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 حلیمهبود؟ که(ص)محمد حضرت ي دایه.1

 صحرا پاك هواي درکرد؟ می داري نگه( ص) محمد ازحضرت کجا در حلیمه .2

 به سالم عدب و کند بزرگش صحرا پاك هواي در که آن برايبود؟ برده صحرا به را( ص)محمد حلیمه چرا. 3

 .برگرداند اش خانواده

 سال چهاربود؟ آمده حلیمه نزد(ص)محمد که بود سال چند .4

 مکه ازبود؟ آورده کجا از را او حلیمه .5

 داد؟ پاسخ چه روم نمی صحرا به برادرانم با چرا:پرسید که کودك سوال جواب در حلیمه .6

 . نیست آسان صحرا به رفتن!عزیزم: گفت

 گرگ ي هحمل خطر عقربو و مار نیش خطر و بیابان سوزان گرمايداشت؟ کودك براي خطرهایی چه صحرا .7

 را بیابان رخط و سختی روز هر ها آن دید می چونبرود؟ صحرا به برادرانش با داشت دوست(ص)محمد چرا .8

 .سوخت دلش کند می استراحت خیمه ي سایه در او ولی کنند می تحمل

 .کند می حافظتم خطرها برابر در را او مهره این کرد می فکرانداخت؟ کودك گردن به را مهره حلیمه چرا .9

 این و ندک نمی محافظت را او مهره که دانست می چونرفت؟ هم در اش چهره مهره دیدن با کودك چرا.10

 .اوست مراقب که خداست
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 بر کاري هیچ بندگردن این از!مادر:گفت ادب با؟ گفت چه حلیمه به کرد باز را گردنبند کودك که هنگامی .11

 .کند می حفظ خطر از مرا و است من با جا همه در و همیشه که دارم را کسی من.آید نمی

 به و است گفته درست کودك کرد می احساس چونرفت؟ فرو فکر به حلیمه کودك سخن از بعد چرا .12

 .اندیشید می کند می حفظ خطرها از را کودك که کسی

 بگوییم سخن احتراما ب ها تر بزرگ با و باشیم ادب با توانیم میکنید؟ رفتار پیامبر مثل توانید می چگونه .13

 .باشیم داشته دوست را خدا و باشیم شجاع توانیم می.  باشیم دلسوز و مهربان و

 عبداهلل:پدرشان آمنه:مادرشانبود؟ چه پیامبر پدر و مادر نام .15

 تولد هنگام و رفتند دنیا از سفر در پدرشان تولدشان از قبلشدند؟ یتیم زمانی چه در(ص)محمد حضرت .16

 .بودند یتیم ما بزرگ پیامبر

 .بودند کار درست و دار امانت چون– امین محمدچرا؟ و بود چه(ص)محمد حضرت لقب .17

 چه؟ یعنی( الراحمین ارحم هو و حافظا خیر فاهلل) ي آیه .18

 .است مهربانان ترین مهربان او و است دارنده نگه بهترین خداوند

 را بند نگرد پیامبر گردن در حلیمه که وقتیکند؟ می اشاره موضوع کدام به یوسف سوره 64 ي آیه .19

 . ستا من ي دارنده نگه بهترین خداوند:گفت او به پیامبر کند حفظ ها خطر از را و ا تا بستند

 ارتباط " من با همیشه "داستان در پیامبر سخن کدام با( الراحمین ارحم هو و حافظا خیر فاهلل) ي آیه .20

 .است من واظبم همیشه که دارم را کسی من. آید نمی بر کاري هیچ گردنبند این از! مادر:گفت ادب بادارد؟

  


