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  موزگاران: صادقی و شکیبا مهرآنام                                     دوم ی پایه دی ماه هدیه های آسمانی سواالت   

 :هدیه های خدا1درس 

 خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده است؟ .1

 همه نعمت به ما داده باید چه بگوییم؟به خدایی که این  .2

 اگر خورشید نبود چه می شد؟ .3

 اگر یک روز آب مدرسه یا خانه ی شما قطع بشود چه اتفاقی می افتد؟ .4

 چند نمونه از هدیه های زیبایی که خدا در طبیعت به ما داده را نام ببرید؟ .5

 

 : پرندگان چه می گویند؟2درس   

 حرف بزنند؟ آیا گنجشک ها می توانند با خدا.1

 شما چطور می توانید با خدا حرف بزنید؟.2

 وقتی می خواهیم با خدا سخن بگوییم چه کاری انجام می دهیم؟.3

 با درس خواندن از کدام نعمت های خدا تشکر می کنیم؟.4

 

 : خاطره ی ماه3درس 

 علیه السالم یعنی چه؟ .1

 امام حسن علیه السالم از مادرش حضرت فاطمه چه آموخت؟ .2

 

 : مهربان تر از مادر4درس 

 چگونه می توانیم با پرندگان مهربان باشیم؟ .1

 ما چگونه می توانیم مهربانی پدر ومادر خود را جبران کنیم؟ .2

 

 

 



 

 : وضو می گیرم5درس

 برای چه کارهایی وضو می گیریم؟ .1

 توضیح دهید؟مراحل وضو گرفتن را به ترتیب  .2

 

 : پیامبران خدا6درس

 بزرگترین پیامبران خدا را نام ببرید؟ .1

 چگونه می توانیم از خدایی که این همه پیامبر را برای ما فرستاده است تشکر کنیم؟ .2

 چند تن از پیامبران دیگر را نام ببرید؟ .3

 : مهمان کوچک7درس 

 پیامبر چه بود؟ مهم یکی از ویژگی های .1

 کنیم. -----------ان باید از آن ها ما در قبال کمک دیگر .2

 می شود. ------------خدا از کمک کردن انسان ها به دیگران  .3

 نام دوست باوفای پیامبر چه بود؟ .4

 : جشن میالد8درس 

 مسجد پیامبر در کجا قراردارد؟ .1

 ------------------------وقتی نام پیامبر را می شنویم باید بر او صلوات بفرستیم و بگوییم  .2

 در کجا به دنیا آمد؟ )ص(حضرت محمد .3

 چه بود؟)ص( نام پدر ومادر حضرت محمد  .4

 یکی از مهمترین ویژگی های پیامبر چه بود؟ .5

 : اهل بیت پیامبر9درس

 پیامبر خدا درباره ی اهل بیت خود چه فرمودند؟ .1

 اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ .2

 اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند؟ .3

 بیت پیامبر را می آوریم باید چه بگوییم؟ وقتی نام اهل .4

 اللهم صل علی محمد و آل محمد یعنی چه؟ .5

 خانواده ی مهربان: 11درس 
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 وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه شد فرزندانش چه گفتند؟ .2

 گفت؟آن مرد فقیر به فرزندانش چه  .3

 آن شب وقتی بچه های آن مرد خوابشان برد چه خوابی دیدند؟ .4


