 

چرا يكى از بهترين حالت هاى دعا كردن، هنگام - 11
نماز است؟

زيرا در اين حالت نمازگزار در بخش هاى مختلف نماز با خداوند 
به  انسان  اين حال كه  يارى مى طلبد. در  او  از  و  سخن مى گويد 
خداوند توّجه بيشترى دارد، خداوند نيز با لطف بيشترى با او رفتار 

مى كند.

سورة - 12 دست كم   شبانه روز  هر  در  ما 
حمد را مى خوانيم.

ده مرتبه
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صفحة ٢٦ كتاب درسى

به نظر شما، بهلول از اين درخواست ها چه منظورى داشت؟ مى خواست به هارون (خليفة ظالم عباسى) اين نكته را بفهماند 

كه قدرت اّدعايى تو آن قدر ناتوان است كه نمى تواند خواسته هاى كوچك مرا برآورده سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هيچ 
است. پس انسان، خواسته هاى خويش را بايد از خدا كه بر انجام دادن تمام كارها تواناست، درخواست كند.

صفحة ٣١ كتاب درسى

به نظر شما چه كارهاى ديگرى موجب جلب يارى خداوند مى شود؟ به كمك دبير خود موارد ديگرى را نام ببريد. كمك به 

ديگران، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد در راه خدا (با علم آموزى و...)، انجام دستورات الهى و دورى از محّرمات، نوعى يارى 
دادن دين خداوند است كه موجب جلب يارى خداوند مى شود.

صفحة ٣١ كتاب درسى

1- توضيح دهيد چرا بهلول هرگز چيزى از هارون درخواست نمى كرد؟ زيرا بهلول مى دانست كه قدرت  هارون محدود است و 

او توانايى انجام خيلى از كارها را ندارد، بنابراين از او درخواستى نمى نمود.

را  چيزهايى  خداوند  از  اوقات  گاهى  آنكه  دليل  به  دهيد.  توضيح  نمى كند؟  مستجاب  را  ما  دعاهاى  همة  خداوند  چرا   -2

درخواست مى كنيم كه به مصلحتمان نيست. خداوند كه بهتر از هر كس ديگرى از سود و زيان ما آگاه است، به جاى خواستة ما، 
چيزى را كه مفيدتر و مناسب تر است به ما مى دهد.

3- خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرايطى يارى كرد؟ فرمود: اگر صبر كنيد و تقوا پيشه نماييد، هنگامى كه دشمنان 

با جوش و خروش بر شما بتازند، پروردگارتان شما را يارى خواهد كرد، با پنج هزار نفر از فرشتگان كه نشانه هايى با خود دارند.

4- توضيح دهيد ما چگونه مى توانيم خداوند را يارى دهيم. با جهاد در راه خدا و دفاع از دين با جان و اموالمان، با عمل به 

دستورات خداوند در انجام دادن آن چيزى كه بر ما واجب كرده و دورى از چيزهايى كه بر ما حرام كرده است، مى توانيم خداوند 
را يارى دهيم.

صفحة ٣٣ كتاب درسى

سورة فيل را بخوانيد و شباهت هاى ميان آن و ماجراى طبس را در كالس براى دوستانتان بيان كنيد. در داستان اصحاب فيل 

مى بينيم كه خداوند براى محافظت از خانة كعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانى به نام ابابيل را بر سر آنها فرو فرستاد كه بر روى 
آنها سنگ هاى ريزى افكندند و آنها را تار و مار نمودند، در ماجراى طبس نيز خداوند با طوفان شن دشمنان اسالم را شكست داد.


