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 پیامهای آسمان پایه نهم     

 

 بارم سؤال ردیف

 «پیامبر اکرم )ص( »بهترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا که هستی خدا با توست .                     

 مشخص کنید .× گزینه صحیح را با عالمت 

 است؟ نادرست کدامیک از گزینه های زیر در مورد اتفاقات پس از ظهور حضرت مهدی ) ع ( -1

 ب( حرص و طمع از میان مردم رخت بر بسته است                        الف( از آسمان و زمین برکت می بارد   

 و دانش شکوفا شده است د( علم                  ج( دادگاه و زندان پر از حالمان زورگوست  

5/0 

) ع ( گفتگو می کردند . مشخص کنید نظر کدامیک از  علی با دوستانش در باره اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی   -2

 آنها صحیح است؟

  الف( علی : داشتن عمر طوالنی برای انسان غیر ممکن است.

  یار ویژه است. 313ب( رضا : یاران حضرت مهدی ) ع ( فقط 

  ج( جواد: هدف قیام حضرت مهدی)ع ( گسترش عدالت و مهربانی است .  

  بعد از ظهور حضرت مهدی) ع ( قیامت برپا خواهد شد .د( نادر: بالفاصله 

5/0 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید .

  5/0نادرست               درست         اعتقاد به ظهور منجی فقط به شیعیان اختصاص دارد .               -3

  5/0نادرست              درست      ) ع ( را مشخص کند .    هیچ کس نمی تواند زمان دقیق قیام حضرت مهدی  -4

 در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .

 5/0 هدف قیام حضرت مهدی ) ع ( ...................... است . -5

 5/0 «بهترین کارهای امت من ..................  است . » پیامبر اکرم ) ص ( :  -6

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

 5/0 «    .................مهدی از خاندان من است که قیام می کند و زمین را آکنده از عدل و داد می کند. » من کیستم :   -7

 5/0 هدف شیادین از ادعای مالقات با امام زمان ) ع ( چیست؟  -8   

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

 5/1 بخواهید براساس سخن امام صادق ) ع ( از منتظران واقعی امام زمان باشید چه می کنید؟ سه مورداگر  -9   

 5/1 نظر شما در مورد این جمله چیست؟« وقتی امام زمان قیام کند، بیشتر مردم کشته می شوند. »  -10

 5/1 آیا یاری امام زمان مختص دوران ظهور است؟ توضیح دهید. -11

 5/1 نظر قرآن کریم داشتن عمر طوالنی برای انسان چگونه است ؟ مثالی بنویسید .از  -12

 گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی             10 جمع                               موفق باشید                                                                                                                      


