
 

 به نام خداوند مهربان

 2و1دروس  جزوه معارف نهم

 

 :فهرست
 درس اول

  نکات درس اول

 درس دوم

  نکات درس دوم

 درس اول

 کدامیک از مصرع های زیر صفات مخلوق، که خداوند از ان مبری است را بنویسید. -1

 پاسخ : 

 بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی بری از بیم و امیدی، بری از عیب و خطایی

 

 

 



 

 سخن پیامبر در خصوص توانایی محدود انسان در شناخت خداوند را بنویسید. -2

 پاسخ:

ََمِعرفَتكََ َحقَ  َعَرفناكََ ما                                               

َ.نشناختیم را تو توست، معرفت شایستهَ  که چنان آنَََََََََََََََََََََ

 راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید. -3

 پاسخ:

 .تفکر در کتاب اسمانی = قرآن 1

                                        راه مراجعه به سخن خود اوست توصیفی از خود به صورت بی نقصبهترین 

  .تفکر در کتاب خلقت = مخلوقات 2     

آثار و نشانه هایی که با آنها به ویژگی های او پی می بریم برای مثال با دیدن ساختمانی 

 از وجود سازنده او پی می بریم

 آیات زیر را ترجمه و پیام هر کدام را بنویسید-4

 پاسخ:

 یَخفیَ  ما وََ الَجهرََ یَعلَمَ  وَََاِن هََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ.داند می را نهانی و آشکار هر اوََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ:َآگاهیَپیام

َد َ الَودو الغَفورَ  ه وََ وَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ.است بندگانش دوستدار و آمرزنده بسیار اوََََََََََََََََََََََََََََََََ

َپیام:َآمرزندگیَوَمهرَافروزی



َ

ََََََََََََََََََََََََََََََ

َاِلعقابَِ َشدید َ ّللٰاََ فَانَ  ّللٰاََ ی شاِقَ  َمن وَََََ

َ.کند می عقوبت سختی به خداوند که بداند کند دشمنی خدا با هرکه وََََََََََََََََََ

َپیام:َعذابَکردنَخداوندَ

َ

ِکنَ  وََ َشیئًا الن اسََ َیِظلمَ  ال ّللٰاََ اِنَ ََََََََََََََََََ َیَِظلمون اَنف َسه م الن اسََ ل 

َ.کنند می ستم خود به که مردمند این بلکه کند نمی ستمی هیچ مردم به خداوندََََََََََََ

َپیام:َخداوندَظلمَنمیَکند

َ

ابینََ ی ِحبَ  ّللٰاََ اِنَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َالت و 

َ.دارد دوست را کنندگان توبه خداوند هماناَََََََََََََََََََََََََََََََ

َپیام:َتوبهَپذیریَخداوند

لَِ لَِماَی رید هللاَهللاَ  َعلَیک مَلَعَلَک مَتَشک رونَطِهَرکمَولَِی َیَجعََلََعلَیک مَِمنََحَرجٍَولِکنَی ریدَ  َی تَِمَنِعَمتَهَ 

ازَآلودگیَشماَراَدرَسختیَوَمشقتَقرارَدهد،بلکهَمیَخواهدَشماَراَ]َمش[خداوندَنمیَخواهدَ]باَاحکا

َشکرَاوَراَبهَجایَآورید.َپاکَکندَوَنعمتشَراَبرَشماَتمامَنماد،تاَ[ها

َپیام:َخداوندَنمیَخواهدَسختیَبکشیمَوَهدایتَشویم

 احکام و قوانینی که خداوند برای انسان وضع کرده را بنویسیددلیل َ-5

 هدایت ، سعادت و خوشبختی و جلوگیری از گمراهی    پاسخ:

 خداوند در قران خود را چگونه توصیف می کند؟-6

 بهترین و  کننده یاری بهترین ،دهنده  روزی بهترین قرآن در را خود خداوند پاسخ:  

 .کند می معرفی  سرپرست

 بیت برگ درختان سبز ... به کدامیک از راه های شناخت صفات خداوند ارتباط دارد؟ -7



 پاسخ: تفکر در کتاب خلقت

 انیشتین در باره مواجهه انسان اب شگفتی های بی پایان طبیعت چه می گوید ؟ -8

 که یشودم بزرگ ای کتابخانه وارد که هستیم خردسال طفلی همچون نها انساپاسخ : 

 شده پوشیده گوناگون های زبان به هایی کتاب با سقف تا زمین از آن دیوارهای همه

 طرحی کودک  باشد نوشته را ها کتاب آن کسی باید که داند می کودک .است

 کند؛ نمی درک را آن او که اسرارآمیز نظمی بیند؛ می ها کتاب ترتیب در مشخص

 همانند کودک این وضعیت من نظر به .بزند حدس مبهم حسی با تواند می ولی

 خداست برابر در انسان عقل وضعیت

 صفاتی همچون جهل، ظلم، ضعف و ججسمانی بودن نشانه چیست؟ -9

 پاسخ: همه نوعی نقص و کاستی است

 آیا خداوند محدود به مکان خاصی است؟ -10

 باشد، داشته حضور مکان این در اگر ما همچون خداوند که نیست گونه : اینپاسخ 

 .نیست خاص مکان یک به محدود اجسام مثل خدا یعنی باشد؛ خبر بی دیگر مکان از

 حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟-11

 پاسخ : حمد به معنای ستایش برای خداست

تسبیح به معنای پاک منزه دانستن است و میگوییم سبحان اهلل=خداوند از هر        

 نقص و عیبی منزه است

 نکات :

  11صفحه 

 توحید = یکتاپرستی      راهنمایی= صفت هادی

  12صفحه 

 بدلیل توانایی های محدود خود ، امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم

  16صفحه 



هر میزان افزایش علم و دانش بیشتر از کذشته علم و قدرت خداوند را در جهان در 

 میابیم

 17صفحع 

 خداوند سر چشمه خوبی ها و کماالت است.

 

 2درس 

 قوانین الهی برای چیست؟ -1

 پاسخ: 

 سعادتمندانه زندگی سوی به او دادن سوق و یها پلید از انسان نجات برای الهی قوانین

 است

 چرا انسان ها با اینکه خوبی بعضی از کار ها را می دانند ولی انجام نمی دهند ؟-2

 پاسخ:

 نیست؛ کافی آن به عمل برای مطلب یک از آگاهی 

 داشته ایمان دانیم، می آنچه به یعنی .برسد ایمان مرحله به شناخت، آن باید بلکه

 اما دهد؛ می نشان را راه که است چراغی مانند شناخت و دیگر،علم عبارت به .باشیم

 .کند نمی ایجاد انسان در را راه آن در حرکت برای الزم انگیزه تنهایی به چراغ، داشتن

 .است عمل سمت به رفتن برای ما محرک و مشوق ایمان

 چه چیزی مشوق و مرحک ما به سمت عمل است ؟ -3

 پاسخ :

 ایمان 

 حقیقت ایمان جیست؟-4

 : پاسخ

 است حقیقت یا موضوع یک به کامل قلبی باور و اعتماد ایمان،

 



 امام علی )ع( در رابطه با ایمان و عمل چه فرموده اند ؟-5

 پاسخ:
َ ناپذیرند جدایی دوست دو و همراه برادر دو عمل و ایمانَ
َ

 چه زمانی شناخت ما از خدا منجر به عمل از دستورات او می شود؟-6

 پاسخ:

 این که شد خواهد او دستورات به عمل به منجر وقتی خدا از ما شناخت بنابراین 

 .برسد ایمان مرحله به شناخت

 چه زمانی تولدی دوباره خواهیم داشت؟-7

 پاسخ: 

پدیدار شود تحولی شگرف در درون خود هنگامیکه جوانه های ایمان در قلب ما 

 احساس خواهیم کرد که گویی تولدی دوباره یافته ایم

 دو مورد از اثار ایمان به خدا را نام ببرید -8

 پاسخ:

 . رهایی از سردرگمی و بی هدفی2. آرامش  1 

مهمترین دلیلی که باعث می شود انسان های مومن از آرامش روحی برخوردار باشد  -9

 چیست؟

 سخ:پا

مهمترین دلیل آرامش این است که خداوند دل و حان آدمی را به گونه ای آفریده که  

 جز با یاد و نام او آرام نمیگیرد.

 هدف زندگی انسان های مومن برخاسته از چه چیزیست؟ -10

 پاسخ: 

 اعتقاد به خدا

 

 



 کسانیکه ایمان به خدا ندارند چطور زندگی میکنند و هدفشان چیست؟-11

 پاسخ: 

کسانیکه ایمان به خدا ندارند ؛ ناگزیر زندگی را در همین چند روز دنیا خالصه می 

کنند و آن را بی معنا می دانند. اینان ناگزیرند خودشان هدفی برای این زندگی بسازند 

 و خود را با ان مشغول کنند.

 راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید-12

 پاسخ: 

 اوند  .یاد و ذکر خد1

 .انجام کار های نیک و دوری از گناهان2    

 .الگو قرار دادن انسان های مومن3       

 میان عمل به دستورات الهی و تقویت ایمان جه رابطه ای برقرار است؟-13

 پاسخ: 

 را ما ایمان نیکی، عمل هر .یکند م تقویت را دیگری کدام هر و است دوسویه رابطه

 مانع خود، اندازه به و یپوشاند م را دل صفحه غباری چون گناه، هر و کند می قوی

 .گردد می آن به ایمان نور رسیدن

با توجه به حدیث امام صادق ) ع ( چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند؟-14  

 پاسخ: 
َ.است گناهان از دوری کند، می پایدار دل در را ایمان آنچه

 بنویسیدویژگی های انسان های مومن را -15

 پاسخ : 

 که؛ شدند،آنها رستگار مؤمنان تردید بی

 .آورند می جا به خداوند برابر در فروتنی و خشوع با را نمازشان

 .کنند می دوری فایده بی و لغو کارهای از

 .پردازند می را مالشان زکات



 ...کنند، می حفظ عفتی بی و گناه به شدن آلوده از را خود دامان

 .کنند می وفا خود عهد به و امانتدارند

 .کنند می مراقبت نمازشان موقع به انجام بر

 . ...ماند خواهند جاودانه آن در و اند بهشت وارث اینان

َمیان عمل به دستورات الهی و تقویت ایمان جه رابطه ای برقرار است؟-16

 ایمان نیکی، عمل هر .یکند م تقویت را دیگری کدام هر و است دوسویه پاسخ: رابطه

 خود، اندازه به و یپوشاند م را دل صفحه غباری چون گناه، هر و کند می قوی را ما

 .گردد می آن به ایمان نور رسیدن مانع

 با توجه به حدیث امام صادق ) ع ( چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند؟-17

َ.است گناهان از دوری کند، می پایدار دل در را ایمان آنچهپاسخ: 

 ویژگی های انسان های مومن را بنویسید-18

 پاسخ : 

 که؛ شدند،آنها رستگار مؤمنان تردید بی

 .آورند می جا به خداوند برابر در فروتنی و خشوع با را نمازشان

 .کنند می دوری فایده بی و لغو کارهای از

 .پردازند می را مالشان زکات

 ...کنند، می حفظ عفتی بی و گناه به شدن آلوده از را خود دامان

 .کنند می وفا خود عهد به و امانتدارند

 نکات :

  23صفحه 

 هدف نداشتن = احساس بیهودگی

 داشتن هدف = زندگی معنا دارد 

 

رشیا اسماعیلی،محمد حسین فتاحیعپدید آورندگان :امیر   


