
10/94تاریخ ارزشیابی  / به نام خدا                                    دبیرستان متوسطه اول               

نوبت دیماه   سواالت درس پیام آسمانی نهم ........................خانوادگی : نام و نام
2صفحه:تعداد21تعداد سوال:40زمان: 

را معلوم کنیدالت زیرصحیح یا غلط بودن جم

25/0غلطصحیحیعنی تسلیم محض خواسته هاي خداوند بودند. ، همه پیامبران الهی مسلمان بوده اند1

به آنها و معنوي را از طریق وحی دین الهی یا همان برنامه زندگی ماديپیامبران وظیفه داشتند2
غلطصحیح. رسیده بود به مردم ابالغ کنند.

25/0

5/0غلطصحیحسال  بیان کرد.905سوره عنکبوت مدت حضور نوح در میان قومش  را 14در آیه 3
5/0غلطصحیحاعتقاد به ظهور منجی تنها به ما شیعیان اختصاص دارد. 4

جاهاي خالی را تکمیل نمایید
5/0................و حمد به معناي ..........................است .تسبیح به معناي 5
بهترین کارهاي امت من از نظر پیامبردر و.است.ل شبانه روزي...............یکی از حکمت هاي تو صیه فراوان به قرائت قرآن در طو6

5/0......................استزمان امام مهدي (عج)
گزینه درست را انتخاب نمایید

دو موضوع اساسی مشترك در ما موریت همه پیامبران  چیست ؟7
5/0معاد -توحید-4معاد      –شناخت -3عدالت      –توحید -2ایمان   - معاد-1

؟نیستکدام گزینه صفت صلبی 8
5/0مرگ- 4حیات         -3خواب         -2خستگی   -1

که نشان دهد قرآن شفاي د ل و رحمت مومنان است .  یک  آیه از قرآن همراه با ترجمه بنویسید 9
1).......................................آیه(.......................................

یک آیه از  قرآن مجید بنویسید که  تر جمه آن  ( او آمرزنده و دوستدار بند گانش است . ) باشد .10
.........................................................................................................1

سواالت کوتا ه پاسخ
1ایمان چیست ؟11

1لیلۀ المبیت به چه شبی گفته می شود ؟12

1نوع اخالق و رفتار هر کس بستگی به چه چیزي دارد ؟13

1اي امام خمینی (ره) را در  درس رهبري بنویسیدهدو مورد از ویژ گی 14



10/94تاریخ ارزشیابی  / به نام خدا                                    دبیرستان متوسطه اول               

نوبت دیماه   سواالت درس پیام آسمانی نهم ........................خانوادگی : نام و نام
2صفحه:تعداد21تعداد سوال:40زمان: 

؟درباره ارتباط ایمان و عمل چه می فرمایند حضرت علی (ع)15
.

1

.به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
5/1مورد بنویسید3ویژگی هاي پیامبران را در 16

5/1صفات ثبوتی خداوند را همراه یک مثال توضیح دهید.17

5/1را بنویسید .با توجه به حدیث امام رضا (ع)  وظایف منتظران واقعی18

5/1جمله3چگونه خواهد بود ؟ در (عج)ر امام مهدي وجهان بعد از ظه19

5/1سه گام اساسی مردم براي بهره مندي از قرآن را بنویسید .20

2هدایت مردم در زمان غیبت بر عهده چه کسانی است و چه ویژگی هایی دارند؟ سخن اما م صادق (ع)21

20جمع بارم   دو صفحه   طراح :   سیدي تهمتنموفق باشید.             


