
 الکس:                                   نام خانوادیگ:                                نام: 
 ةعَ انلّافِ حان تسیت از درس اثّلالث احلَِکُم امت

 طراح: رضوان پرورش
، لَعح الیحسار و ُهناکح»معین لکمات  -1 ، فحوقح تح  به ترتیب کدام گزینه یم باشد؟«  َتح

 آجنا -سمت راست -باال -الف( زیر
 اینجا -سمت چپ -باال -ب( زیر
 آجنا -سمت چپ -باال -ج( زیر
 آجنا -سمت چپ -باال -د( کنار

 ؟نیم باشدمعین کدام گزینه صحیح  -2
لفح ابل ُ خح َلح ؟ الوح َلح ینح الوح

ح
 پدر کجاست؟ پدر پشت در است  اب. الف( أ

 
ُ
ة  مادرم روبرو ّم ب( أ لِّمح ة. الُمعح دح نضح مامح م.

ح
 ی مزی معلم است أ

تح  هات.  بهشت زیر پاهای مادران است ج( اجلحنَُّة َتح مَّ
ُ
قدام. األ

ح
 أ

دینة. شریاز  او اهل کجاست؟ او اهل شریاز است  ن مح ؟ ُهوح م. ینح ُهوح
ح
ن أ  د( م.

 پاسخ کدام سئوال صحیح است؟ -3
لفح ا تان. خح ّیارح ؟ ال، السَّ لفح ابلحیت. تان. خح ّیارح ل السَّ  بلاب. الف( هح

یثم ینح م.
ح
ّم ب( أ

ُ
ندح األ ح ع.  ؟  ِه.

ة   ؟ اححلحقیبحةُ حلحقیبحةُ اح  ج( ماذا يف دح نضح ح الم.  لَعح
تُک.؟ ذل.ک يف یدي  دیقح ینح قحلحُم صح

ح
 د( أ

 یم باشد؟ غلطمعین کدام گزینه  -4
: پشت نَّة: بهشت الف( وحراءح  ب( جح

ن: کیس که غریب است  ح  ج( قریٌب م.   ایلحمنی: سمت راستد( لَعح
فینه » کدام لکمه پرسیش مناسب لکمه  -5  ؟نیم باشد« سح

ا  ب( محن الف( مح
  د( ماذا ج( هحل

 ؟نیم باشدمفرد کدام گزینه صحیح   -6
 
ح
قدام: أ

ح
مالف( أ  ب( نّیات: نیَّة قدح

بواب: باب
ح
مّ  ج( أ

ُ
هات: أ مَّ

ُ
 د( أ

 
 2از  1صفحه 



 است؟صحیح  پاسخ سؤال در کدام گزینه -7
 
ح
نحا؟ أ

ح
ینح أ

ح
ن أ  نت. ت.هرانیَّة الف( م.

نحا ایرايّن 
ح
؟ أ نت.

ح
ینح أ

ح
ن أ  ب( م.

؟ ُهوح ج ن أینح ؟ وح م. ن ُهوح ٌ و ُهوح معلٌم؟( مح یُِّد لَعح  سَّ
ل ن مدینحة. طهرانح  د( هح بیٌب م. نتح طح

ح
هرانح أ بیٌب م.ن مدینحة. طح نتح طح

ح
  ؟ نحعم أ

 کدام گزینه اکمل یم شود؟ حدیث حرضت لَع )ع( با -8
ة   یحُد اهلل.            اجلحماعح

ـ.  ح  ب( فحوقح  الف( ب عح  ج( لَعح   د( مح
 ؟نیستال ؤجواب مناسب این س گزینه کدام -9

ینح الّطال.ُب؟                                              
ح
 أ

ّیارة الف( يف  ب( محشهدي السَّ
ة.  رح جح ح الشَّ قاء. د(  ج( لَعح صد.

ح
ندح األ   ع.

 معین کدام مجله صحیح است؟ -11
 تو باید صبور بایش و نماز بپاداری                      الة. الصَّ وح رب. الصَّ الف( علیک ب. 

 ب( ذلکح الرَُّجُل بحنیح الّسّیارتحنی.                 آن مرد دو ماشنی دارد 
يت   درحسح مامح بابح مح

ح
ُة أ

ح
رأ ه. المح  آن زن روبروی در مدرسه من است             ج( هذ.

بریة      اگو پشت درخت بلند است   جرةُ الکح لفح ت.لکح الشَّ ةُ خح رح  د( ابلحقح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2از  2صفحه 



 نام:                             نام خانوادیگ:                                       الکس:
 الَمواِعُظ الَعَددیَّة اثّلالِثادّلرُس امتحان تسیت از 

 طراح: رضوان پرورش
خاوة» معین لغات  -1 ع -سح  کدام گزینه است؟« اّّلي  -وحجه -وحجح

 کیس که -چهره -درد -الف( ببخش
 کیس که -صورت -فقر -ب( خبشندیگ
 کساین که -صورت -درد -ج( خبشودیگ
 کیس که -چهره -درد -د( خبشندیگ

 ؟نیم باشدکدام گزینه صحیح  -2
ة: هفته بعح یّام الف( سح

ح
 ب( مجع مکرس یحوم: أ

سه2+3ج( جمموع    د( مفرد ُشهور: شهر : َخح
 کدام گزینه است؟ -11-6-9-2ترمجه عریب اعداد  -3

تَّه -ثنانالف( إ .س -س. هت ح  -عح دح عحشح حح
ح
 أ

ة -ثنانب( إ .سعح تَّه -ت ح  -س. دح عحشح حح
ح
 أ

ه -ثنانج( إ .سعح تَّة -ت ح ا.  -س.  ثناعحشح
.سعحه -د( اثلّاين تَّة -ت ح  -س. عحشح دح حح

ح
 أ

 در معین این حدیث از پیامرب اکرم کدام گزینه صحیح تر است؟ -4
رُب وح احلحیاُء »  ُة وح الصَّ خاوح دُل وح السح لُم وح العح : الع. نحٌة ِف. انّلاس. سح ، حح ُة أشیاءح سح  «َخح

 دانش و عدالت و خبشندیگ و صرب و زندیگ الف( پنج چزی در مردم خویب است: 
 ب( پنج چزی در مردم خویب است: آموخنت و عدل و خبشندیگ و صرب و زندیگ 

 ج( پنج چزی در مردم خویب است: دانش و عدل و خبشندیگ و صرب و رشم 
 د( پنج چزی در مردم باشد خوب است: دانش و عدل و خبشندیگ و صرب و رشم 

 واب صحیح است؟کدام سئوال و ج -5
دُد  م عح ة   اّلب يفالّط الف( کح ح ؟ عحشح ف.  الصَّ
سبوعا 

ُ
م أ ة  يف ب( کح بعح ؟ سح هر.  الشَّ

ر  فح نحا يف سح
ح
م، أ ؟ نحعح ر.

فح نت. يف السَّ
ح
م یوماا أ  ج( کح

م ک.تاباا هُ  کتحبحه  نا؟ يفد( کح  المح

 2از  1صفحه 

 



 آمده است؟ از کوچک به بزرگدر کدام گزینه اعداد  -6
د الف( ة -واح. سح تَّه -َخح ة -س. ربحعح

ح
 إثناعحشح  -أ

ة -ثنانب( ا.  ربعح
ح
تَّه -ةثحمانیح  -أ ح  -س. عحشح دح حح

ح
 أ

ة -ج( ثحالثه سح .سعحة -ستَّه -َخح  ثحمانیحة -ت
دد( و ة -ثحالثحه -اح. ربحعح

ح
ح  -ةثحمانیح  -أ عحشح دح حح

ح
 أ

 جای خایل در حدیث زیبای پیامرب با کدام لکمات پر یم شود؟ -7
 « 

ح
قُر وح أ ٌة قحلیلها            : احلفح ُة و                       و ربحعح  «العحداوح

 چهار چزی کم اش زیاد است: فقر و درد و دشمین و آتش 
ع -الف( کثریٌ   الوحجه -الوحجح

 انّلار -الوحجه -ب( کثریٌ 
ع -انّلار -ج( کبریٌ   الوحجح
ع -د( کثریٌ   انّلار -الوحجح

 ؟نیستلکمه صحیح معین کدام  -8
ر  رشوع ←الف( ب.دایة   رود ←ب( َبح

لحقح    عکس ←د( صورة  آفرید ←ج( خح
 کدام گزینه صحیح است؟« ناگه کردن کدام موارد عبادت است » طبق فرمایش پیامرب و منت درس  -9

ُر يفالف( انلَّ  ف ظح  الُمصحح
ُر يف ین.  ب( انلحظَّ  وحجه. الواَلح
ر يف  ابلححر ج( انلَّظح

 د( همه موارد
لحة. اإلبتدائّیة؟ » کدام گزینه پاسخ این سئوال است؟  -11 فاا ِف. المحرحح م صح  «کح

بعحة ربحعحة الف( سح
ح
تَّه ب( أ ة ج( س. سح   د( َخح

 2از  2صفحه 


