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صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کن.
الف -غار حرا در کوه نور واقع شده است.

⃝
صحیح

غلط⃝

ب -خدیجه (س) یکی از ثروتمند ترین زنان مکه بود.

⃝
صحیح

غلط⃝

ج -دشمنان اسالم سه ماه پیامبر و یارانش را در محاصره نگه داشتند.

صحیح⃝

غلط⃝

د -صلهی رحم آرامش را از انسان سلب میکند.

⃝
صحیح

غلط⃝

پرسشهای چهار گزینهای
 -3اولین بانوی مسلمان چه نام دارد؟
الف – آسیه 

ب  -خدیجه 

ج –فاطمه(س) 

د  -مریم(س)

 -2صلهی رحم یعنی چه؟
الف – مهربان بودن 

ب – اخالق نیکو داشتن 

ج– دیدار خویشاوندان 

د – هیچکدام 

فرزند گلم ،پاسخ کوتاه بده
 -1پیامبر (ص) این جمله را«وقتی همه به من کفر میورزیدند او به من ایمان ؟آورد و با ثروت خود به کمکم شتافت» در
مورد چه کسی گفته است؟
 -1بهترین هدیهی خداوند به پیامبر و همسرش چه بود؟

پاسخ کامل بده.
 -5پیامبر (ص) در مورد دیدار خویشاوندان چه فرموده اند ؟

 -6سه مورد از آداب صلهی ارحام را بنویس.
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 -7خدیجه (س) که بود؟

 -8معروف ترین کوه در سرزمین عربستان چه نام دارد؟ودر کدام شهر واقع شده است؟

 -9ثروتمندان مکه بعد از ازدواج حضرت خدیجه چه حالی پیدا کردند؟
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صحیح و غلط
الف -صحیح

ب-صحیح

ج -غلط

د -غلط
سواالت چهارگزینهای

 -1گزینهی ب صحیح است.
 -2گزینهی ج صحیح است.
پاسخ کوتاه
 -3حضرت خدیجه(س)
 -4حضرت فاطمه(س)

پاسخ کامل
 -5یکی از بهترین کارها ،دیدار خویشاوندان است .هر کس به دیدار خویشاوندان برود ،خدا به او پاداش زیادی میدهد.
 -6سالم کردن به بزرگ ترهاورعایت ادب و احترام  -مزاحمت ایجاد نکردن برای دیگران -با آنها مهربان بودن
 -7اولین بانوی مسلمان است -از ثروتمندترین زنان مکه بود که تمام ثروتش را را برای کمک به پیامبر و یارانش در راه اسالم خرج کردو با صبر و
استقامت در کنار پیامبر همهی سختیها را تحمل کرد.
 -8کوه نور -در شهر مکه
 -9از این کار خیلی ناراحت شدند و او را ترک کردند .خیلیها حتی به او سالم نمیکردند ،اما او همیشه خوشحال بود و خدا را شکر میکرد.

