
 .comNomreyar– وبسایت آموزشی نمره یار 

 پیام نهم 11فعالیت کالسی صفحه 

 .هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنیدصفت- 1
ملک، پاک، راهنما، فاضل، توحید، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، سزاوار ستایش، بری از رنج، بری از درد، بری از گداز، بری از نیاز،  :پاسخ

حرکت، ظاهری، کم ناشادنی، زیاد ناشدنی، مانند، ازلی، ابادی، بیعیب، بری از خطا، وصف ناپذیر، بیبری از بیم، بری از امید، بری از 
 …عزیز، جلیل، علیم، یقین، نور، سرور، جود، آشکار، نهان، آمرزنده، دوستدار بندگان، عقوب کننده سخت، عادت، تواب، رزاق و

 به آن اشاره نشده است؟شناسید، که در این شعر چه صفات دیگری از خدا می- ۲
 …جمیل، جبار و :پاسخ

 جواب فعالیت کالسی دینی نهم درس اول

 پیام نهم 14فعالیت کالسی صفحه 

 های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟با همفکری هم گروهی 
 یوم الدین ، احد ، صمدرب العالمین ، رحمان ، رحیم ، مالک  : پاسخ

 پیام نهم 17فعالیت کالسی صفحه 

 .توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنیدبا همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی
 مخلوقات : فانی هستند ، محدود ،جهل ،خستگی :پاسخ

 خداوند : باقی است ، نامحدود ، دانا و توانا

میَن 
َ

لَحمُد ّٰلِله َربِّ العال
َ

 ا
 .ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است :معنی

ه ی الَعظیمه َو بَحمده  ٰ ُسبحاَن رهَٰبِّ
 .گویمپاک و منزه است پروردگار بزرگ من و او را سپاس می :معنی

ه َو الَحمُد ّٰلِله 
ِ

 ُسبحاَن ّٰللا
 .ستایش مخصوص اوستپاک و منزه است خداوند و حمد و  :معنی

 1جواب خودت را امتحان کن دینی نهم درس 



 پیام نهم 18خودت را امتحان کن صفحه 

 .های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهیدراه- ۱
 .نقص استتفکر در قرآن، زیرا توصیف خداوند از خود، دقیق و بی (1 :پاسخ

ثار و نشانه تفکر در جهان (2  .هایی که در سرتا سر جهان آفرینش متجلی استآفرینش از طریق آ

 حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟- ۲
حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است. در حمد و ستایش، همواره صافات ثبوتی خدا را بیان   :پاسخ

 .داریمسلبی پاک و منزه می کنیم و در تسبیح خداوند را از صفاتمی

  
  
  

 


