
 

کاربرگ هدیه های آسمانی دوم دبستان

 درس اول : هدیه های خدا              .........................................  نام و نام خانوادگی:

 بیشتر خوب      قابل قبول     نیاز به تالش  خیلی خوب                  موضوع   

 همه داشته ها را نعمت خدا می داند 
 سپاسگذاری از نعمت های خدا 

نعمت های خدا به خوبی بیان می کند

مشخص کنید. گزینه ی درست را با عالمت      1

چه کسی بیشترین هدیه را به شما داده است ؟

 خداج(   ب( مادر  الف( پدر 
کدامیک از نعمت های زیر را خدا به ما داده است ؟

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویس.     2

. داده است تا بتوانیم همه جا را ببینیم. خداوند به ما ................

 خدا را بنویسید که در زندگی برای شما بسیار مهم است .در گل های زیر چند نعمت از نعمت های

 تصویر مربوط به هر کلمه را به آن وصل کن .     3

 

 

 

 

 

 

 

 به سوال های زیر با دقّت و کامل پاسخ بدهید .     4

؟نام ببر  به تصویر نگاه کن و چند تا از نعمت های خدا را که در آن می بینی 

................................................................................................................................................................      
به نظر شما چگونه می توانیم این نعمت ها را برای دیگران حفظ کنیم ؟

.................................................................................................................................................................... 

اگر خدا این نعمت ها را به ما نمی داد چه می شد ؟ ) در دو خط توضیح بده (

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 ج( گزینه الف و ب صحیح است .  ب( باران  الف( خورشید  

دیدن خورشید آب شنیدن
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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