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آزمون نمره منفی دارد.                        

برای همه دانش آموزان عزیزمانقیت با آرزوی موف  



نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون پیام آسمان نهم

عطاردتاریخ آزمون: 1399/08/07

1 کدام یک از موارد زیر دربارة شناخت صفات خداوند صحیح نیست؟

از طریق آثار و نشانه هاي خداوند که در سراسر جهان آفرینش متجلّی است، به ویژگی هاي او پی می بریم.

ما انسان ها به دلیل توانایی هاي نامحدود خود، امکان شناخت کامل خداي نامحدود را داریم.

ما به قدر توان و درك خود می توانیم به شناختی محدود از خداوند دست یابیم.

یکی از بهترین راه هاي دستیابی به شناخت صفات خدا، مراجعه به کالم اوست.

ُل َعلیِهم المالئکۀ َاّال َتخافوا و ال َتحُزنوا َو َاَبشروا بالَجنَِّۀ الّتی ُکنُتم توَعدون» مربوط به قاُموا َتَتنَّزَّ 2 آیۀ «إِنَّ الَّذین قالُوا َربُّنا اُهللا ُثمَّ اسَتَ
کدام ویژگی پیامبران است؟ سرانجام افرادي با چنین ویژگی چیست؟

تسلیم در برابر امر خدا – بهشت

استقامت و پایداري در راه خدا – بهشت

پیروي نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها – نترسیدن از کسی و غمگین نبودن

تسلیم در برابر امر خدا – نترسیدن از کسی و غمگین نبودن

3 کدام جمله نادرست است؟

اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز به همراه آن خواهد آمد.

شناخت یک کار خوب نیز می تواند انسان را به عمل به آن برساند.

علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد اما انگیزة عمل ایجاد نمی کند.

تا شناخت ما از یک کار خوب به مرحلۀ ایمان نرسد، منجر به عمل آن نخواهد شد.

4 پاسداري از دین به چه صورتی می تواند باشد؟

دفاع در صحنه ي نبرد با دشمنان اسالم و دفاع عملی عمل به واجبات

دفاع از اصول دین اطاعت از والیت فقیه

5 در کدام عبارت قرآنی به کلید دست یابی به وعده هاي الهی، اشاره شده است؟

ُل َعَلیِهُم الَمالئکۀ    َا َو َمن کاَن َمیتًا َفَاحییناُه َو َجَعلنا لَُه نورًا َیمشی بِه ِفی النِّاس    ِانَّ الَّذیَن قالوا ربُّنا اُهللا ُثمَّ اسَتقاموا َتَتنزَّ

 َو َمن ُیشاقِّ اَهللا َفِانَّ اَهللا َشدیُد الِعقاِب  ِانَّ اَهللا ال َیظِلُم النَّاس َشیئًا َو لِکنَّ النَّاس أنُفَسُهم َیظِلموَن  

6 از عبارت «مخلوقات کمال خود را از خالق دریافت می کنند» می توان فهمید که:

جسمانیت و نقص، از خداوند و مخلوقاتش سلب شده است.

با دقت در تمام صفات موجودات، می توان به همه ي صفات خدا پی برد.

آفریدگار، ما را در مکان و زمان خاّصی آفرید، پس او نیز محدود به زمان و مکان خاّصی است.

برخی از صفات انسان را نمی توان به خالقش نسبت داد.
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7 کدام جمله درباره ي پیامبران الهی صحیح است؟

هر انسانی شایستگی دریافت و ابالغ پیام خداوند را دارد.

الزمه ي سرمشق قرار دادن پیامبران، آشنا شدن با پیروان آنان است.

پیامبران فقط الگوي انسان هاي زمان خود بوده اند.

کسی که می خواهد جزء بهترین هاي زمان خود باشد، باید پیامبران را بشناسد.

8 مفهوم آیه ي  «َو ُهَو الَغفوُر الَودوُد»  به کدام یک از صفت هاي خدا اشاره دارد؟

صفاتی که او را از عیب منزه می کند. صفاتی که از نقص ناشی می شوند.

صفات سلبی و ثبوتی صفاتی که جنبه ي کمال دارند.

ابیات زیر با کدام یک از آیات نورانی قرآن ارتباط دارد؟   9
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك   

اي خوش آن روز که پرواز کنم تا بِر دوست  
  دو سه روزي قفسی ساخته اند از بدنم  

به هواي سر کویش پر و بالی بزنم 

کیَنَۀ فی ُقلوِب المؤِمنیَن   َافَحِسبُتم َانَّما َخَلقناُکم َعَبثًا و َانَُّکم ِالَینا ال ُترُجعون    ُهَو الَّذي َانَزَل السَّ

نیا و اآلخرِة   ِانّی َقد جاَءنی ِمَن الِعلِم ما لَم َیأِتَک َفاتَِّبعنی َاهِدَك ِصراًط َسِویا.   نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ  َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

10 کدام یک از گزینه هاي زیر، نادرست می باشد؟

پیامبران پیشین، نشانه هاي شخصیتی پیامبر آخرالزمان را به مردم وعده می دادند.

پیامبران پیشین، زمان ظهور پیامبر آخرالزمان را نمی دانستند.

پیامبران پیشین، »مکان ظهور پیامبر آخرالزمان را به مردم وعده می  دادند.

پیامبر آخرالزمان، همه ي ویژگی هاي مثبت اخالقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود.

11 کدام جمله عبارت زیر را کامل می کند؟ 
(کسی که می خواهد جزو بهترین هاي زمان خود باشد و در راه خدا گام بردارد باید ..................)

پیامبران را سرمشق خود قرار دهد. از پایداري و استقامت برخوردار باشد.

دست از تقلید و الگوبرداري از دیگران بردارد. به زندگی انسان هاي مشهور توجه کند.  

ِ...»  کدام یک از مفاهیم زیر فهمیده می شود؟  12 براساس آیۀ  «الَِّذیَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْکِر اهللاَّ
الف) از تأثیرات مهم ایمان به خدا، دست یافتن به آرامش روحی است. 

ب) هدف زندگی انسان هاي مؤمن، برخاسته از اعتقاد به خدا است. 
ج) خواستۀ واقعی قلب، رسیدن به خدا است. 

د) فضل و رحمت خداوند به انسان هاي مؤمن نزدیک تر است.

«ب» و «ج»  «الف» و «د»  «الف» و «ب»  «الف» و «ج» 

13 درمورد اتفاقات بعد از ظهور چنین آمده که خبري از حکومت هاي ظالمانه و زورگو نیست، علم و دانش شکوفا شده
است و حرص و طمع نسبت به ثروت از میان جامعه رخت بسته است. موارد مشخص شده به ترتیب به کدام یک از رشد ها

اشاره می کند؟

اقتصادي - اخالقی - سیاسی  سیاسی - علمی - اخالقی  علمی - علمی - اخالقی  اخالقی - اقتصادي - سیاسی 
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14 کدام مناجات زیر تسبیح و حمد خداوند است؟

الهی ضعیفان را پناهی فاسدان را بر سر راهی. اي خدایی که امیدواران را نا امید نمی کنی.  

خدایا با وجود گناهانم تو حیا می کنی از نبخشیدن. خدایا نیازم را بی نیازي چون تو می داند.

15 کدام گزینه به ترتیب الزمۀ حرکت به سوي خدا می باشد؟

باور قلبی – قرائت قرآن – تقویت ایمان. شناخت خدا – ایمان واقعی – یاد و ذکر خداوند.

ایمان به خدا – شناخت خدا – عمل به دستورات خدا. شناخت خدا – ایمان به او – عمل به  دستورات او.  

16 کدام عبارت، صحیح است؟ پیامبران .................. .

نوع رفتار هر کسی را برخاسته از محیط پیرامونی او می دانستند. ابتدا شناخت را اصالح می کردند. 

سعادت انسان را در روز جزا می دانستند. ابتدا احکام الهی را بیان می کردند. 

17 کدام گزینه نادرست است؟

یکی از حکمت هاي نمازهاي پنج گانه و قرائت قرآن در شبانه روز، تقویت ایمان می باشد.

ایمان و عمل، مانند دو برادر همراه و دوست جدایی ناپذیر می باشند.

شناخت و آگاهی از یک مطلب براي عمل به آن کافی نیست. 

انسان هاي بی ایمان به هیچ هدفی از جمله آرامش روحی نمی رسند.

«ابراهیم (ع) دستور خداوند را عمل کرد و زن و فرزند کوچک خود را در سرزمین مکه (بدون امکانات و آبادانی) مکان  18
داد» «قوم ثمود به صالح می گفتند تو و همراهانت همواره براي ما بدشانسی می آورید. صالح گفت: این بالهایی که بر سر شما

می آید به خاطر کارهایتان است.» این جمالت به ترتیب کدام یک از ویژگی هاي پیامبران را بیان می کند؟

استقامت و پایداري در راه خدا – تسلیم در برابر امر خدا

پیروي نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آن ها – استقامت و پایداري در راه خدا  

تسلیم در برابر امر خدا – پیروي نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آن ها  

پیروي نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آن ها – تسلیم در برابر امر خدا

باتوجه به کدام یک از آیات زیر «خداوند مهرورزي بر بندگان را بر خود واجب کرده است»؟  19

َو کاَن اَهللا شاکرًا َعلیمًا   إنَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّوابیَن  ِإنَّ اَهللا ال َیظِلُم النَّاس شیئًا   َو ُهَو الَغفوُر الَودود  

بنا به فرمایش امام صادق علیه السالم عامل پایداري ایمان، .............. است.  20

دوري از گناه کسب دانش تفکر در جهان هستی انفاق در راه خدا  
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