
فکر کن و بگو خداي مهربان چه نعمت هایی به تو داده چند مورد بیان کن.: 1سوال  

  

؟ ما چگونه می توانیم با خداي مهربان حرف بزنیم : 2سوال  

؟شودیعنی چه و به چه کسانی گفته میلام علیه السّ:3سوال  

  

) چیست؟  مینَاحِالرّ مُرحَاَ وَي ( هُمعنی آیه: 4سوال  

؟ و را با دقت بنویسمراحل وض: 5سوال  

  

خدارانام ببرید ؟بزرگ پیامبران : 6سوال  

 

؟اده استخدا پیامبران را براي مردم فرست چرا : 7سوال  

 

؟چیست علیه السّلامنام مادر امام حسن : 8سوال  

   م باهمج) رفتی      هاب) آوازگنجشک     هاالف)خداي شاپرك  ؟کدام شعر مربوط به سیّداحمد زرهانی است :9سوال

  . هاي تشکّر از خدا ........................  استیکی از راه: 10سوال

کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است؟ :11سوال  

   ترین مهربانان استب) خدامهربا             شوییم  الف) در وضو گرفتن اول دست چپ را می

؟ گیریمچرا وضو می: 12سوال  

ابتداییهدیه هاي آسمان دوم آزمون   

) 6پایان درس تا 1 درس(  

 دبستان:

 کلاس:

 نام و نام خانوادگی:

        تاریخ:   

 مدت آزمون:

 بسمه تعالی

 



 

پدر و مادر –گوش  –پا  –دست  - شنیدن –دیدن : 1سوال   

با نماز خواندن و دعا کردن   :2سوال  

لامبه امامان می گویند مانند امام حسن علیه السّ –یعنی سلام بر او :3سوال  

او مهربان ترین مهربانان است: 4سوال  

 –است مسح پاي ر –مسح سر  –شستن دست چپ  –شستن دست راست  –صورت از پیشانی تا چانه شستن  –نیت : 5سوال

 مسح پاي چپ

علیه  نوححضرت   –صلی الله علیه و آله  محمدحضرت   -علیه السّلام  عیسیحضرت   –علیه السّلام موسی  حضرت  :6سوال

علیه السّلام ابراهیم حضرت  – السّلام  

ها دعوت کنند.را به خوبی هاهاي خدا را به گوش مردم برسانند و مردم را راهنمایی کنند و آنحرفتا : 7سوال  

ایشان حضرت فاطمه هستندمادر نام : 8سوال  

هاآواز شاپرك  :9سوال  

نماز:  10سوال  

الف: غلط      ب: درست   :11سوال  

تا پاکیزه شویم و براي خواندن نماز آماده شویم.   :12سوال  

 

  

ابتداییهدیه هاي آسمان دوم آزمون   

) 6رستا پایان د 1 درس (  

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه

 

 

 


