
1سري |هاي آسمان نهم نوبت اول پیامآزمون
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه: 

طراح سوال: 
نوع آزمون:

زمان آزمون:

هاي زیر را مشخص کنیدجمله) صحیح یا غلط بودن الف

غصنیاز به پدر و مادر جزو صفات ثبوتی خداوند است.-1
غصوظیفۀ پیامبران ابالغ دین الهی به مردم بوده است.-2
غصپیامبران جز پیامبر اکرم (ص) بر دینی غیر از اسالم بوده اند.همۀ -3
غص.خورددر تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد به نجات بخش به چشم می-4
گزینه مناسب را عالمت بزنید) ب

هاي زیر است؟دو موضوع اساسی مشترك پیامبران کدام یک از گزینه-1

امامت، معادد) نبوت، معادج) توحید، معادب) توحید،نبوتالف) 

را بهتر نشان می دهد؟» ما عرَفْناك حقَّ معرِفَتک«کدام گزینه مفهوم آیۀ شریفۀ -2

ب) خداوند مهربان و دوستدار واقعی بندگانش استخداوند توبه کنندگان واقعی را می شناسدالف) 
د) آنچنان که شایستۀ معرفت توست، تو را شناختیمتوست، تو را نشناختیمج) آنچنان که شایستۀ معرفت 

؟ندارندها امکان شناخت کامل خداوند را چرا انسان-3
ب) نامحدود بودن خداوندتوانایی محدود انسانالف) 

د) محدود بودن خداوندج) توانایی نامحدود انسان

می آید، چه چیزي می داند؟حضرت صالح (ع)، منشأ بالهایی را بر سر انسان -4
ب) استقامت نکردن در راه حقعقاید باطل و خرافیپیروي از الف) 

د) پیروي از هواي نفسج) کارهاي انسان

؟نیست"مضافآب"گزینهکدام-5
گالبد) گلآلودآبج)لولهکشىآبب)نمکآبالف)

جاي خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:) ج

هدف یگانه و بزرگ پیامبران، ایمان به خداي یگانه و ................... به اوست.-1

با توجه به فرمایش امام صادق (ع)، ...........................، ایمان را در دل پایدار می کند.-2

وند گوش سپردن به ..................... را یکی از عوامل افزایش ایمان برشمرده است. خدا-3

با توجه به فرمایش امام علی (ع)، هم نشینی با انسان هاي هوسران، موجب از یاد رفتن .......................... می شود. -4

ن را به ................. تشبیه کرده است. خداوند قرآ-5



1سري |هاي آسمان نهم نوبت اول پیامآزمون
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه: 

طراح سوال: 
نوع آزمون:

زمان آزمون:

) دست یابید.ع(با از امیرالمؤمنین علیزیر را مرتب کنید و به سخنی زیعبارت) د

قرآن–و آن –نوري  آورد –همگان شد –با خود –بود –نور -و پیامبر اکرم (ص)-که هدایتگر

پاسخ کامل دهید.هاي زیر به سوال) ره

حمد و تسبح خداوند به چه معناست؟ در هر کدام صفات ثبوتی یا سلبی خداوند بیان می شود؟-1

حضرت علی (ع) دربارة ارتباط ایمان و عمل چه می فرمایند؟-2

چهار مورد از اهداف کسانی را که به خدا ایمان ندارند، بیان کنید. -3

رسد.اگر بخواهیم تأثیر دین را در جامعه مشاهده کنیم چه اقدامی ضروري به نظر می-4

حضرت ابراهیم تسلیم خود را در برابر خداوند چگونه به نمایش درآورد؟-5

بنی اسرائیل با چه تصوي به دور گوساله طواف می کردند؟-6

دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟چرا پیامبران الهی در راه انجام -7

آخرین وحی الهی بر انسان چیست و خداوند آن را چگونه معرفی کرده است؟-8

د؟جانشینان امام زمان در عصر غیبت چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارن-9


