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 انداخت؟ چیزي چه یاد به  پسر را باران هاي .قطره1

 .کرد می دعا و برد می باال را دستهایش باران بارش هنگام که بزرگش پدر یاد

 کند؟ می توصیف را روز از زمانی چه بهاري روز یک داستان. 2

 خورشید غروب هنگام عصر

 ؟کند می دعا کسانی چه براي بهاري روز یک داستان. 3

 که مرتضی برای رفته مسافرت به که اش خاله برای, مهربانش معلم برای.است شده مریض که سعید برای

 .وحید و محسن عموهایش پسر برای و کند شرکت علمی بایدمسابقه

 دانست؟ می مناسب دعا براي را زمانی چه بزرگ پدر.4

 .دانست می باران بارش هنگام را ها وقت بهترین از یکی

 کنیم؟ دعا باید معلم براي چرا

 .ایم گرفته یاد او از زیادی چیزهای که این برای

 کرد؟ دعایی چه افتاد وحید و محسن یاد به که نگامی.5

 .دعوانکنند وقت هیچ باهم و باشد هادوست آن با همیشه که خواست خدا از

 خواست؟ خداچه از بزرگ مادر و بزرگ پدر صورت آوردن یاد به با. 6
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 .کند کمک ها آن به کارها انجام ودر باشد کنارشان همیشه

 کرد؟ دعایی چه مادر و پدر ي باره در.7

 .باشند راضی من از که کن کاری و بده سالمتی مادرم و پدر به

 کرد؟ تشکر خداوند از .چرا8

 است بخشیده او به خداوند که هایی نعمت تمام خاطر به

 چیست؟ خداوند با ما کردن صحبت .راه9

 .کردن دعا و خواندن نماز

 گوید؟ می سخن ما با چگونه خداوند. 10

 قرآن آیات با

 چه؟ یعنی کردن دعا. 12

 .بگوییم شکر را او و بخواهیم خداوند از را هایمان خواسته یعنی

 کنیم؟ می چه کردن دعا با. 13

 .خواهیم اومی از را هایمان خواسته و گوییم می سخن وند خدا با

  چه؟ یعنی( اهلل نعمت واشکروا) ي آیه. 14

 باشیم. خداوند های نعمت گزار شکر


