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 از نظر شما مهم ترین عضو بدن کدام است ؟ دلیل خود را بنویسید . -1

 

 ،چیست ؟نعمتی که خداوند به انسان داد و او را از موجودات دیگر برتری داد  -2

 

 چند راه تشکّر از خداوند مهربان را بنویسید. -3

 

 دو مورد از نعمت های خداوند را که به شما داده است را بنویسید . -4

 

 دایه به چه کسی گفته می شود ؟ نام دایه ی حضرت محمد را بنویسید . -5

 

 دو صفت نیکوی حضرت محمّد )ص( را بنویسید . -6

 

 بنویسید . نام پدر و مادر حضرت محمّد ) ص ( را -7

 

 بر آن جا حکومت می کرد . -------بود و در زمان حضرت  --------نمرود پادشاه قدرتمند سرزمین  -8

 

 فرستاده بود . ---------خداوند حضرت ابراهیم ) ع (را برای هدایت  -9

 حضرت ابراهیم ) ع (از مردم می خواست چه کسی را عبادت و پرستش کنند ؟ -11

 

 ابراهیم )ع( پرسید : خدای تو کیست ،ابراهیم چه پاسخی داد ؟ وقتی نمرود خشمگین شد و از -11

 

 

 را خیلی دوست دارم . ---------امام حسین ) ع( می فرمایند : من  -12

 امام حسین ) ع ( چندمین امام ما شیعیان هستند و در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسیدند ؟ -13

 

 لقب ایشان چه بود؟و نام آخرین پیامبر خدا  -14

  هدیه های آسمانی  11تا  1درس های دوره ی 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
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سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 پیامبر به دستور خداوند کشتی ساخت ؟کدام  -15

 قرآن آموزش می داد . ---------حضرت زینب )س( به زنان شهر  -16

 سه ویژگی رفتاری حضرت زینب )س( را بنویسید . -17

 جدول زیر را با توجه به دانسته هایت در مورد حضرت زینب )س( پر کنید . -18

 نام برادر نام برادر نام مادر بزرگ نام پدر بزرگ  نام مادر نام پدر

      

  

 می نامند . چرا ؟ -----------روز تولّد حضرت زینب )س( ،را روز  -19

 

 شما چگونه به پدر و مادر خود نیکی می کنید ؟ -21

 

 رفته بودند ؟ دوستان اویس در کدام شهر به دیدار پیامبر )ص(  -21

 

 بهترین درسی را که از رفتار اویس می توانی بگیری ، چیست ؟ -22

 

 کارهای واجب و دو نمونه از کارهای حرام را نام ببرید .دو نمونه از  -23

 

 می ایستد و نماز جماعت را آغاز می کند . -------امام جماعت در  -24

 ما مسلمانان در شبانه روز ...........رکعت نماز می خوانیم . -25

 "ای فرزندم ........... را به پا دار . "حضرت لقمان به فرزندش گفت :  -26

 مغرب به ترتیب چند رکعت اند؟ نماز ظهر ، عصر و -27

 

مسلمانان برای روزه گرفتن سحری می خورند . یعنی از ............... تا ................. از خوردن و  -28

 آشامیدن دوری می کنند .

 دو تفاوت ماه رمضان با ماه های دیگر سال را بنویسید . -29

 

 

 

 

31- چه کسانی از گرفتن روزه منع شده اند ؟ 
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