
.فكر كن و بگو خداي مهربان چه نعمت هايي به تو داده چند مورد بيان كن: 1سوال  

  

؟ ما چگونه مي توانيم با خداي مهربان حرف بزنيم : 2سوال  

؟شوديعني چه و به چه كساني گفته ميالم عليه الس:3سوال  

  

چيست؟ )  مينَاحالرّ مرحاَ وه( ي معني آيه: 4سوال  

؟ و را با دقت بنويسمراحل وض: 5سوال  

  

خدارانام ببريد ؟بزرگ پيامبران : 6سوال  

 

؟اده استخدا پيامبران را براي مردم فرست چرا : 7سوال  

 

؟چيست عليه السالمنام مادر امام حسن : 8سوال  

   م باهمرفتي) ج      هاآوازگنجشك) ب     هاخداي شاپرك)الف  ؟كدام شعر مربوط به سيداحمد زرهاني است :9سوال

  . است........................  هاي تشكّر از خدا يكي از راه: 10سوال

كدام جمله درست و كدام جمله نادرست است؟ :11سوال  

   ترين مهربانان استخدامهربا) ب             شوييم  در وضو گرفتن اول دست چپ را مي) الف

؟ گيريمچرا وضو مي: 12سوال  

ابتداييهديه هاي آسمان دوم آزمون   
)6پايان درستا1درس(  

:دبستان

:كالس

:نام و نام خانوادگي

        :   تاريخ
:مدت آزمون  

 بسمه تعالي

www.barttar.ir 



 

پدر و مادر –گوش  –پا  –دست  -شنيدن –ديدن : 1سوال   

با نماز خواندن و دعا كردن   :2سوال  

المبه امامان مي گويند مانند امام حسن عليه الس –يعني سالم بر او :3سوال  

او مهربان ترين مهربانان است: 4سوال  

 –مسح پاي راست  –مسح سر  –شستن دست چپ  –شستن دست راست  –صورت از پيشاني تا چانه شستن  –نيت : 5سوال
 مسح پاي چپ

عليه  نوححضرت   –صلي اهللا عليه و آله  محمدحضرت   - عليه السالم  عيسيحضرت   –عليه السالم موسي  حضرت  :6سوال
عليه السالم ابراهيم حضرت  – السالم  

.ها دعوت كنندرا به خوبي هاهاي خدا را به گوش مردم برسانند و مردم را راهنمايي كنند و آنحرفتا : 7سوال  

ايشان حضرت فاطمه هستندمادر نام : 8سوال  

هاآواز شاپرك  :9سوال  

نماز:  10سوال  

درست: غلط      ب: الف   :11سوال  

.تا پاكيزه شويم و براي خواندن نماز آماده شويم   :12سوال  

 

  

ابتداييهديه هاي آسمان دوم آزمون   
) 6رستا پايان د 1 درس (  

 بسمه تعالي

 پاسخنــــــــامه

www.barttar.ir 


