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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نتیجه پیامد: کردناستفاده  ،بردن از چیزیسود  شمردن:غنیمت 

 کوچک خوار، قیر:ح فرمانروا حاکم، امیر:

 نترس مدار:اندیشه  مستخدم خدمتگزار، خادم:

 شودر دو شود:دفع  دوام، بقا بهشت، خلد:

 و خو، روشق خل سیرت: ناخوشایند ناگوار:

 برای بهر:از  بزرگکیسه  توبره:

 گلزار باغ، روضه: نمودن، غروربزرگی  تکبر:

 با عظمت باشکوه، وهمند:شک آرزومند مشتاق:

 خوشبختی سعادت: چهره سیما:
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های مهم متن درس معنی عبارت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

 .هستند آن شنیدن مشتاق پیوسته پاك، هایجان و است بشری تاریخ فرهنگی جغرافیای از فراتر ایشان، کالم دلنشین طنین

های تاریخ بشری است و وجود هنگتر و فراتر از محدوده فرو آهنگ زیبا و دل انگیز سخنان پیامبر)ص(، بسیار گستردهیام پ

 ها و سخنان ناب است.شنیدن آن پیامواره و همیشه عالقه مند های پاك، همتمام انسان

 نیازمند بدان، خود شکوهمندی و شکوفایی و تازگی برای همواره انسانیّت، که است آبشخوری و گنجینه (،ص)پیامبر پیام

های صالح و درستکار همواره برای ای است که انسانن پیامبر)ص( هم چون گنج با ارزش و سرچشمهها و سخنایامپ .است

 خود به آنها نیازمند هستند.تازگی، شادابی، بزرگی و شکوه 

ابهوذر  ی ا .نگهردهها و کردارتهان مینگرد؛ بلکهه بهه دلهایتان نمیها و گفتهای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی

کند، بلکه به اعمال و رفتار و باطن قلبتان توجه بلند مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمیخداوند 

 کند.می

ی ا .بمهانی امهان در آن ناگوار پیامدهای از تا دانمنمی بگو شود، پرسیده تو از نداری، علم آن به که چیزی دربارۀ اگر ابوذر، ای

دانم تها از اتفاقهات و حهواد  ت نداری از تو پرسش شهود، بگهو کهه پاسهخ آن را نمهیابوذز، اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخ

 ن و آسوده باشی.ناخوشایند آن در اما

ای  .دارد دوسهت را گیهر آسان و روی گشاده تعالی، خدای که باش خندان و روی گشاده. بگوی سخن نیاز، اندازۀ به ابوذر، ای

خدای بلند مرتبهه، ابوذر، سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود، حرف بزن و همیشه خندان و شاداب باش. زیرا 

 انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.

مومنهان، مثهل  .شهوند رنجور و یابند آگاهی هااندام همۀ رسد، رنجی را اندام یک چون است؛ تن یک چون جمله مؤمنان، مَثَل

شهوند و رنجهور و ناراحهت ها با خبهر میبرسد تمام اندام همگی مثل اندام یک بدن است، وقتی به یکی از اندام آسیب و رنجی

 شوند.می
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

و برای خدای بزرگ نیت دا از همۀ کارها خبر دارد خ ؟چیست« نگردها و کردارتان میخداوند به دل»نظور از جملۀ م: 1سوال

ط یت برای خدا نیستند. فقو عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در ن

  ظاهرشان برای خداست.

 .دهید توضیح را آن های شباهت و کنید مقایسه (زندگانی آداب)پنجم درس با را درس این: 2سوال

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هر دو به برخی از عادات و آداب مهم زندگی اشاره دارند و از موارد مشترك و شبیه به هم می در 

 ها   ( کمک به همنوع در مشکالت و رنج2          ( گشاده رویی و کم سخن بودن  1

 .( دربارۀ چیزی که علم نداری، حرف نزن4                   ( انتخاب هم نشین خوب 3

  دارد؟ ارتباط درس، بخش کدام با زیر بیت: 3سوال

 ود را به گفتار، ناقص مکنههو خههاست در نفس انسان، سخن              تال هههکم

دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی. ای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمیی ا

  ابوذر، به اندازۀ نیاز سخن بگو.

ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده ی اان آمد و لذت بردید؟ ز کدام قسمت درس بیشتر خوشتا: 4سوال

 دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانیشود، بگو نمی
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

وجه کردن به ت دارد؟ بیشتری کاربرد مدرسه، در رفتارها کدام اید، خوانده درس این در که ای پسندیده رفتارهای از: 1سوال 

گذارد و سنجیده حرف زدن، کم حرف زدن، خوب حرف باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آنها در رفتار ما تأثیر می

ها و نوع در بیمارینتخاب هم نشین و دوستان خوب، گشاده رویی، قهر کردن، رهایی از کار بد و گناه، کمک به همزدن، ا

 مشکالت

 .کند عرضه کالس به مناسب حکایتی یا خاطره داستان، درس، رفتاری هایموضوع از یکی برای گروه هر: 2سوال

ترها بپرسید و یادداشت کنید بزرگخود را انتخاب کنید و بر اساس موضوع انتخاب شده، داستان یا حکایتی بیابید. از وضوع م

 های مطرح شده بنویسید.و یا خودتان داستانی مربوط به موضوع
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنویسید و بیابید درس متن در را زیر های واژه مترادف: 1سوال 

 سعادت  خوشبختی

 آواز  طنین

 شمردنغنیمت   بردنبهره 

 مرتبهبلند   متعال

 مشتاق  آرزومند

  دانش  لمع
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 .کنید کامل را زیر جدول نمونه، مانند: 2سوال 

 مصدر

 نقلیماضی  التزامی ماضی  بعیدماضی  مستمرماضی  استمراریماضی  سادهماضی 

شخص اول 

 مفرد

شخص دوم 

 مفرد

شخص سوم 

 مفرد

شخص اول 

 جمع

شخص دوم 

 جمع

شخص سوم 

 جمع

 اندخوانده باشیدخوانده  بودمنده اخو خواندمیداشت  خواندیمی خواندم خواندن

 اندگفته باشیدگفته  بودیمگفته  گفتمیداشت  گفتیمی گفتم گفتن

 ایدشنیده باشیدشنیده  بودیمشنیده  شنیدمیداشت  شنیدیمی شنیدم شنیدن

 ایددیده باشیددیده  بودیمدیده  دیدمیداشت  دیدیمی دیدم دیدن

 ایدگرفته  باشیدگرفته  بودیمگرفته  گرفتمیداشت  گرفتیمی گرفتم گرفتن

  اندآورده باشیدآورده  بودیمآورده  آوردمیداشت  آوردیمی آوردم آوردن
 .بنویسید بند دو باره، این در است، پسندیده تنهایی اوقات گاهی متن، به توجه با :3سوال 

د اشاره دارد که اگر انسان هم نشین خوب داشته باشد از تنهایی بهتر است و اگر هم نشین بد تأثیر دوست و هم نشین به ب

 آن هم نشین، بهتر است. پس اگر انسان هم نشین بدی داشته باشد، تنها باشد بهتر است.داشته باشد تنهایی از 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های حکایت سیرت سلمانعبارتعنی م ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 کهاه، تهوبرۀ ایهن: گفهت رسید، وی به خادمی وقتی که نمودمی حقیر چنان رُعایا میان در. بود امیر لشکری بر فارسی سلمان

 .بَر سلمان لشکرگاه به و بردار

داد که یک وقت یک خادم میان مردم آن چنان خود را کوچک و حقیر نشان میفارسی امیر و فرماندۀ لشکری بود. در لمان س

 «ان ببر.زرگ کاه را بردار و به لشکرگاه سلماین کیسۀ ب»به او رسید، گفت: 

مردم به او وقتی به لشکرگاه رسید،  .افتاد وی قدم   در و بترسید خادم آن. است امیر: گفتند مردم رسید، لشکرگاه به چون

 ید و به دست و پای سلمان افتاد.میر است. آن خادم ترسگفتند: آن فرد، همان ا

 .مدار اندیشه هیچ تو، بهر  از نه کردم، خودم برای از را کار این وَجه، سه به: گفت سلمان

 گفت: به سه دلیل، این کار را برای خودم انجام دادم، نه برای تو، هیچ نترس )نارحت نباش(سلمان 

 .باشم آمده بیرون رعیت، حفظ عُهدۀ از آنکه سوم شود؛ خوش تو، دل آنکه دوم شود؛ دفع من از تکبّر آنکه اوّل

انکه تکبر و خودبینی از من دور شود؛ دوم آنکه دل تو خوش شود و خوشحال و بانشاط شوی سوم آنکه از عهده حفظ اول 

 بلند بیرون آمده باشم.مردم و زیر دست خود سر
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