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 آموزگار: فاضلی پور      دقیقه      54زمان :     دبستان هیات امنایی طالقانی      کالس سوم ابتدایی      

 سواالت طحیح  را تا )ص(  و سواالت غلط را تا )غ( مشخض کنیذ. 1
 غ ظ سَاالت

   الف( تا دعا کردى هی تَاًین تِ توام آرزٍّایواى ترسین.

   ب( پیاهثر از کَدکی خداپرست ، تاادب ، ضجاع ، هْرتاى ٍ دلسَز تَد .

   ج( یسید اًساًی تسیار خَب ٍ هْرتاى تَد .

   تاید اًجام دّین را ٍاجة هی گَیٌد .د( کارّایی کِ حتوا 

   ُ( ًام پدر اهام حسیي )ع(، اهام حسي)ع( تَد .

   ًَتت ًواز هی خَاًین . 7ز( ها ّر رٍز 

   ر(  حضرت زّرا )س( هعرٍف تِ ام اتیْا تَد .

   م(  ضٌا کردى ٍرزضی است کِ رٍزُ را تاطل هی کٌد .

   تاقرالعلَم تَد .ى( اهام سجاد )ع( هعرٍف تِ 
 

 جاهای خالی را تا کلمه های مناسة پر کنیذ . 2

 پیاهثری کِ آتص ترایص گلستاى ضد ............................... ًام داضت .الف( 

 ب( ًام سَرُ ای از قرآى تِ ًام پیاهثری کِ کطتی ساخت ................................... است .

 ...... ًام داضت .................اهام حسیي )ع( کِ در ٍاقعِ ی کرتال ّوراُ ایطاى تَد ....د( ًام خَاّر 

 ُ( در هاُ هثارک رهضاى ........................................ هی گیرین .

 ز( ًواز .......................... ظْر جوعِ در ّوِ ی ضْر ّا تِ صَرت جواعت خَاًدُ هی ضَد.

 ًام هادر اهام حسي )ع( ٍ اهام حسیي )ع( ................................. ًام دارد. ر(

 م( پایاى هاُ هثارک رهضاى عید .............................. است .

 ى( ًواز هغرب ........................ رکعت دارد .
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 تالش نیاز به قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 گسینه ی درست را انتخاب کنیذ . 3

 ب( کافر ٍ ظالن الف( خداپرست ٍ تت ضکي            ............ تَد.   ........ ٍ .........اتراّین)ع( ...........الف( حضرت 

 ب( هادراى       لف( پدراى    ا                   پیاهثر)ظ( فرهَدًد: تْطت زیر پای ...................... است.      ب( 

 ب( هٌْدس هرجع تقلید           الف(                ج( سَاالت دیٌی را از ................................ هی پرسین .           

 ب( هحود            الف( علی                         د(ًام اهام سجاد )ع( ......................... تي الحسیي است.           
 

 ته سواالت پاسخ کوتاه تذهیذ. 4

 ....................... .الف( هْن تریي عضَ تدى کدام است ؟ چرا؟ .......................................................................................

 ................................................................تا اًجام دادى چِ کارّایی هی تَاًین اهام حسیي )ع( را از خَد راضی کٌین؟ .ب( 

.............................................................................................................................. ............................................. 

 . ترای پدرش چگًَِ دختری تَد؟ .................................................................................................. ج( حضرت فاطوِ )س(

 .......................... ..د( چرا تِ اهام سجاد)ع( زیي العاتدیي هی گفتٌد؟ ...............................................................................

 ........................ُ( تا اًجام دادى چِ کارّایی تِ تْطت ٍارد هی ضَین؟ ...........................................................................

.............................................................................................................................. .............................................. 
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