
 تعالیباسمه

 های آسمانی                                                                                              پایه: سوم ابتدایینمونه سواالت هدیه

 79-79سال:                         نژاد                                                                              نام دبیر: سالومه علی

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت ردیف

 درس اول 

 ترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟به نظر شما مهم -1

 دهد و برای انسان مفید است.ی اعضای بدن مهم هستند، زیرا هر عضو کار خاصی را انجام میجواب: همه

آیا ما به انسان دو چشم و «  نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَیْنِ ألَمْ»اشاره شده است؟ در این دو آیه به چه نعمتهایی  -2

 زبان ودو لب ندادیم

 دولب –زبان  -جواب: دو چشم

 افتاد؟یکی از اعضای صورت را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اتفاقی می -3

توانستیم حرف بزنیم یا اگر در دهان ما زبان و دندان وجود ها دهان نداشتیم نمیما انساناگر  *جواب: دهان ودندان

 توانستیم تشخیص دهیم.های غذاها را نمینداشت قادر به خوردن و آشامیدن نبودیم و مزه

 اوست.های ی .................................... از نعمتبهترین راه تشکر از خدا، استفاده -4

 جواب: درست

 های خداوند را نام ببرید.چند نمونه از نعمت  -5

 آسمان. –زمین  -پدر ومادر -جواب: فرزند صالح

 های خدا باشیم؟چه موقع باید به فکر نعمت  -6

 جواب: همیشه

 درس دوم

 ها برای دعا کردن ................................یکی از لحظه -1

 باران است. جواب: هنگام بارش

 برای چه کسانی باید دعا کنیم؟ -2

 ی خویشاوندان و  همسایگان و ....جواب: برای پدر و مادر، خواهر و برادر، معلم، همه

 سواالت در صفحه دومبقیه 



 چرا باید شکرگزار خدا باشیم؟ -3

 های فراوانی برای ما آفریده است.جواب: چون نعمت

 هایی دارد؟چه فایدهبه نظر شما بارش باران  -4

 شود.کنند. هوا سالم و پاکیزه میکند. کشاورزان زمین خود را آبیاری میجواب: آب زمین را تامین می

 های خدا باشیم؟توانیم شکرگزار نعمتچگونه می -5

 های خداوند درست استفاده کنیم و از اسراف کردن بپرهیزیم. نماز بخوانیمجواب: از نعمت

 سومدرس 

 افتید؟ عبداهلل، یتیم، صحرا، آمنه، امینبا شنیدن این کلمات به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسالم می -1

جواب: عبداهلل: نام پدر پیامبر )ص(؛ یتیم:  پیامبر قبل  از به دنیا آمدن، پدرشان را از دست دادند و در شش سالگی 

زندگی خود را در صحرا بودند؛ آمنه: نام مادر پیامبر)ص(؛ امین:  اول سال 4نیز مادرشاان از دنیا رفت؛ صحرا: پیامبر  

 کاری به محمدامین معروف بودند.پیامبر ما به علت راستگویی و درست

 ارتباط  دارد؟« همیشه با  من»با کدام سخن پیامبر در داستان « فَاهللُ خَیْرٌ حَافِظاً وَ هُوَ أرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» ی آیه -2

 کند.من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ میجواب: 

 افتید؟با خواندن هر جمله، به یاد کدام ویژگی پیامبر اسالم می -3

 ی خیمه استراحت کنم؟چرا برادرانم هر روز باید سختی و خطر بیابان را تحمل کنند ولی من در سایه *

 ب( شجاع                     ج( با ادب               الف( مهربان و دلسوز

ونیش مار و عقرب هم   روم؟ گرمای بیابان سوزان است و خطر گرگمادرجان! چرا من با برادرانم به صحرا نمی *

 الف( خداپرست                    ب( مهربان و دلسوز         ج ( شجاعوجود دارد.         

 ه همیشه و همه جا با من است؟من کسی را دارم ک *

 الف( با ادب                        ب( خداپرست                 ج( شجاع

 آید؟گفت: مادر! از این گردنبند هیچ کاری بر نمی *

 الف( با ادب                      ب( مهربان ودلسوز              ج( خداپرست

 سواالت در صفحه سومبقیه 



 های درست و نادرست را مشخص کنید:جمله -4

 ی مردم مهربان بود.             جواب: درستالف( پیامبر همیشه با همه

 پیامبر )ص( کودکی خود را در شهر گذراند.                جواب: نادرست

 حلیمه ی پیامبر )ص( .......................................... بود.           جواب:نام دایه  -5

 پیامبر )ص( از همان کودکی به ................................. اعتقاد داشت.          جواب: خداوند یکتا  -6

 گذاشت او با برادرانش به صحرا برود؟ی پیامبر )ص( نمیچرا دایه  -7

 جواب: چون گرمای صحرا بسیار سوزان بود و خطر مرگ و نیش مار و عقرب وجود داشت.

 اش چه گفت؟حضرت محمد )ص( هنگام بازکردن گردن بند به دایه -8

آید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها بند هیچ کاری بر نمیجواب: از این گردن

 کنند.حفظ می

 جواب: صحرا    سال اول زندگی خود را .............................. بودند.        4پیامبر  -9

 گفتند؟چرا به پیامبر محمد امین می  -11

 کاری به محمد امین معروف بودند.گویی و درستجواب: پیامبر ما به علت راست

 درس چهارم

 های درست و نادرست را مشخص کنید:جمله -1

 الف( حضرت ابراهیم )ع( در برابر نمرود سجده نکرد.                  جواب: درست

 حضرت ابراهیم )ع( از خشم نمرود ترسید.                        جواب: نادرست ب(

 پرست سرزمین ............................... بود.نمرود پادشاه بت -2

 چرا ابراهیم )ع( از خشم نمرود ترسید.  -3

 اختیار ما قرار داده است. ها را درجواب: چون خدای یگانه ما را آفریده، به ما جان بخشیده و تمام نعمت

 نام چهاردهمین سوره قرآن چیست؟  -4

 ی ابرایهم جواب: سوره

 سواالت در صفحه چهارمبقیه 



 عمودی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ شغل او چه بود؟ -5

 ساخت.جواب: آزر، بت می

 شد؟چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم )ع( خشمگین می -6

 حضرت ابراهیم )ع( سجده نکردن او در برابر نمرود شکست نمرود توسط ایشانجواب: استواری 

 چرا حضرت ابراهیم )ع( در برابر نمرود سجده نکرد؟ -7

 جواب: چون انسان فقط باید در برابر خدا سجده کند.

 های حضرت ابراهیم )ع( را بیان کنید.دو مورد از ویژگی -8

 پرستید. هیچگاه در برابر نمرود سجده نکرد.را میجواب: از نوجوانی تنها خدای یگانه 

 درس پنجم

 محرما ماه ........................... ؟             جواب: عزای امام حسین )ع( است. -1

 گوییم؟نوشم به یاد تشنگان کربال چه میوقتی آب می -2

 جواب: سالم بر امام حسین )ع( و یاران او.

 قرن به نام پیامبری که کشتی ساخت؟           جواب: نوحای از نام سوره -3

 ای از قرآن به نام آخرین پیامبرخدا؟                        جواب: محمدسوره -4

 شکن؟                   جواب: ابراهیمای که قرآن به نام پیامبر بتنام سوره  -5

 لرزاند؟        جواب: زلزالمی ای که زمین راای از قرآن به نام حادثهسوره -6

 توانیم به برگزاری مراسم عزاداری در مسجد محله یا مدرسه کمک کنیم؟چگونه می -7

 های سیاه را به در و دیوار نصب کنم.ها و پارچهدر آماده کردن مسجد کمک کنم وپرچم -1جواب: 

 از عزاداران امام حسین )ع( پذیرایی کنم. -2

 دسته را منظم کنم.با کمک دوستانم  -3

 توانیم پیرو امام حسین )ع( باشیم؟ما با انجام دادن چه کارهایی می -8

جواب: امام حساین )ع( برای زنده نگه داشاتن اسالم قیام کردند، پم ما باید به دستورات دین عمل کنیم، همیشه   

 نمازمان را بخوانیم و زیر بار ظلم نرویم.

 سواالت در صفحه پنجمبقیه 



 کنیم؟چرا در محرم لباس سیاه به تن می -7

 خواهیم برای امام حسین )ع( عزاداری کنیم تا نام و یاد او و یارانش را زنده نگه داریم.جواب: چون می

 ی نماز بنویسید.یک سخن از امام حسین )ع( درباره -01

 جواب: من نماز را خیلی دوست دارم.

 گیریم؟سی میی کربال چه دراز ماه محرم و واقعه -00

 جواب: که شجاعانه در برابر ظالمان بایستیم و تا پای جان برای خدا با ستمکاران مبارزه کنیم.

 به نظر من یزید با کشتن امام حسین )ع( ............................... -01

 برای همه آشکار کرد. ی زشت خود رای امام حسین )ع( را برای همیشه زنده نگه داشت و چهرهیاد و خاطرهجواب: 

 درس ششم 

 اند. چرا؟روز تولد حضرت زینب )س( را روز پرستار نامیده -0

کردند و از آنان در برابر آزار ی کربال از کودکان و زنان و بیماران پرستاری میجواب: چون حضرت زینب پم از واقعه

 کردند.و اذیت سپاهیان یزید محافظت می

 زینب )س( شجاعت را توضیح بدهید.های حضرت از ویژگی -1

کنی چون به ما سختگیری گوید: یزید فکر میجواب: ساخنرانی حضارت زینب )س( در کای یزید: با صدای بلند می  

 کردی ما را مانند اسیران به این جا آوردی ما خوار شدیم و تو عزیز شدی

 های حضرت زینب )س( فداکاری را توضیح بدهید.از ویژگی  -3

کند و اش پاک میگیرد و اشک چشمان آنها را با دستان زخمیها را در آغوش میماند و بچهها بیدار میشب جواب:

 کند تا بخوابند.آن قدر آنها را نوازش می

 های حضرت زینب )ص( فداکاری را توضیح بدهید.از ویژگی -4

 شد.و راز و نیاز با خدا مشغول می ای به دعابرد در گوشهها خوابشان میجواب: بعد از این  که بچه

 اهلل علیها را بیان کنید.هایی از صبر حضرت زینب سالمنمونه -5

ی کربال و از دست دادن عزیزانش، صبر در مقابل آزار و اذیت یزید؛ صبر در مراقبت و  نگهداری جواب: صبر در واقعه

 از کودکان و بیماران

 بقیه سواالت در صفحه ششم



 ی حضرت زینب )س( را بیان کنید:اعضای خانوادهنام  -6

 جواب پسر برادر: قاسم )ع(

 مادر: حضرت فاطمه )س( *        پدربزرگ: حضرت محمد )ص(  *       پدر: حضرت علی )ع(                *

 برادران: حضرت حسن و حضرت حسین )ع( *مادربزرگ حضرت خدیجه )س(             *

 نامند.          جواب: پرستارزینب )س( را روز ............................... می روز تولد حضرت -7

 ی کربال حضرت زینب )س ( چه کردند؟پم از حادثه -8

 جواب: حضرت زینب )س( از کودکان پرستاری کردند و با سخنرانی در کای یزید او را  خوار و ذلیل کردند.

 ( چه اتفاقی در کای یزید افتاد؟بعد از سخنرانی حضرت زینب )س -9

کردند دیگر کسااای به فرزندان و یاران امام حساااین )ع( نگاه جواب: مردم باا ترس و وحشااات به یکدیگر نگاه می 

 خندیدند.کردند و نمینمی

 درس هفتم 

 کردم؟اگر من به جای اویم بودم چه می  -1

 کردم زیرا احترام به پدر ومادر واجب اس.میجواب: من هم به قولی که به پدر و مادرم داده بودم عمل 

 دهم باید چه بکنم؟وقتی به پدر و مادر قول می -2

 جواب: به قولم عمل کنم تا آنها از من راضی و خشنود باشند.

 کنیم؟چگونه به پدر و مادر خود نیکی می  -3

 گذارم.دهم. همیشه  به آنها احترام میهای آنها گوش میکنم. به حرفجواب: درکارها به پدرو مادرم کمک می

 خواندن نماز در آنجا و به صورت جماعت پاداش زیادی دارد: ....................................    جواب: مسجد -4

 ی موجودات زنده به آن بستگی دارد: .................................. جواب: آبزندگی همه -5

 خوانیم ..............................                          جواب: دعادر قنوت نماز می -6

 گیریم .............................                      جواب: روزهدرماه رمضان می -7

 پیامبری که آتش برایش گلستان شد ................................. جواب: حضرت ابراهیم )ع( -8

 سواالت در صفحه هفتمبقیه 



 خوانیم ........................... جواب: نمازبار می 15ستون دین است که هر روز  -9

 پیامبر خدا )ص( فرمود: بهشت زیر پای ................................ است. جواب: مادران -11

 ؟«داردخداوند اویم را خیلی دوست »چرا پیامبر )ص( فرمود:  -11

 گذاشتجواب: چون اویم به مادرش احترام می

 درس هشتم 

 عبادت یعنی چیست؟ مثال بزنید. -1

ای که خداوند به ما دستور داده است. مانند اینکه: نماز بخوانیم، جواب: عبادت یعنی انجام کارهای خوب وشاایساته  

 بگذاریم. همیشه با ظلم و ظالمان مبارزه کنیم.ترها به خصوص پدر و  مادر احترام همیشه راستگو باشیم، به بزرگ

 رسیم خدا برای کارهای ما دستوراتی مشخص کرده است. نام این دستورات را بیان کنید:وقتی به سن تکلیف می -2

 جواب: واجب و حرام

 واجب را تعریف کنید. مثال بزنید. -3

 به پدر و مادر جواب: کارهایی که حتماً باید انجام دهیم. مثال: نماز؛ نیکی

 حرام را تعریف کنید. مثال بزنید. -4

 دروغ گفتن -جواب: کارهایی که نباید انجام دهیم. مثال: تهمت زدن

 کنیم؟ با خط به هم وصل کن.در هر مورد به چه کسی مراجعه می  -5

 پزشک     جواب:                                  وقتی سوال دینی داریم                      

 شویم                             مهندسوقتی مریض می                                         

 خواهیم خانه بسازیم                   مرجع تقلیدوقتی می                                         

 های درست و نادرست را مشخص کن:جمله -6

 رسند.                          جواب: درست سالگی به سن تکلیف می الف( دختران در نه

 ها بخواند               جواب: نادرستب( خانم مدیر از فاطمه خواست نامه را برای بچه

 اب: مرجع تقلیدآموزد.           جوی درست انجام دستورات خدا را .......................................... به شما میشیوه -7

 آموزان نامه نوشته بودند.                     جواب: فرشتگان خدا.................................... برای دانش -8

 بقیه سواالت در صفحه هشتم 



 جلوتر از بقیهجواب:    ایستد؟    امام جماعت برای خواندن نماز جماعت در کجا می -9

 مدرسه را تزیین کرده بودند؟           جواب: چون جشن تکلیف دختران کالس سوم بود. یچرا نمازخانه -11

 درس نهم 

 کند چه فرمودند؟ی کسی که خود را برای خدا آراسته و خوشبو میپیامبر )ص( درباره -1

 وگو با او خود را و خوشبو کند دوست دارد. جواب: خداوند کسی را که برای گفت

 دهیم؟نماز خواندن چه کارهایی انجام میهنگام  -2

 کنیم نماززنیم و سعی میگیریم، موهای خود را شانه زده و به خود عطر میپوشیم، وضو میجواب: لباس پاکیزه می

 را در مسجد و به جماعت بخوانیم.

 خوانیم؟ نام ببرید.ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز می -3

 عصر؛ مغرب؛ عشاءنوبت؛ صبح؛ ظهر؛  5جواب: 

 چند نماز رکعتی داریم؟ نام ببرید. -4

 نماز؛ ظهر؛ عصر؛ عشاء 3جواب: 

 کدام نماز دو رکعتی است؟                           جواب: صبح -5

 نماز سه رکعتی چه نام دارد؟                        جواب: مغرب  -6

اس این لب کنیم؟ آیا نماز خواند باو خون آلود باشد چگونه آن را تمیز می اگر بدن یا لباس ما به چیزهایی مثل ادرار  -7

 خیر *جواب : باید آن را با آب بشوییم.                      صحیح است؟         

 کنید؟اگر کسی که خیلی او را دوست دارید شما را صدا بزند چه می -8

 اری دارد.رویم تا ببینیم با من چه کجواب: به سمت او می

 کنیم؟شنویم چه میهنگامی که صدای زیبای اذان را می -9

 ایستیم.گیریم و به نماز میجواب: وضو می

 چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟ -11

جواب: زیرا نماز خواندن گفت و گو با خداسات. و خداوند کسای را که برای گفت و گو با او خود را آراسته و خوشبو   

 دارد.کند دوست 

 بقیه سواالت در صفحه نهم



 رکعت 17خوانیم.      جواب: ما مسلمانان در هر روز ........................................ رکعت نماز واجب می -11

 درس دهم 

 افتی؟ نام ببر و هرکدام را توضیح بده.با شنیدن نام ماه رمضان به یاد چه چیزهایی می -1

اگر کسی در این ماه یک آیه از قرآن تالوت کند، ثوابش مثل کشی است که در غیر ماه رمضان  جواب: تالوت قرآن:

قرآن را یک بار ختم کرده اسات. شاب قدر: شاب قدر از هزار ماه بهتر است. روزه گرفتن: رسول خدا فرمود: خداوند    

 «دهم.روزه برای من است و من پاداش آن را می»فرموده: 

 گرفتن را بیان کنید:های روزه فایده -2

یم کنشود. زیرا در این ماه تمرین میجواب: روزه گرفتن برای سالمتی مفید است. همچنین موجب تقویت ایمان می

 که همیشه به یاد خدا باشیم.

 جواب مناسب را پیدا کن. -3

 جواب:

 نیازمندان        های ماه رمضان بیشتر است.                  ثواب عبادت در آن شب، از سایر شب

 روزه داران به فکر آنها هستند.                                                                     بیماران

 دهد.                         سن تکلیفهای دیگر به بندگانش پاداش میدر این ماه خدا بیشتر از ماه

 ند                                                   ماه رمضانخوراز اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نمی

 های خود را بگیرند                                    شب قدرتا رمضان سال بعد فرصت دارند روزه

 اندارگیرد.                                                       روزههای خود را میسحر از امسان روزه

 نام دختر پیامبر چیست؟                              جواب: حضرت فاطمه )س( -4

 ی شهیدان است چیست؟                جواب: اللهگلی که نشانه -5

 خوریم چه نام دارد؟          جواب: سحریی غذایی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح مییک وعده -6

 رسد.              جواب: طلوعکند، وقت نماز صبح به پایان می................................. میوقتی خورشید  -7

 پیامبری که در کودکی به چاه انداخته شد چه نام داشت؟                                جواب: یوسف -8

 جواب: نمازجمعه                    شود؟       ی شهرها به صورت جماعت خوانده میظهر جمعه در همه -9

 بقیه سواالت در صفحه دهم 



 کند؟ چرا؟کدام ورزش روزه را باطل می -11

 کند.جواب: شنا کردن، زیرا فرود بردن سر در زیر آب روزه را باطل می

 جواب: واجب  روزه گرفتن بر مسلمانان ......................................... است.                -11

 قرآن -گوییم.              جواب: نمازبا خواندن ............................. و .................................. با خدا سخن می -12

 امام خمینی )ره(: ما باید ....................................... را آزاد کنیم. فلسطین                       -13

 بر چه کسانی روزه گرفتن واجب نیست؟ -14

 جواب: بیماران و کسانی که توانایی روزه گرفتن در ماه رمضان را ندارند.

 درس یازدهم 

 نام دارد؟                       جواب: عید فطرعید پایان ماه رمضان چه  -1

 چرا مسلمانان در روز عید فطر خوش حال هستند؟  -2

 اند ماه رمضان را با موفقیت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.جواب: زیرا آنها توانسته

 دهند؟مسلمانان روز عید فطر چه کارهایی انجام می -3

 گیرند.گویند و جشن میها تبریک میروند و به آنترها میخوانند. به دیدن بزرگجواب: نماز عید می

 شود؟نماز عید چگونه برگزار می -4

 شود.جواب: نماز عید به جماعت و در مصلی برگزار می

 های مربوط به هم را به یک دیگر وصل کنید:خانه -5

 

 

 

 

 فرمایند؟ی روز عید فطر چه میامام علی )ع( درباره -6

 جواب: این روز را خدا برای شما عید قرار داده است. در این روز بسیار دعا کنید.

 بقیه سواالت در صفحه یازدهم

 عید فطر عید نوروز جشن تکلیف روز مادر

 بهار نماز عید میالد حضرت زهرا )س( عید عبادت



 روز عید فطر از خدا بخواهید را بیان کنید: سه دعا از بهترین دعاهایی که دوست دارید در -7

تندرسااتی و  -3ی مساالمانان؛ اتحاد و وحدت همه -2ی مساالمانان جهان؛ قبول طاعات و عبارات همه -1جواب: 

 ی مسلمانانسالمتی خانواده و همه

 عید فطر، عید ............................... است.                 جواب: بزرگ مسلمانان  -8

 گویند؟گیرند و این روز را به یکدیگر تبریک میچرا مسلمانان هر سال روز عید فطر را جشن می -9

اری و طلب بخشش از دجواب: چون عید فطر عید بزرگ مسالمانان اسات و مسلمانان پم از یک ماه عبادت و روزه  

 اند.درگاه خداوند به پایان ماه رمضان رسیده

 درس دوازدهم 

 نفر تصمیم گرفته بودند به صدای قرآن خواندن پیامبر گوش دهند؟ 3چرا آن  -1

 شوی.ی آن میجواب: چون از دیگران شنیده بوند اگر یک بار به سخنان )قرآن( گوش کنی، شیفته

 گذشت زمان نبود؟چرا آن مرد متوجه  -2

 جواب: چون شنیدن آیات قرآن برای او دلنشین بود.

 ی پیامبر رفتند؟چرا آن مرد روزهای دیگر هم برای شنیدن آیات قرآن به خانه -3

 جواب: آنها حقیقتی بزرگ را در آیات قرآن یافته بودند.

 من هم دوست دارم ................................ . -4

 بخوانم و از دستورات قرآن پیروی کنم.جواب: قرآن 

 نفرف قول خود را فراموش کردند؟ 3چرا آن  -5

 جواب: چون شنیدن آیات قرآن برای آنها جذاب و دلنشین بود.

 گیریم؟ها و دستورات قرآنی چه نکاتی یاد میاز پیام -6

ها از اشاتباهات دوستانم بگذرم و آن  -3به دیگران محبت کنم.  -2با پدرو مادر خود به نیکی رفتار کنم.  -1جواب: 

 های خدا را شکر کنم.نعمت -4را ببخشم. 

 چرا باید آیات قرآن را بخواانیم و بفهمیم؟ -7

 آموزد و ما را به راه راست هدایت کند.جواب: زیرا راه درست فکرکردن را به ما می

 بقیه سواالت در صفحه دوازدهم 



 خوانم؟قرآن را در نماز میهای در روز چند بار سوره -8

بار در نماز  4بار در نماز مغرب؛  4بار در نماز عصااار؛ 4بار درنماز ظهر؛ 4بار در نماز صااابح؛ 4بار ) 21جواب: در روز 

 عشاء(

 درس سیزدهم 

 چرا باید حجاب داشته باشیم؟ -1

برابر نامحرمان خودتان را جواب: چون خدای مهربان به ما دسااتورداده اساات که وقتی به ساان تکلیف رساایدید در  

 بپوشانید و با حجاب داشته باشید.

 کدام محرم و  کدام نامحرم هستند؟  -2

 جواب: محرم: عمو، برادر، خاله، عمه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، خواهر.

 نامحرم: پسردایی، پسرعمو، پسرخاله، پسرعمه، شوهرخواهر.

 درس چهاردهم 

 بزرگی که خدا به پیامبرش داد......................................... بود.های یکی از هدیه -1

 جواب: حضرت فاطمه )س(

 گفتند؟چرا پیامبر)ص( به حضرت فاطمه )س( اُم أبیها می -2

 گذاشت و مانند یک مادر برای پیامبر دلسوز بود.جواب: چون حضرت فاطمه )س( خیلی به پدر احترام می

 تسبیحات حضرت زهرا )س( چیست؟ذکر  -3

 مرتبه سبحان اهلل 33مرتبه الحمدهلل؛  33مرتبه اهلل اکبر؛  34جواب: 

 ی حضرت فاطمه )س( چه فرمودند؟پیامبر درباره -4

 جواب: فرمودند: خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

 فاطمه برای پدرش چگونه دختری بود که پیامبر خدا او را این قدر دوست داشت؟به نظر شما حضرت  -5

 ترین دختر، مومن و دانشمند، دختری دلسوز و مهربان، صبور و با حوصله بود.جواب: بهترین و شایسته

 ام ابیها یعنی  ................................... که لقب حضرت فاطمه )س( است.  -6

 پدرش جواب: مادر

 بقیه سواالت در صفحه سیزدهم 



 درس پانزدهم 

 بهتر است کمک کردن به دیگران چگونه باشد؟ -1

 کم متوجه آن نشود.جواب: بهتر است به طور پنهانی باشد وهیچ

 جاهای خالی را پرکن: -2

.............................. است. چندمین امام ما شیعیان است. ................... نام امام چهارم .......................... است. نام پدر ایشان 

 آوری شده است................................. است.آرامگاه ایشان در ................... است. نام کتابی که دعاهای ایشان در آن جمع

 ی سجادیه؛ صحیفهابن الحسین؛ امام حسین )ع(؛ چهارمینجواب: علی

 بن الحسین )ع(( را بنویسید.های امام چهارم )علیلقب -3

 العابدین.زین -جواب: سجاد

 سجاد به چه معنی است؟ -4

 کند.جواب: کسی که زیاد سجده می

 العابدین به چه معنی است؟زین -5

 جواب: زینت عبادت کنندگان

 درس شانزدهم 

 آموزد، چیست؟به شما علم میبهترین راه تشکر از کسی که  -1

 ایم علم کنیم و به دیگران نیز بیاموزیم و همیشه از او تشکر کنیم و به او احترام بگذاریم.جواب: به علمی که آموخته

 خوب است هر یک از موارد زیر را از چه کسی بپرسیم؟ -2

 = پزشک خواهیم بدانیم چه غذاهایی را نباید بخوریمجواب: وقتی بیمار شدیم و می

 برای حل کردن یک مسئله در درس ریاضی با مشکل روبرو شدیم= معلم

 خواهیم بدانیم که چه کارهایی را نباید در نماز انجام دهیم= عالمان دینیمی

 آید؟دانیم، از ناآگاهان بپرسیم، چه مشکالتی برای ما پیش میاگر چیزی را که نمی -3

 برویم و کار نادرست انجام دهیم. جواب: دچار اشتباه و ممکن است به خطا

 بقیه سواالت در صفحه چهاردهم 



 گویند؟می« باقرالعلوم»چرا به امام پنجم  -4

 جواب: چون امام محمد باقر )ع( بسیار عالم و دانشمند بودند و شاگردان زیادی تربیت کردند

 باقرالعلوم به چه معناست؟ -5

 ی علومجواب: یعنی شکافنده

 جواب: امام سجاد )ع(                    پدرامام محمد باقر)ع( ................................. است.نام  -6

 جواب: بسیارعالم و دانشمند بودن.......................... است.              از خصوصیات امام محمد باقر)ع( ........ -7

 رساندند؟چرا امام محمد باقر)ع( را به شهادت  -8

 کردند.جواب: چون با حاکمان ستمگر مبارزه می

 درس هفدهم 

 های مومنان چیست؟از نظر امام صادق )ع( نشانه -1

 داری؛ وفای به عهد دیدار خویشاوندان ؛ مهربانی با نیازمندانگویی؛ امانتجواب: راست

 دوست دارم من هم رفتاری  مانند امام صادق )ع( داشته باشم بنابراین:  -2

 جواب: کمک کنم                      به نیازمندان                  

 تر از خودم:                           جواب: با مهربانی و گذشت رفتار کنم.با کوچک

 جواب: دوست داشته باشم و از خطاهای آنان بگذرم.      دوستانم را :                               

 جاهای خالی را پرکن. -3

 ......... است. نام ششمین امام ............................ است. فرزند امام ............................. است. تشویق کننده به ...............

 آموزی جواب: جعفر صادق )ع(؛ محمد باقر )ع(؛ علم

 اند؟ نام آنها را بنویسید.چند تن از امامان ما، در قبرستان بقیع دفن شده -4

 امام. امام حسن )ع(؛ امام سجاد )ع(؛ امام محمد باقر)ع(؛ امام جعفرصادق. 4جواب: 

 چرا باید با نیازمندان به مهربانی رفتار کنیم؟ -5

 های مومنان است.نیازمندان از نشانهجواب: زیرا امام صادق )ع( فرمودند مهربانی با 

 بقیه سواالت در صفحه پانزدهم 



 نمونه از خصوصیات امام جعفر صادق )ع( را بازگو کن. 2 -6

 کردند.پوشیدند. به نیازمندان کمک میجواب: ایشان همیشه لباس ساده و تمیز می

چه ارتباطی میان آیه و داستان خواب شیرین  22آیه سوره نور « ها بگذریداشتباه دیگران را ببخشید و از خطای آن» -7

 وجود دارد؟

جواب: مبا باید ساعی کنیم از اشاتباهات دیگران بگذریم. امام نیز از اشاتباه آن پسار گذشت. زیرا آن پسر به دنبال     

 کاری که امام او را فرستاده بود نرفته بود و خوابش برده بود.

 درس هجدهم 

 نظم یعنی چه؟ -1

 هر چیزی را سرجایش قرار دهیم.جواب: 

 چرا باید در کارهایمان نظم داشته باشیم؟ -2

 دهیم.جواب: چون اگر در کارهایمان نظم داشته باشیم کارهایمان را به موقع و به خوبی انجام می

 فرمایند؟ی رعایت کردن نظم  چه میامام علی )ع( درباره -3

 باشید و نظم را در کارهایتان رعایت کنید.کنم مراقب رفتارتان جواب: سفارش می

 ای مرتب و منظم داشته باشیم؟توانیم مدرسهچگونه می -4

ها و میزها آساایب نرسااانیم. در کالس را محکم نکوبیم. روی دیوارها و جواب: روی زمین آشااغال نریزیم، به نیمکت

 ها چیزی ننویسیم.نیمکت

 خودت را بیان کن. هایی از نظم در کارهای روزانهنمونه -5

و   کنمخورم .به موقع تلویزیون تماشا میدهم. به موقع غذا میهایم را به طور منظم در کتابخانه قرار میجواب: کتاب

 خوابم.می

 درس نوزدهم 

 شود در دنیا و آخرت خوشبخت شویم؟به نظر شما انجام چه کارهایی باعث می -1

 ترها به خصوص پدر و مادر کمک به دیگران.به بزرگ جواب: انجام تکالیف دینی، احترام

 بقیه سواالت در صفحه شانزدهم 



 معنی آن را بیان کنید؟« االخرهاَلدُّنیا مَزرَعهُ  »این حدیث از رسول خدا )ص( است.  -2

 ی آخرت است.جواب: دنیا مزرعه

 ی آن فکر کنم زیرا:دوست دارم قبل از انجام هر کار به نتیجه -3

 جواب: باید نتیجه کارم خوب باشد تا درجهان آخرت وارد بهشت شوم.

 به نظر شما چه شباهتی میان کارهای ما در این دنیا و کار یک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟ -4

کند. ما هم در این دنیا هر عملی را انجام جواب: کشاااورز هرچه را که در زمین خود بکارد همان را نیز برداشاات می

 اش را خواهیم دید.م چه بد باشد چه خوب در  جهان آخرت نتیجهدهی

 بینیم؟نتیجه کار خوب یا بد را چه موقع می -5

 جواب: در این دنیا و جهان آخرت

 دهد؟دهند، میای به کسانی که کارهای خوب انجام میخداوند چه هدیه -6

 رسند.ی آروزهایشان میجواب: بهشت، مردم در بهشت به همه

 «ی آخرت است.دنیا مزرعه»ی این حدیث توضیح دهید: درباره -7

 کنیم.جواب: هرچه در این دنیا بکاریم، در جهان آخرت برداشت می

 درس بیستم 

 رویم؟با انجام دادن چه کارهایی به بهشت می -1

دساااتورات خداوند ما را به  گویی، امانتداری؛  نماز خواندن وفای به عهد، احترام به بزرگترها و انجامجواب: راسااات

 کند.بهشت وارد می

 کند؟چه کارهای ما را به جهنم نزدیک می -2

احترامی به بزرگترها و ترک نماز ما را به سوی جهنم جواب: کارهایی مثل تهمت زدن؛ دروغ گفتن؛ دزدی کردن؛ بی

 کند.نزدیک می

 شوند.      .................................. میکسانی که اعمال بد انجام دهند وارد  -3

 جواب: جهنم

 بقیه سواالت در صفحه شانزدهم 



 هایی دارد؟بهشت چه ویژگی -4

باغ همیشه بهار است. باغی که خداوند در قرآن به انسانهای نیکوکار وعده داده است. در آن هیچ غم و  جواب: بهشت

 شوند و مومنان در آن زندگی جاویدان دارند.بیمار  نمیای وجود ندارد. هیچ کم پیر و غصه

 شوند؟چه کسانی وارد بهشت می -5

 اند.اند وعمل شایسته انجام دادهجواب: کسانی که به خدای یکتا ایمان آورده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


