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 بجویم.

 



 ) کودکی بر آب (  2درس 

 حضرت موسی )ع(  یکی از پیامبران بزرگ الهی چه نام داشت؟ -1

 آسیه  نام همسر فرعون چه بود؟ -2

خشمگین شد و اورا تهدید کرد تا دست از ایمان خود  عکس العمل فرعون در مقابل شنیدن خبر ایمان آوردن آسیه چه بود؟ -3

 بردارد.

سری به پ زیرا پیشگویان به او گفته بودند به زودی در این سرزمین چرا فرعون در ابتدا تصمیم به نابودی کودک گرفته بود؟ -4

 دنیا می آید که حکومت اورا به خطر می اندازد.

 پادشاه ستمگر مصر بود که حضرت موسی در زمان حکومت او به دنیا آمد. فرعون که بود؟ -5
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 ) ما به مسجد می رویم ( 3درس 

برگزاری  -تالوت قرآن -آموزش مسائل دینی و مذهبی -برگزاری نماز جماعت در مسجد چه فعالیت هایی انجام می شود؟ -1

 برگزاری مراسم شب های قدر  -های اعیاد مذهبیعذاداری و جشن 

پوشیدن لباس های  عمل کنیم؟" مسـجـد َ  زیـنـتـکم عنـدکـل خـذوا  "با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به آیه  -2

 معطر کردن لباس ها -مسواک زدن -شانه زدن موها -مرتب و پاکیزه

پهن کردن نوار پارچه ای برای  -قرار دادن کفش ها در قفسه ها انجام دهیم؟چه کارهای پسندیده ای می توانیم در مسجد  -3

 سرو صدا ایجاد نکنیم. -رعایت نظافت در مسجد -نماز جماعت

 سفارش مهم پیامبر است.  جماعت خواندن نماز به صورت-4

 خیلی بیشتر است. فرادیپاداش نماز جماعت از نماز  -5

 مسجد الحرام  -مسجد االقصی -مسجد النبی -مسجد قبا اند؟ مهم ترین مساجد مسلمانان کدام -6

 در مدینه و به وسیله ی پیامبر مسجد النبی در کجا و به وسیله ی چه کسی ساخته شد؟ -7

 مسجد قبا  اولین مسجدی که پیامبر و یارانش ساختند چه نام دارد؟ -8

 

 



 ) یک نماز و ده رکوع (  4درس 

 خورشید گرفتگی  -ماه گرفتگی -سیل -زلزله چه حوادثی واجب است؟خواندن نماز آیات برای  -1

قسمت تقسیم می  5نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت آن یک حمد می خوانیم و سوره را به  نماز آیات چه نمازی است؟ -2

 کنیم و بعد از هر قسمت به رکوع می رویم.

نماز صبح را هر روز می خوانیم ولی  -نیت کردن در نماز ها متفاوت است میان نماز صبح و نماز ایات چه تفاوت هایی هست؟ -3

در نماز صبح سوره ی  -رکوع دارد 01نماز صبح دو رکوع دارد و لی نماز آیات  -نماز آیات را در هنگام حوادث مهم طبیعی می خوانیم

 توحید کامل خوانده می شود ولی در نماز آیات به پنج قسمت تقسیم می شود.

بله. اول نیت می کنیم بعد تکبیر می گوییم و حمد و سوره  آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم می توانیم بخوانیم؟ چگونه؟ -4

دفعه ادامه می دهیم بعد از بلند شدن از 5را می خوانیم و به رکوع می رویم و بعد از رکوع دوباره سوره را می خوانیم و این کار را تا 

ا انجام میدهیم و برمی خیزیم و رکعت دوم را هم مانند رکعت اول انجام می دهیم  و بعد از دو سجده مثل نماز رکوع پنجم دو سجده ر

 صبح تشهد می خوانیم و سالم می دهیم.

 



 ) سخنی که سه بار تکرار شد ( 5درس 

با  -با سرو صدای زیاد آرامش همسایه ها را به هم نزنیم با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به سخن پیامبر عمل کنیم؟ -1

 به آنها احترام بگذاریم و در مواقع نیاز به آنها یاری برسانیم. -از حال همسایه های خود با خبر باشیم -تندی با آنها سخن نگوییم

 دلگرم کننده به او امید دهیم.به عیادت او برویم و با سخنان  اگر همسایه مان بیمار شد باید چه کاری انجام دهیم؟ -2

انی به آنها احترام بگذاریم و با مهرب اگر در همسایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی می کنند چگونه باید با آنها رفتار کنیم؟ -3

 رفتار کنیم 

 تیارش قرار دهیم.تالش کنیم آن را تهیه کنیم و در اخ وقتی همسایه ما از ما چیزی می خواهد چه کاری باید انجام دهیم؟ -4

با صدای بلند صحبت نکنیم و  -در خانه را به آرامی باز کنیم اگر شبی دیر وقت به خانه رسیدیم چه کاری باید انجام دهیم؟ -5

 اگر پله داریم از پله ها به آرامی باال رویم. -سکوت را رعایت کنیم

 هر کس همسایه اش از شر او در امان نباشد مومن نیست.؟سخن پیامبر اسالم را درباره ی آزار و اذیت همسایه بیان کنید -6

 ابوذر  -سلمان -حضرت علی پیامبر به چه کسانی دستور داد تا سخن ایشان را در مسجد اعالم کنند؟ -7
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