« باسمه تعالی »
پیامهای آسمان ،پایه نهم

نمونه سوال درس 4
« راهنمایان الهی»

تعداد صفحات1 :
تعداد سوال13 :

سؤال

ردیف

بارم

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد  .پیامبر اکرم ( ص )

-1

خداوند در آیه « اَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْوی اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا

كَذَّبْتُمْ وَ فَريقًا تَقْتُلُونَ » رفتار سرکشان

1/5

را در مقابل پیامبران چگونه توصیف می کند؟

پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت × در داخل  مشخص کنید .

-2

-3

دعوت نمرود به یکتا پرستی توسط حضرت ابراهیم به کدامیک از ویژگی های پیامبران ارتباط دارد؟

الف) تسلیم در برابر امر خداوند 

ب) استقامت و پایداری در راه خدا

ج) پیروی نکردن از عقاید باطل 

د) دوری از هرگونه گناه و زشتی

0/5

کدام پیامبر الهی مردم زمان خود را مدت نهصدو پنجاه سال ،به یکتاپرستی دعوت کرد؟

الف) حضرت ایوب ( ع ) 

ب) حضرت موسی ( ع ) 

0/5

ج) حضرت نوح ( ع )  د) حضرت ابراهیم ( ع )

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید .

-4

عقاید خرافی و باطل منحصر به زمان پیامبران بوده است.

درست

نادرست

0/5

-5

دین الهی توسط « پیام آوران» به انسانها ابالغ شده است .

درست 

نادرست

0/5

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

-6

از نظر پیامبران  ............................ ،کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است .

0/5

-7

همه پیامبران الهی مسلمان  ،یعنی  ...................................بودند .

0/5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

-8

0/5

من کیستم؟
« خداوند من را الگوی انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده است.......................... : » .

-9

0/5

تنها دلیل بت پرستی مردم در زمان پیامبر اکرم ( ص ) چه بود؟
به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

- 10

نمونه ای از تسلیم حضرت موسی ( ع ) در برابر امر خدا را بنویسید .

- 11

پیامبران چگونه با عقاید باطل زمان خود مبارزه می کردند؟

- 12

نتیجه مراجعه به کف بین ،رمال و فال گیر در زندگی انسان چیست؟

1

- 13

در آیه شریفه « وَ خَرَقوا لَهُ بَنینَ وَ بَناتٍ بِغَیرِ عِلمٍ » مشرکان به خاطر چه کاری سرزنش شده اند؟

1

موفق باشید
گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی

1

1/5

جمع بارم

10

