
 

 

 ردیف

 در پناه ایمان: درس نام            تعالی باسمعه                   دوم درس                       

 59-59 تحصیلی سال      نهم آسمانی پیام تستی سواالت     خانم حسینی:سوال طراح

 زادتهم ایماناً( چه عاملی را باعث افزایش ایمان می داند؟آیه شریفه ی)و اذا تلیت علیهم آیاته  1

      ج(انجام نیکی و دوری از گناهان       ب(گوش سپردن به آیات خدا       الف(نمازهای پنج گانه
 د(تفکر در جهن آفرینش

 از نظر امام صادق)ع( چه چیزی باعث پایداری ایمان در دل می شود؟ 2

د(عمل                ج(یاد و ذکر خدا                  ب(دوری از گناهان             الف(شناخت خدا
 نیک

 کدامیک از گزینه های زیر از راه های دستیابی و تقویت ایمان در دل می شود؟ 3

ج(انجام نیکی ها و دوری         ب(تفکر پیرامون آیات خدادر جهان آفرینش      الف(یاد وذکرخدا
 د(هر سه گزینه        ازگناهان

 آیه)هو الذی انزل السکینه فی القلوب المومنین( مربوط به کدامیک از آثار ایمان می باشد؟ 9

          ج(داشتن هدف متعالی و ارزشمند            ب(آرامش       الف(رهایی از احساس بیهودگی
 2و1د(گزینه

توصیه فراوان به قرائت قرآن و گوش سپردن به آیات آن مربوط به کدامیک از راه های دستیابی و تقویت ایمان به  9
 خدا است؟

                 ج(افزایش ایمان                  ب(تقویت ایمان در دل                الف(یاد و ذکرخدا 
 د(همه ی موارد

 ایمان به خدا به آرامش روحی می رسد؟چرا انسان با داشتن  6

 الف(دل و جان آدمی به گونه ای آفریده شده است که جز با یاد و نام او آرام نمی گیرد.

 ب(ایمان به خدا باعث می شود در برابر نامالیمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمی شود.

 جهان به حال خود رها نشده اند.ج(زیرا می دانند که خدا از خلقت آنان هدفی داشته و در این 

 د(گزینه الف و ب.

 برای رفتن به سمت عمل وانجام دستورات الهی است؟ بر انگیزاننده و محرک ماکدامیک از گزینه های زیرحقیقی  7

                              ج(عمل                             ب(علم                        الف(ایمان
 د(شناخت

 حدیث زیر از کیست؟ 8

 )آنچه ایمان را در دل پایدار می کند دوری از گناهان است.(

 د(امام حسن)ع(              ج(امام صادق)ع(             ب(امام هادی)ع(             الف(امام سجاد)ع(

 است؟ کدام آیه بیانگر آرامش ناشی از ایمان 5



      ج(اومن کان میتاً فاحییناه       ب(افحسبتم انما خلقناکم عبثاً       الف(کمن مثله فی الظلمات
 د(هوالذی انزل السکینه فی القلوب المومنین

 چرا بعضی از افراد هرگز روی ارامش را در زندگیشان نمی بینند؟ 11

 ه است.الف(زیرا ایمان به خدا در قلب و جانشان وارد نشد

 ب(زیرا جز دنیا و نعمت های آن خواسته ی دیگری ندارند.

 ج(زیرا همیشه نگران از دست دادن داشته هایشان هستند.

  د(همه موارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


