
   »12 تا 1 درس «                                                                    »هدیه هاي آسمان « 

  .مشخص کنید× را با عالمت   گزینه ي صحیحـ

  کدام است؟»  نماز است به نماز نگو کار دارم به کار بگو وقت «ناسب ترین گزینه براي جمله ي م - 1

  دقّت در انجام وظایف دینی )2                                                    نهی از منکر )1

  دادند؟ کردند و به برندگان آن جایزه می  پیشوایان دینی ما در چه مسابقات ورزشی شرکت می- 2

  ، ماهی گیري ، شناکردن پرتاب نیزه) 2       ، نبرد تن به تن ، زورآزمایی کشتی گیري) 1

   ............................ .............. اگر مسافري بعد از ظهر به محلّ زندگی اش برسد - 3

  .ند ادامه دهدتوا روزه اش صحیح است و می )4            .بعداً باید یک روز اضافه روزه بگیرد )3

را تعیین و از ) ص( درکدام یک از اصول دین، ما معتقدیم که خداوند جانشینان پس از حضرت محمد - 4

  به ما معرّفی نموده است؟) ص(طریق پیامبر 

  عدل )4                                                         معاد     )3

  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

5 

6 

7 

8 

  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

  فرماید؟ چه می»  یابد؟ آیا زندگی ما با مرگ پایان می «به این سؤال که قرآن کریم در پاسخ  - 9

  اولین و آخرین پیامبران الهی چه کسانی بودند؟ -10

  چرا حفظ سالمت بدن، وظیفه ي ماست؟ -11

  چه نمازهایی را هنگام سفر باید شکسته بخوانیم؟ -12
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3) امر به معروف                                           4) توجه به نماز   

3) تیراندازي ، اسب سواري                           4) کشتی گیري ، شنا ، شمشیر بازي  

1) م یتواند آن روز را روزه بگیرد.                     2)  نمیتواند آن روز را روزه بگیرد.  

1) نبوت                                                            2) امامت                             

- مردم در این   فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.  

- بعضی از گمان ها درباره ي دیگران  ���  به حساب م یآیند.  

�  نکوهش شده است.   - در دین ما ضعف و ناتوانی و 

�  بخوانیم.   - زمانی که به سفر می رویم و از شهر خود بسیار دور م یشویم، باید نماز را  
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  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

  .آخرت خود را آباد کنند فرصت دارند تا   دنیا اینمردم در  - 5

  .آیند  به حساب می گناه دیگران گمان ها درباره ي بعضی از  - 6

  . نکوهش شده است سستی و تنبلی توانی و در دین ما ضعف و نا - 7

  .بخوانیم  شکسته  شویم، باید نماز را رویم و از شهر خود بسیار دور می زمانی که به سفر می - 8
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ریم که ان زندگی نیست و ما پس از مرگ پا به جهان جدیدي می گذامرگ پای

زندگی اصلی ما در آن جهان . تر از این جهان استخیلی بزرگتر و شگفت انگیز 

  .خواهد بود 

  اولین و آخرین پیامبران الهی چه کسانی بودند؟ -10

  .است ) ص(و آخرین پیامبر حضرت محمد ) ع(اولین پیامبر خدا حضرت آدم 

  چرا حفظ سالمت بدن، وظیفه ي ماست؟ -11

بدن نعمتی است که خداوند به ما داده و حفظ آن وظیفه ي ماست زیرا هر کس 

  .از نعمتی برخوردار است در برابر آن نعمت وظایفی هم دارد 

  چه نمازهایی را هنگام سفر باید شکسته بخوانیم؟ -12

  نمازهاي چهار رکعتی ظهر ، عصر و عشاء

      پاسخنامه               دبستان غیردولتی بحرالعلوم    تکلیف هدیه و مطالعات : 96/11/2  


