اولین کانال آموزشی و بانک نمونه سواالت از ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان در تلگرام
سواالت هدیه آسمانی درس به درس پایه سوم ابتدایی 49
درس اول هدیه آسمانی پایه سوم آستین های خالی
1اگر انسان دست نداشته باشد ،چگونه می تواند کارهایش را انجام دهد؟ به سختی می تواند کارهایش را انجام دهدو در بعضی کارها هم باید از دیگران کمک بگیرد.
2آیا پیرمردی که در نانوایی بود ،واقعا دست نداشت ؟ دست داشت او دست هایش را زیر پالتو گذاشته بود.3به نظر شما مهم ترین عضو بدن کدام است ؟ چرا؟ همه ی اعضای بدن مهم هستند  .زیرا هر عضو بدن کاری برایانسان انجام می دهد.
4برای تشکر از خدای مهربان که این همه نعمت به من بخشیده است  ،باید با عبادت هایم و پیروی از دستوراتش ،قدر دان نعمت و شکر گزار او باشم.
5از پدر و مادر خود بپرسید مهم ترین نعمتی که خدا به آن ها بخشیده است  ،چیست ؟ چرا؟ بدن سالم و فرزندان صالح ،چون می توانند کارهای نیک و شایسته انجام دهند و سپاسگزار نعمت های خدا باشند.
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اولین کانال آموزشی و بانک نمونه سواالت از ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان در تلگرام

درس دوم هدیه های آسمان پایه سوم دبستان

غروب یک روز بهاری
1هنگام بارش باران  ،پدر بزرگ چه می کرد؟ دست هایش را باال می برد و دعا می کرد.2چرا پدربزرگ هنگام بارش باران دعا می کرد؟ چون یکی از بهترین وقت ها برای دعا هنگام بارش باران است .3چه دعایی می توانیم برای پدر بزرگ و مادر بزرگ خود کنیم ؟ از خدا می خواهم بیشتر در کنارشان باشم و در انجامکارها به آنها کمک کنم.
4چرا خدا را دوست داری ؟به خاطر همه هدیه هایی که به من بخشیده است.5برای پدر و مادرت چه دعایی می کنی ؟ خدایا ! به پدر و مادرم سالمتی بده و کمکم کن تا آن ها همیشه از من راضیباشند.
6در برابر نعمت های زیادی که خدا به تو داده است  ،چه کاری باید انجام بدهی؟ شکر گزار نعمت هایش باشم وکارهایی که او دوست دارد را انجام دهم.
7اگر جای یک قطره آب بودی چه کار می کردی ؟ بر زمین های خشک و بی آّ بعلف می باریدم تا گیاهان رشد کنند ویا برروستاها می باریدم و کشتزارها را آبیاری می کردم تا محصوالت زیادی بدهند ...یا بر شهرهای بزرگ می باریدم و
هوای آلوده شهرهای بزرگ را تمیز می کردم تا مردم بیمار نشوند.
8چگونه می توانیم شکر گزار نعمت های خدا باشیم ؟با عبادت خداوند و اطاعت از دستورات خداوند  ،محبت کردن به دیگران دعا کردن ،صرفه جویی کردن در زندگی و.......
9برای تشکر از خداوند چه راههایی را می شناسید؟  -1نماز و دعا بخوانیم  -2 .کارهای خوب مثل کمک به دیگران ،وفا ی به عهد  -3کارهای بد مثل اسراف کردن  ،دروغ گویی و ....را انجام ندهیم.
11در باره ی هدیه های خدا و تشکر از او بنویس و در کالس برای دوستانت بخوان؟ای خدای مهربان تو را دوست دارم و همیشه تالش می کنم از نعمت ها و هدیه هایت درست استفاده کنم و به
دستورات قرآن  ،سخنان پیامبر و امامان مهربانم که برای راهنمایی ما فرستادی عمل کنم تا با این کار بتوانم
سپاسگزار تو باشم.
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درس سوم هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی دبستان 4949

همیشه با من

1پیامبر ما دوران کودکی خود را در کجا گذراند؟ چرا؟ در صحرا  ،تا در هوای پاک صحرا رشد کند.2حلیمه که بود؟ دایه ی مهربان حضرت محمد (ص) بود.3چرا حلیمه اجازه نمی داد پیامبر همراه برادرانش برای چرای گوسفندان به بیابان برود؟ چون فکر می کرد در صحرا ،گرمای بیابان ،خطر گرگ و نیش مار و عقرب جان او را تهدید می کند.
4وقتی حلیمه گردنبند را برای محافظت به گردن محمّد (ص) انداخت  .او چه کرد و چه گفت ؟ گردنبند را باز کرد وفرمود؛من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است  .او مرا از خطرها حفظ می کند.
پیامبر خدا از کودکی  ...مهربان و با ادب بود و به خدای یکتا ایمان داشت.
دوست دارم مانند کودکی پیامبر  ،خوب و دوست داشتنی باشم  .بنابر این
1سعی می کنم انسانی شجاع و باادب و مهربان باشم.2-از خدا می خواهم به من کمک کند تا درستکار و راستگو و امانت دار باشم.
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درس چهارم در کاخ نمرود
1پادشاه سرزمین بابل چه کسی بود؟ نمرود2خداوند چه کسی را برای هدایت مردم بابل فرستاده بود؟ حضرت ابراهیم (ع)3مردم در آن زمان چه چیز هایی را می پرستیدند؟ بت های چوبی وسنگی ّماه ،خورشید ،ستارگان ،و عدّه ای نمرود راخدای خود می دانستند.
4چرا نمرود حضرت ابراهیم (ع) را به کاخ خود دعوت کرد؟ تا با او گفت و گو کند و او را شکست دهد.5پاسخ حضرت ابراهیم در مقابل پرسش نمرود که خدای تو کیست چه بود؟حضرت ابراهیم فرمود« کسی که آسمان و زمین و من و تو را آفریده است».
6وقتی نمرود گفت  «:من خدای قدرتمند و بزرگ این سرزمین هستم حضرت چه فرمود؟ پروردگار من خورشید را ازمشرق می آورد  .تو اگر راست می گویی و خدا هستی آن را از مغرب بیاور!
7نمرود جواب کدام پرسش حضرت ابراهیم را نتوانست پاسخ دهد؟ تو اگر راست می گویی و خدا هستی  ،خورشید رااز مغرب بیرون بیاور.
8واژه های زیر را با توجه به درس تعریف کنید؟1خداپرست  :حضرت ابراهیم (ع) تنها به خدای یگانه ایمان داشت و در مقابل او سجده می کرد.2بت شکن  :بت ها را می شکست و مردم با شنیدن حرف های زیبای او به خدا ایمان می آوردند و بت ها را میشکستند.
3آرام محکم و استوار :به مجلس نمرود با قدم های آهسته و استوار وارد شد.9نام چهاردهمین سوره ی قرآن چیست و چه ارتباطی با این درس دارد؟ سوره ی ابراهیم  .این سوره در باره ی دعاهایحضرت ابراهیم (ع) و یکتا پرست شدن بت پرستان است.
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درس پنجم هدیه های آسمانی روز دهم
1در روز دهم ماه محرم چه اتفاقی افتاده است ؟ در این روز امام حسین (ع) و یارانش شجاعانه از اسالم دفاع کردندو به دست مردم نادان و ستمگر به شهادت رسیدند.
2چرا امام حسین (ع) در میدان جنگ نماز جماعت خواند؟ به دلیل این که اهمیت نماز و دلیل قیام خود را به مسلماناننشان دهد.
3چرا هر سال برای امام حسین (ع) عزاداری می کنیم ؟ برای این که یاد او و یاران فداکارش را زنده نگه داریم.4عزاداران امام حسین (ع) ظهر عاشورا با شنیدن صدای اله اکبر چه می کنند؟ آماده ی اقامه ی نماز می شوند و نمازظهر را به شکوه و عظمت برگزار می کنند.
5ماه محرّم چگونه ماهی است ؟ ماه درس گرفتن از امام حسین (ع) یاران و خانواده ی او است.6نام یکی از فرزندان امام حسن (ع) که در روز عاشورا به شهادت رسید چه بود؟ حضرت قاسم (ع)7وقتی آب می نوشم چه می گویم ؟ به یاد تشنگان کربال سالم بر حسین علیه السالم8اگر در کربال بودم  :همراه با یاران امام حسین (ع) بر علیه ظلم و ستم مبارزه می کردم برای رفع تشنگی کودکانامام حسین (ع) تالش می کردم.
ما با انجام داده چه کارهایی می توانیم پیرو امام حسین علیه السالم باشیم ؟
با کمک به نیاز مندان ،خواندن نماز ،مبارزه با ستمگران ،دفاع از مظلومان  ،و دعوت دیگران به کارهای خوب
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درس ششم هدیه های آسمان
بانوی قهرمان 49-49
1کودکان اسیر کربال در کاخ یزید چه کردند؟ آن ها ترسان و نگران به کنار حضرت زینب (س) آمدند و ایشان همه رادر آغوش گرفت و به آرامی آن را نوازش کرد.
2چه زمانی خنده ی یزید و مهمانان او از بین رفت؟ زمانی که حضرت زینب (س) سخنرانی کردند.3حضرت زینب (س) فرزند چه کسی بود ؟ فرزند حضرت حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(ُس)4چرا حضرت زینب به الگوی صبر و شجاعت معروف شده است ؟ چون در کربال و حادثه ی بعد از آن سختی هایزیادی را تحمل کرد و شجاعانه در برابر یزید ایستاد.
5نمونه هایی از صبر حضرت زینب سالم اهلل علیها را بیان کنید؟حضرت زینب (س) در کودکی شهادت مادر و در جوانی شهادت پدر و برادرش امام حسن (ع) و در کربال شهادت پسران
 ،برادران ،و عزیزان خود را دید و صبور بود .صبر و تحملی که در مقابل ظلم هایی که یزید به او و اسیران کربال می کرد.
6نام اعضای خانواده حضرت زینب (ُس)را بنویس.پدر :حضرت علی (ع)

مادر :حضرت فاطمه (س)

پدر بزرگ  :حضرت محمد (ص )

پسر برادر  :حضرت علی اصغر  -حضرت قاسم بن حسن  -حضرت علی اکبر -امام سجاد
برادران :امام حسن (ع) -امام حسین (ع)

مادر بزرگ  :حضرت خدیجه (س)

Telegram chanel : http://telegram.me/questions
ID chanel : @questions
6

