
 

 دبستان دخترانه غیردولتی لوح زرین

 99-99سال تحصیلی 

 نام آموزگاران: صادقی و شکیبامهر                                      سمانی دی ماه پایه دومآ پاسخنامه ی هدیه های

 

 :هدیه های خدا1درس 

توانیم به ما دست داده تا ب ،به ما پا داده تا بتوانیم حرکت کنیم ،به ما گوش داده تا بشنویم .1

 مشق بنویسیم و غذا بخوریم و...

 شکرت.باید تشکر بکنیم و بگوییم خدایا ممنونم و خدایا  .2

 گیاهان و جانوران زنده نمی ماندند. ،ما هیچ جا را نمی دیدیم،روز وجود نداشت  .3

وانیم ظرف هایمان را بشوییم نمی ت ،نمی توانیم غذا درست کنیم ،توانیم آب بخوریم نمی .4

 و...

 و... باران ،ابر ،کوه ،رودخانه ،درخت  .5

 

 : پرندگان چه می گویند؟2درس

 خدا حرف بزنند.بله گنجشک ها می توانند با  .1

 من نیز مانند گنجشک ها می توانم با خدا حرف بزنم. .2

 نماز می خوانیم. .3

 از همه ی نعمت هایی که به ما داده می توانیم تشکر کنیم. .4

 

 : خاطره ی ماه3درس 

 یعنی سالم بر او.1

 از او آموخت که اول برای دیگران دعا کند وبعد برای خودش دعا کند..2

 

 مادر : مهربان تر از4درس 

 به آن ها کمک کنیم و برایشان دانه بریزیم. ،باید آن ها را اذیت کنیم ن.1

 ر کنیم.ما باید از آن ها به خاطر کارهایی که برای ما انجام می دهند تشک. 2

 



 : وضو می گیرم5درس

 برای رفتن به مسجد ،برای قرآن خواندن ،برای نماز خواندن. 1

سوم دست  ،که مو روییده تا چانه می شوییم دوم صورتمان را از جایی ،اول نیت می کنیم. 2

چهارم دست چپ را نیز ماننددست  ،راست را از آرنج تا سر انگشتان واز باال به پایین می شوییم

ششم با دست راست روی  ،پنجم با دست خیس به موهای سرمان دست می کشیم،راست می شوییم

 ا دست چپ روی پای چپ مسح می کشیم.هفتم ب ،پای راست مسح می کشیم

 

 : پیامبران خدا6درس

 )ص(حضرت محمد،)ع(حضرت عیسی ،)ع(حضرت موسی ،)ع(ابراهیمحضرت ،)ع(حضرت نوح.1

 با اطاعت از فرمان پیامبران.2

  حضرت یعقوب  ،حضرت یونس ،حضرت یوسف.3

 

 : مهمان کوچک7درس 

 مهربانی .1

 تشکر .2

 خوشحال .3

 بالل .4

 ن میالد: جش9درس 

  شهر مدینه در. 1

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد.2

 در شهر مکه.3

 نام پدرش عبدهللا و نام مادرش آمنه بود..4

 امانت داری او بود..5

 : اهل بیت پیامبر9درس

دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمنان من هستند. برآن ها درود  .1

 بفرست و بدی را از آن ها دور کن.

 )ع(امام حسین ،)ع(امام حسن ،)س(حضرت فاطمه ،)ع(امام علی .2



 کار های خوبی انجام می دادند و به دیگران احترام می گذاشتند.  ،بسیار مهربان بودند .3

 علیه السالم .4

 یعنی خدایا بر حضرت محمد وخاندانش درود بفرست. .5

 

 : خانواده ی مهربان11درس 

 مهربان باشیم.ما نیز مانند امام علی و خانواده اش باید با دیگران  .1

 پدر جان از شماممنونیم که برایمان غذا آورده ای. .2

 حضرت علی و خانواده ی مهربانش به او کمک کردند. .3

 خواب دیدند آن مرد مهربان دوباره به آن ها کمک می کند. .4

 

 

 


