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 كتاب درسي 23تا  2هاي   صفحه – هاي آسمان هديه
  

ترين گزينـه را   ترين و كامل دقيق( ؟در كدام گزينه آمده است» ينِساناً و شَفَتَينِ و لعينَ اَلم نَجعل لَه«ي  معناي آيه -1
 .)كنيدانتخاب 

 آيا ما به شما چشم و زبان و دو لب داديم؟) 2 . ما به شما چشم و زبان و دو لب داديم) 1

 .هاي بسياري داديم ما به شما نعمت) 4 دو چشم و زبان و دولب نداديم؟ ،آيا ما به انسان) 3

 ي زير را چه كسي گفته است؟  جمله» هميشه با من«با توجه به متن درس  -2

 ».كند ي خطرها حفظ مي را در بيابان از همه اين گردنبند تو«

 )ص( حضرت محمد برادران) 2 )ص(حضرت محمد  پدربزرگ) 1

 )ص(ي حضرت محمد  حليمه، دايه) 4 )ص(آمنه، مادر حضرت محمد ) 3

 ؟نيستكرد، آورد تا به او نشان دهد كه خدا  ابراهيم چه استداللي براي نمرود كه ادعاي خدايي مي -3

 طلوع خورشيد از غرببراي  نمرود نداشتنقدرت ) 2 طلوع خورشيد از شرقبراي نمرود تن داشقدرت ) 1

 غروب خورشيد از شرق براي نمرود نداشتن قدرت ) 4 غروب خورشيد از غرببراي نمرود داشتن قدرت ) 3

 ؟كند بيان ميرا » میکُلَ ة هللا عَ عمَ روا نِ اُذکُ«ي  شريفه عبارتكدام گزينه مفهوم درستي از  -4

 . هاي خدا باشيد هميشه شكرگزار نعمت) 1

 .هاست بخش دل به ياد خداوند بودن، آرامش) 2

 . هايي باشيد كه خدا به شما داده است نعمت دهميشه به يا) 3

 . هاي خدا خوب استفاده كنيد از نعمت) 4

 ؟استكدام گزينه صحيح  -5

 . ارتباط دارد) ع(ابراهيم  با داستان به آتش انداختن حضرت» سالم علي ابراهيم«ي  آيه) 1

 . پرستيدند ي مردم ماه و خورشيد و ستارگان را مي ، همه)ع(در زمان حضرت ابراهيم ) 2

 . در برابر او به سجده افتاد، خشمگين شد) ع(كه حضرت ابراهيم  نمرود از اين) 3

  . دانست نمرود خود را خداي قدرتمند و بزرگ سرزمين بابل مي) 4
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 :پاسخ

  )  كتاب درسي 5ي  صفحه - هاي خالي آستين( ـ» 3«ي  گزينه -1

 :ي صورت سؤال معناي صحيح آيه

 »، دو چشم و زبان و دو لب نداديم؟آيا ما به انسان«

  )  كتاب درسي 15ي  صفحه - هميشه با من( ـ» 4«ي  گزينه -2

) ص(ي حضـرت محمـد    را دايـه  ي صورت سؤال جمله. حليمه است ،ي ايشان ام دايه، آمنه و ن)ص(نام مادر حضرت محمد 

 . قبل از رفتن به صحرا به ايشان گفته است

  )  كتاب درسي 20ي  صفحه - در كاخ نمرود( ـ» 2«ي  گزينه -3

گـويي و خـدا هسـتي،     راست مي تو اگر .آورد شرق ميمخورشيد را از  پروردگار من«: به نمرود گفت) ع(حضرت ابراهيم 

 »!بياور مغربآن را از 

  )  كتاب درسي 6ي  صفحه - هاي خالي آستين( ـ» 3«ي  گزينه -4

  ».هايي باشيد كه خدا به شما داده است هميشه به ياد نعمت«: ي صورت سؤال معني و مفهوم آيه

  )  سيكتاب در 21تا  18ي ها صفحه - در كاخ نمرود( ـ» 4«ي  گزينه -5

 : ها تشريح ساير گزينه

ارتبـاطي بـا    كه اين آيه،درود فرستاده است ) ع(خداوند به حضرت ابراهيم  ،ي صافات سوره 109ي  در آيه: »1«ي  گزينه

 . داستان به آتش انداختن ايشان ندارد

اي مـاه، خورشـيد و سـتارگان را     عـده . نـد پرسـت بود  اي از مردم بابل بت عده ،)ع(در زمان حضرت ابراهيم : »2«ي  گزينه

 . دانستند اي هم نمرود را خداي خود مي پرستيدند و عده مي

 .در برابر نمرود به سجده نيفتاد) ع(حضرت ابراهيم : »3«ي  گزينه
 
 
 
 
 
 

  
 


