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آیـهای در رابطــه بــا ایــن موضــوع کــه خداونــد همــه جــا
حضــور دارد و شــاهد تمامــی اعمــال ماســت ،بنویســید و
آن را ترجمــه نماییــد.

در رابطــه بــا اینکــه خداونــد مهربــان مــا را طــوری
آفریــده اســت کــه بــه مــرور میتوانیــم کارهــای خــوب
را یــاد بگیریــم و انجــام دهیــم و کارهــای بــد را بشناســیم
و از آنهــا دوری کنیــم ،مثالــی بزنیــد.

سادهترین نوع تشکر چیست؟

آیــ ه زیــر را ترجمــه کنیــد و ســپس بنویســید بــه چــه
نکتــهای اشــاره دارد؟
الر ِ
احمین
خیر حافِظ ًا و ُه َو ا َ
َرح ُم ّ
فَاهللُ ٌ

آیــا میتوانیــد بگوییــد چــه راههایــی بــرای شــکر
نعمتهــای الهــی وجــود دارد؟

از مــوارد زیــر ،کدامیــک شــکر نعمــت و کدامیــک
ناسپاســی از نعمتهــای الهــی بــه شــمار میآیــد؟

انســانها چگونــه خودشــان را از حفاظــت خداونــد
محــروم میکننــد؟

نشانههای محبت خداوند را بیان کنید.
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جاهــای خالــی را بــا اســتفاده از کلمــات مناســب پــر
کنیــد.
«استفاده صحیح و بهجا از نعمت ...................... ،و استفاده ناصحیح از
آن ....................... ،در برابر خداوند است».

جدول زیر را کامل نمایید.
نعمت خداوند

شکرگزاری چه نتایجی در بردارد؟
اجزای بدن انسان

بــا توجــه بــه معنــی آیــه «لَئــن شَ َ
ریدن َُّکــم»
ــکرتُم َلَ َ
خداونــد چــه وعــدهای بــه بندگانــش داده اســت؟

پدر و مادر

هوای پاکیزه

شعر زیر به چه نکتهای اشاره دارد؟
«شکر نعمت ،نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند»

امام صادق (ع) شکر نعمت را در چه چیزی میدانند؟

آب گوارا

نمونهای از شکر این

نمونهای از ناسپاسی این

نعمت

نعمت
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استعانت از خداوند یعنی چه؟

راههای بهرهمندی از یاری خداوند را بنویسید.

آیــه زیــر را معنــا کنیــد و ســپس بگوئیــد بــه چــه مفهومــی
اشــاره دارد؟
اک ن َعبُ ُد ِو ایّ َ
اِیّ َ
اک ن َستَعین

چــرا مــا بــرای حــل مشــکالت ،نیازمنــد کمــک دیگــران
هســتیم؟

داشتن صبر و تقوا چگونه موجب میشود که انسان از یاری
خداوند بهرهمند گردد؟

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
معنای آیه زیر را کامل کنید.
من فور ِهم هذا یُمد ِد ُک َم َرب ُّ ُکم
بَلی اِن تَصبّروا و تَتَّقوا و یأتو ُکم َ

ٍ
آالف ِم َن المالِ َ
مین
مس ِة
ئک ِة ُم َس ِّو َ
ب ِخَ َ

«آری ،اگر  ..............................و  ...............................نمائید ،هنگامی که

چــه کســی میتوانــد تمامــی نیازهــای مــا انســانها را
برطــرف کنــد؟ چــرا؟

دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند  .............................شما را یاری

خواهد داد ،با پنج هزار نفر از فرشتگان که نشانههایی با خود دارند».

بگویید این آیه در هنگام جنگ ا ُُحد چه تأثیری بر روحیه مسلمانان

گذاشت و چگونه موجب شد دشمنان را شکست دهند؟

تقوا چیست؟
چــه چیــزی در جنــگ احــد موجــب شــد مســلمانان
شایســتگی پیــروزی را بــه دســت آورنــد؟
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منظور خداوند از یاری او ،توسط ما بندگان چیست؟

خداونــد بــه کســانی کــه دینــش را یــاری میکننــد چــه
وعــدهای میدهــد؟

معنــای آی ـ ه زیــر را کامــل کنیــد و بگوییــد خداونــد در

مقابــل آن ،چــه وعــدهای بــه مســلمانان داده اســت؟
ینصر ُکم و یُثَبِّت
یا اَیُّه َا ال َّ َ
تنصروا اهلل ُ
ذین آ َمنوا اِن ُ
ا َقدا َم ُکم

«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اگر  ...........................او (نیز) شما را
 ..........................و قدمهایتان را استوار میگرداند».

یکــی از مهمتریــن و ســادهترین راههــا بــرای جلــب
یــاری خداونــد چیســت و خداونــد در ایــن رابطــه چــه
آی ـهای نــازل کردنــد؟

این آیه نشاندهنده چیست؟

رســول خــدا (ص) در رابطــه بــا حکمــت دعــا کــردن چــه
میفرماینــد؟

چــرا یکــی از بهتریــن حالتهایــی کــه دعــا در آن
مســتجاب میشــود ،هنــگام نمــاز اســت؟

