
 عید مسلمانان – 13درس 

. روی پس از حضرت ابراهیم )ع(، مردم کم -1 کم به ..................
 آوردند.

 بت پرستی

. به هر ساله، مسلمانان بسیاری از سراسر جهان ب -2 رای ..............
 روند.مکّه می

 ی خدازیارت خانه

. میمسلمانان، پیش از ورود به مکّه، لباس ......... -3  اِحرام پوشند....

. و  -4 مسلمانان در اعمال خود باید فاصله دو کوه ............
. را هفت بار طی نمایند. .............. 

 مروه –صفا 

. یکی از باشکوهمراس -5  حج ترین مراسم مسلمانان است.م .............

خدا  حضرت ابراهیم )ع( و حضرت اسماعیل )ع( دو پیامبر بزرگ -6
 هستند.

 صحیح

ی کعبه را مک جوان عزیزش، خانهحضرت ابراهیم )ع( با ک -7
 تجدید بنا کرد.

 صحیح

های خود را حضرت ابراهیم )ع( مشرکان مکّه بتپس از  -8
 شکستند و ایمان آوردند.

 غلط

هنگامی که حضرت محمّد )ص( به پیامبری رسید، به فرمان  -9
 مبارزه کرد.خدای مهربان، با بت پرستی 

 صحیح

 غلط گیرند.سلمانان در روز عید فطر، روزه میم -10

جا انجام می گویند و در ککاری طواف کردن می به انجام چه -11
 شود؟

ی خدا ، هفت بار دور خانهمسلمانان، پس از ورود به مسجدالحرام
 شود.د. به این عمل طواف کردن گفته میگردنمی

دهند ان پیش از ورود به مکّه انجام میاناولین کاری که مسلم -12
 چیست؟

-مسجدالحرام میپوشند و با لباسی یکسان وارد لباس احرام می

 شوند.

 کنند؟ی خدا )مکّه( عبادت میمسلمانان چگونه در خانه -13

-دو رکعت نماز میکنند، ی خدا هفت دور طواف میدور خانه

مروه را نیز هفت بار ی میان دو کوه صفا و فاصله گاهخوانند و آن
فرمان خدا، چنین در روز عید قربان، به نمایند. همطی می

 کنند.گوسفندی را قربانی می

ی دو کوه صفا و نان مانند چه کسی، هفت بار فاصلهمسلما -14
 کنند؟مروه را طی می

 حضرت هاجر همسر حضرت ابراهیم )ع(

مسلمانان چه  در روزهای عید، مانند عید فطر و عید قربان، ما -15
 دهیم.اعمالی را انجام می

پوشیم و دو رکعت های خود را میبهترین لباس کنیم؛غسل می
خوانیم.نماز عید می

 فواید مراسم حج برای مسلمانان چیست؟  -16

-شانهگون، یکدل و متّحد، های گوناها و رنگمسلمانان، با زبان

ها از کنند. آن، خدای یکتا را عبادت میی یکدیگرشانهبه
هان شوند و برای حلّ مشکالت جمشکالت یکدیگر باخبر می

 کنند.اسالم، با یکدیگر هم فکری می
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دهند مانان در روز عید قربان انجام مییکی از اعمالی که مسل -17
 چیست؟

اری از کسانی کنند، بسین خدا گوسفندی را قربانی میبه فرما
هم که در مکّه نیستند، در شهر خود گوسفندی را قربانی و 

 کنند.ت آن را میان نیازمندان تقسیم میگوش

روز عید  روند دربرای انجام مراسم حج به مکّه می کسانی که -18
 دهند؟قربان چه کاری انجام می

آن میان کنند تا گوشت فرمان خدا، گوسفندی را قربانی می(به 1
 یازمندان تقسیم شود.ن

-گیرند و به یکدیگر تبریک می(آن روز را با یکدیگر جشن می2

 گویند.
کنند و آوری میبرای یاری نیازمندان پولی را جمع(همه با هم 3

 بخشند.به آنها می
ها، از حالشان با روند و ضمن عیادت از آن(به منزل بیماران می4

 شوند.خبر می

 عید فطر چه روزی است؟ -19

 (آغاز ماه مبارک رمضان1
 (پایان ماه مبارک رمضان2
 (روز بعد از عید قربان3
 (روز ورود زائران به مکّه4

 عید، برای مسلمانان چه روزی است؟ -20

 هایی مانند عید قربان، عید غدیر، عید فطر و ...(روزه1
 روند.می ی خدا به مکّهوزی که مسلمانان برای زیارت خانه(ر2
 (روزی است که فقیران نیز شاد و خوشحال شوند.3
 ی روزهای خدا برای مسلمانان عید است.(همه4

 یکی از اعمال مسلمانان در روز عید فطر کدام است؟ -21

 (دادن پول به عنوان زکات به نیازمندان1
 (پوشیدن لباس احرام2
 ی خدا رفتن(به زیارت خانه3
 دو کوه صفا و مروهی میان (طی کردن فاصله4

چرا معتقدیم که قربانی کردن گوسفند در عید قربان، از  -22
 یادگارهای حضرت ابراهیم )ع( است؟

 کردند.دم را به انجام این کار توصیه می(ایشان مر1
(ایشان اوّلین کسی است که در سرزمین مکّه گوسفندی را 2

 قربانی کرد.
ت، گوسفندی را اساس سنّ(هر ساله حضرت ابراهیم )ع( بر3

 کرد.قربانی می
(حضرت ابراهیم )ع( برای کمک به نیازمندان گوسفندانش را 4

 قربانی کرد.
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