
 

 13هدیه های آسمانی درس 

 

نام پدر و مادر امام حسن )ع( چه بود؟ امام علی )ع( و حضرت  -1

 فاطمه زهرا )س(

 امام حسن )ع(دومین امام ما مسلمانان چه نام دارد؟  -2

  

پیامبر در مورد امام حسن چه فرمود؟ فرمود اخالق و رفتار امام  -3

 حسن )ع( مثل اخالق و رفتار من است.

  

از ماه مبارک  15امام حسن )ع( در چه روزی به دنیا آمد؟ روز  -4

 رمضان.

امام حسن )ع( چندمین فرزند امام علی )ع( بود؟ اولین فرزند امام  -5

 طمه زهرا )س(علی )ع( و فا

  

 دشمن امام حسن )ع( چه کسی بود؟ معاویه -6

رفتار امام حسن )ع( با مردم چگونه بود؟ خیلی مهربان و خوش  -7

 کرد.اخالق بود و به نیازمندان کمک می

امام حسن )ع( چگونه به شهادت رسید؟ با زورگویان مبارزه کرد و  -8

 سر انجام به دست همسرش به شهادت رسید.
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مرد مسافر از امام حسن )ع( خوشش آمد؟ چون او خوش اخالق  چرا -9

و با محبت و مهربانی با مرد مسافر صحبت کرد و بهترین دوست آن مرد 

 شد.

  

گیریم؟ بهترین دوست از امام حسن )ع( چه یاد میدرس در مورد  -10

احترامی نکنیم و با تندی و خوش اخالق و مهربان و دلسوز باشیم و بی

 نزنیم.عصبانیت حرف 

  

شد؟ با کرد چه میکنم: امام حسن )ع( هم مثل آن مرد تندی میفکر می

 شد.مرد دعوایشان می

  

 گو کنیم:وگفت

 گیریم؟چه چیزهایی از داستان بهترین دوست یاد می

 به دیگران حرف زشت نزنیم. -1

 مهربان و دلسوز باشیم. -2

 احترامی نکنیم.بیبه دوستان خود احترام بگذاریم و به آنها  -3

  

 امام حسن )ع(:

 نام پدر: امام علی )ع(

 نام مادر حضرت زهرا )س(

 امام دوم

 نام دشمن: معاویه

 



 دعای باران 14هدیه های آسمانی درس 

 نام امام سوم ما چیست؟ امام حسین )ع( -1

 

 امام حسین )ع( در چه روزی به دنیا آمد؟ سوم شعبان -2

 

 

پیامبر در مورد امام حسین )ع( چه فرمودند؟ هرکس امام حسین )ع(  -3

 را دوست داشته باشد، خدا او را دوست دارد.

 

کرد و یزید چگونه مردی بود؟ مردی ستمکار و به مسلمانان ظلم می -4

 کرد.ستورات دین اسالم را رعایت نمید

  

 نام خواهر امام حسین )ع( چیست؟ حضرت زینب )س( -5
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 ها سالمبچه 15هدیه های آسمانی درس 

گیریم؟ پیش دستی در از چه چیزی الگو می در مورد پیامبر اکرم -1

 دانست.سالم کردن را خیلی ارزشمند می

پیامبر بزرگ ما در موقع سالم کردن چگونه بود؟ پیامبر در سالم  -2

قدم بود و زودتر سالم ترها همیشه پیشکردن به مردم کودکان کوچک

 کرد.می

  

چه؟ یعنی آغاز یکی از آداب اسالمی سالم کردن است. سالم یعنی  -3

 چیز با دوستی و محبت و احترام متقابل نسبت به آفریده خداوند است.همه

  

 آداب اسالم را نام ببر؟ سالم و احوالپرسی با دیگران. -4

  

امام حسین )ع( در مورد ثواب سالم چه فرمود؟ سالم کردن هفتاد  -5

اداش کند و یک پونه پاداش برای کسی که سالم میپاداش دارد. شصت

 دهد.برای کسی که جواب سالم را می

  

رسول خدا به یارانش چه فرمود؟ تا زنده هستم سالم کردن به کودکان  -6

 کنم.را ترک نمی

  

کند؟ دوقتی همدیگر را ببینیم اول دین اسالم به ما چه سفارشی می -7

 سالم کنیم و بعد حرف بزنیم.
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: بلند و با احترام سالم کنیم. های مختلف سالم کردن را نام ببریدشیوه -8

روی هم بمانیم. با خنده سالم کنیم. پشت کرده نباشیم. دست بدهیم و روبه

 ترها و حیوانات کوچک را با ناز کردن سالم کنیم.سالم کنیم. کوچک

  

ای داریم؟ خدا را شکر ما با داشتن چنین پیامبر مهربانی چه وظیفه -9

دوستی و محبت و مهربانی پیامبر را یاد کنیم، قدر پیامبر را بدانیم و 

 بگیریم. مثل پیامبر به دیگران زودتر سالم کنیم و خیلی مهربان باشیم.

  

دهیم؟ عالقه و محبت با سالم کردن چه چیزی را به مردم نشان می -10

 دهیم.ها نشان میخودمان را به آن

  

 دوست دارم:

شوم زودتر سالم رو میهمن هم مانند پیامبر خدا )ص( وقتی با کسی روب

 کنم.می

  

 گو کنیم:وگفت

 کنیم:وقتی به یکدیگر سالم می

 شویم.با هم بیشتر دوست می -1

 خدا دوست دارد. -2

 دهد.پاداش می 70خدا به ما  -3

 

 

 



 وقت نماز 17هدیه های آسمانی درس 

در چه موقع نماز صبح را باید بخوانیم؟ قبل از طلوع آفتاب و زمانی  -1

 کند.که خروس قوقولی قوقو می

  

نماز ظهر را باید چه موقع بخوانیم؟ وقتی خورشید باالی سر ما قرار  -2

 رسد.ن از مسجد به گوش میدارد و وسط آسمان است و صدای اذا

  

چه نمازی ثواب بیشتری دارد؟ نمازی که به جماعت خوانده شود و  -3

 در مسجد باشد.

  

کند؟ صدای خروس موقع سحر و چه چیزی ما را به نماز دعوت می -4

 کند.صدای اذان از مسجمد ما را به نماز دعوت می

  

عصر  - ظهر  –صبح  -بار 5خوانیم؟ هرشبانه روز چندبار نماز می -5

 عشاء –مغرب  –

  

های پاکیزه و تمیز شود؟ در مکانهایی خوانده مینماز در چه مکان -6

 مسجد –مدرسه  –نمازخانه  -مثل: خانه

  

 کند؟ اذانچه چیزی اوقات نماز را اعالم می -7

  

 مغرب -ظهر  –شود؟ صبح هایی اذان گفته میدر چه وقت -8
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 کنم:فکر می

گو کنم، هنگام نماز صبح و ... ظهر وبار با خدا گفت 5توانم هرروز می

 عشاء –مغرب  –عصر  –

  

 امین و مینا

 رکعت 2نماز صبح: 

 رکعت 4نماز عصر: 

 رکعت 4نماز ظهر : 

 رکعت 3نماز مغرب: 

 رکعت 4نماز عشاء: 

  

 ببین و بگو:

 دهد؟هرتصویر وقت چه نمازی را نشان می

 وقت نماز است. -1

 نماز ظهر و عصر استوقت  -2

 وقت نماز مغرب و عشاء است. -3

 

 

 

 

 

 



 طبیعت زیبا 16هدیه های آسمانی درس 

 طبیعت زیبا را چه کسی آفریده است؟ خدای مهربان -1

 تارهای اخالق اسالمی چیست؟ نظافت و پاکیزگییکی از رف -2

هایی که همیشه تمیز و پاکیزه خدای مهربان چه کسانی را دوست دارد؟ آن -3

 کنند.های دین اسالم را رعایت میهستند و نشانه

ی رفتار یک مسلمان خوب چیست؟ نظافت و پاکیزگی محیط زندگی نشانه -4

 کند.رعایت می  خودش را خیلی

ها و ها و دشتهای زیبای خداوند مثل کوهت چیست؟ طبیعت نعمتطبیع -5

 داریم.ها باید آنها را همیشه تمیز و پاکیزه نگهها و دریاها و پارکرودخانه

  

 هایی باید نظافت را خیلی خیلی رعایت کنیم؟در چه مکان -6

 در خانه و در مدرسه و در مسجد و خیابان پارک و جاهای عمومی دیگر.

  

پیام قرآنی در مورد پاکیزگی و نظافت چیست؟ خدای مهربان برای نظافت ما،  -7

 فرستیم.آبی پاکیزه از آسمان می

http://dovom-1.blogfa.com/post/28


  

 اندازد؟ به یاد شهیدانگل الله شما را به یاد چه چیزهایی می -8

ند های خداواندازد؟ به یاد شگفتیگل آفتابگردان شما را به یاد چه چیزهایی می -9

 آید.ان خداوند که از گل آن روغن مایع به دست میکرهای بیو نعمت

  

 حضرت محمد )ص(  اندازد؟گل محمدی ما را به یاد چه می -10

های زیبای خداند که چه اندازد؟ به یاد نعمتمی  گل نرگس ما را به یاد چه -11

 های زیبایی آفریده است.گل

  

ها دارد که ما انسانکنم: خداوند چه چیزی را دوست دارد؟ خدا دوست فکر می

 تمیز و پاکیزه باشیم.

  

ها را در سطل توانیم محیط کالس و مدرسه را تمیز نگه داریم؟ زبالهچگونه می

 آشغال بریزیم.

 

  

 بازی کنم و تفریح کنم و لذت ببرم. توانمامین: من در طبیعت می

 خداست که به ما بخشید است. نعمت مینا: طبیعت زیبا

 است. نظافت کیزگی وامین اسالم دین پا

 یزیم.رزباله یا آشغال را در سطل زباله می مینا: من برای تمیز نگه داشتن طبیعت

و  گذارمکنم که تمیز و پاکیزه باشم و به طبیعت احترام میسعی می امین: من هم

 ریزم.آشغال نمی

  

 شناسی؟ها را میاین گل

 گل آفتابگردان. گل نرگس. گل الله و گل رز



 جشن بزرگ 19هدیه های آسمانی درس 

 | نویسنده : نماینده 16:21|  1392تاریخ : پنجشنبه یکم فروردین 

  

نام پدر و مادر امام زمان )عج( چیست؟ نام پدرشان امام زمان )عج(  -1

 و نام مادرشان نرگس

 ت مهدی امام زمان )عج(نام امام دوازدهم چیست؟ حضر -2

چهارده معصوم )ع( یعنی: یعنی دوازده امام و حضرت فاطمه )س( و  -3

 حضرت محمد )ص(

 امام مهدی )عج( چه روزی به دنیا آمد؟ نیمه شعبان -4

ها و کنیم؟ خیابانروز تولد امام مهدی )عج( ما مسلمانان چه می -5

ها و کنیم و در خانهکنیم.همه جا را تمیز میها را چراغانی میکوچه

 گیریم و آن روز عید بزرگ ماست.مسجد ملودی می

  

پدر آن بچه در مورد تولد امام زمان )عج( چه گفت؟ امام زمان )عج(  -6

 جا آباد و سرکسی است که همه منتظر آمدنش هستیم و وقتی او بیاید، همه

 کنیم.شود و همه ما به خوبی درکنار خودش زندگی میسبز می

  

 دوازده امام )ع( را نام ببرید: -7

                      امام موسی کاظم )ع( -7                               )ع( امام علی  -1

 امام رضا )ع( -8                                امام حسن )ع( -2

 امام جواد )ع( -9                             امام حسین )ع( -3

 امام هادی علی النقی )ع( -10                              امام سجاد )ع( -4

 امام حسن عسگری )ع( -11                      امام محمد باقر )ع( -5

 (مهدی )عج( یا امام زمان )ع امام 12               امام جعفر صادق )ع( - 6
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 دوست دارم:

کاری کنم تا امام مهدی مردا بیشتر دوست داشته باشد پس آهنگ گوش  

 نکنیم و دروغ نگوییم و غیبت نکنیم و ... را رعایت کنیم.

  

هیه ای تها بیایید با هم برای جشن نیمه شعبان برنامهجشن بگیریم: بچه

 کنیم.

 ها را تزئیین کنیم.من و دوستم با هم کوچه -1

 کالس را تمیز کنیم. -2

 کالس را چراغانی کنیم. -3

 برای جشن خوراکی بخریم. -4

 دیوارها را گردگیری کنیم. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راز خوش بختی -18هدیه های آسمانی درس 

  

راز خوشبختی در چه چیزهایی است؟ راستگویی و صداقت در همه  -1

 کار

  

ی گویگذارد؟ راستراستگویی در زندگی روزانه چه نتایجی بر جا می -2

شود که دیگران به او های خوب انسان است و باعث مییکی از اخالق

 اعتماد کنند و همه او را دوست داشته باشند.

  

بخت چه کسی است؟ کسی که هرگز پیامبر به آن مرد گفت خوش -3

 دروغ نگوید.

  

خدا چه کسانی را خیلی دوست دارد؟ کسانی که راستگویی و صداقت  -4

 در گفتارشان باشد.

  

کرد؟ پیامبر مهربان خدا مردم را به چه کارهایی در مسجد تشویق می -5

 به کارهای خوب و درست.

  

چه موقع شروع به صحبت کرد؟ وقتی که  آن مرد تازه وارد -6

 های پیامبر )ص( تمام شد.صحبت

  

ای دارد؟ با دروغ گویی در زندگی روزانه یک انسان چه نتیجهدروغ -7

کس او را دوست ندارد و شوند و هیچاعتماد میگفتن همه مردم به او بی

 خدا از او ناراضی است.
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کرد؟ یاران خود صحبت میمسجد چگونه جایی است که پیامبر با  -8

مسجد محلی پاک و مقدس است که در آن به کارهای خوب و نیک مثل 

 شود.نمازخواندن و مراسم مذهبی انجام می

  

اگر در جمعی نشسته باشیم و فردی تازه وارد شد چه کنیم؟ حتماً  -9

 برایش جایی باز کنیم و این کار نشان احترام ما به فرد تازه وارد است.

  

وقتی از ما سوالی شد چه باید انجام بدهیم؟ ا بتدا باید به هر سوال  -10

 خوب و با دقت فکر کنیم و بعد جواب بدهیم.

  

ی از کسی که در حال صحبت کردن است و ما سوالی داریم وظیفه -11

ما چیست؟ یاد بگیریم صبر کنیم تا صحبت طرف مقابل تمام شود و بین 

 های او حرف نزنیم.صحبت

  

وقتی وارد جایی شدیم، کار ما به افراد آن چیست؟ با صدای بلند و با  -12

 احترام سالم کنیم.

 

 

 

 

 

 

 



 در کنار سفره -20هدیه های آسمانی درس 

  

های خود را با آب و از غذا خوردن را بگوییم: دستآداب اسالمی قبل  -1

 صابون بشوییم و در پهن کردن سفره کمک کنیم.

( غذا را با نام خدا شروع 1آداب اسالمی موقع غذا خوردن چیست؟  -2

( غذا را خوب 4ها را کوچک برداریم. (لقمه3( صحبت نکنیم. 2کنیم. 

 بجویم.

 غذا خوردن دیگران نگاه نکنیم.از جلوی خودمان غذا برداریم و به  -5

  

آداب اسالمی بعد از غذا چیست؟ خدای بزرگ را شکر کنیم و به همه  -3

 گرسنگان دعا کنیم و باقی مانده غذا را که نعمت خداست دور نریزیم.

  

ی ادب و ی چیست؟ نشانهرعایت آداب اسالمی در مورد غذا نشانه -4

 اخالق خوب یک مسلمان است.

  

ی رعایت آداب اسالمی در خوردن غذا چیست؟ اگر غذا را آرام فایده -5

ایم و ی ما کمک بزرگی کردهبخوریم و خوب بجویم در هضم غذا به معده

شویم و کنیم و چاق نمیخوریم و از پرخوری جلوگیری میتر میکم

 مانیم.همیشه سالم و تندرست می

  

ایم که خدای بزرگ یاد گرفته ایم؟از این درس چه چیزهایی یاد گرفته -6

ها را به ما داده و بدانیم که خدا خیلی را شکر کنیم که تمام این نعمت

 مهربان است و آداب هرچیز را باید رعایت کنیم.

  

http://dovom-1.blogfa.com/post/32


ی غذا را در چه کار کرد؟ باقی مانده  ی غذاآن کودک با باقی مانده -7

 ها بخورند.پای درخت ریخت تا گنجشک

  

ا نسبت به نعمت بزرگ خدا چیست؟ تشکر کردن )این ی موظیفه -8

 مورد بعدا تکمیل شود.(

   

 سواالت کتاب

خورم از خدا تشکر کنم و بگویم... الحمدهلل، خدایا، هربار که غذا می -1

 ی گرسنگان غذا بده.به همه

  

هنگام غذا خوردن خوب است چه کارهایی را انجام دهیم و چه  -2

( از جلوی دیگران غذا برنداریم، از جلوی 1ام ندهیم. کارهایی را انج

های کوچک برداریم و آرام بجویم تا غذا ( لقمه2خودمان غذا برداریم. 

 هضم شود. به غذاخوردن دیگران نگاه نکنیم.

  

شان برای استراحت و تفریح به باغ پدربزرگ امین و مینا با خانواده

 اند. عبارات زیر را کامل کنید:رفته

 جویم.ها را آرام میلقمه -1

 بعد از غذا خدا را شکر کنیم. -2

 ها را آرام بجویم و لقمه کوچک برداریم.لقمه -3

 غذا را با نام خدا شروع کنیم. -4

 

 

 


