
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 های آسمان ششم دبستان هدیه

 راه تندرستی:      دهمیازدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 «.تین....... و ام............ها نزد مردم ناشناخته است: .......دو نعمت است که ارزش آن»فرمایند: پیامبر اکرم )ص( می -1

 .ب هم داشته باشیمسا......... من............و ............ ...................................برای حفظ سالمتی باید در کنار ورزش،  -2

 یی بده.ودت تواناه خدر را....... ................................... فرمایند: خدایا به اعضای بدنم برایحضرت علی )ع( می -3

 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √ یند.تنبلی نکوهش و به مسلمانان توصیه شده تا بر توانمندی خود بیفزا در دین ما، ضعف، ناتوانی، سستی و -4

ت ف را از دسهای مختلتوجهی کنیم، بدن ما توان مقاومت در برابر بیماریاگر به ورزش، تغذیه و خواب مناسب بی -5

 ⃝ ×       ⃝ √ دهد.می

 ⃝ ×       ⃝ √ کردند.خود دعا نمی گاه برای سالمت و توانمندیپیشوایان دینی ما هیچ -6

 

 پاسخ دهید...

 های مربوط در سمت چپ وصل کنید.هر سطر عبارت سمت راست را به یکی از عبارت در -7

  .                                             آید.یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می   1

 

 قنوت   . 
 سجده   . 

              .                              وقت نماز است.ی کنندهشود و اعالمقبل از نماز گفته می   2
 اذان    .
 اقامه    .

 .         ر گرفت.یکی از فرزندان حضرت یعقوب )ع( که مورد حسادت برادرانش قرا   3
 بنیامین   . 
 یوسف )ع(   . 

     .                               در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید.   4
 امام حسین )ع(   . 
 امام علی )ع(    .
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 ؟کردندهایی سفارش میپیشوایان دینی ما به انجام چه ورزش -8

 ؟برای حفظ سالمت خود چه کارهایی باید انجام داد -9

 ؟توجه بودسه موضوع ورزش، تغذیه و خواب کافی بیچرا نباید به هر یک از  -10

 ست؟ادر دین اسالم در خصوص حفظ سالمتی، چه موضوعی نکوهش و بر چه موضوعی تأکید و توصیه شده  -11

 ؟فرمایندی تندرستی و سالمت بدن چه میامام حسین )ع( درباره -12

 کند؟چرا دین اسالم همیشه ما را به حفظ سالمت و تندرستی تشویق می -13

 مورد( 4ی سالمتی را به جا آورد؟ )توان شکرانهچگونه می -14

 فرمایند؟یامبر اکرم )ص( در خصوص سالمتی و اهمیت آن چه میپ -15

 

 انتخاب کنید...

 ؟و توسط کدام امام بیان شده استبه چه معنی است « قَوِّ عَلی خِدمَِتکَ جَوارحی»دیث ح -16

          علی )ع(امام  –خدایا! به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده ( 1

                   حسین )ع(امام  –خدایا! به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده ( 2

  علی )ع(امام  –در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید ( 3

 )ع( حسینامام  –در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید  (4

 ؟از طرف کدام امام بیان شده است« خدایا! به من سالمت و توانایی جسمی بده»عای معروف د -17

 ام سجاد )ع(ام( 4            امام حسین )ع(( 3               امام حسن )ع(( 2                 امام علی )ع(( 1

 ؟است نادرستیک از موارد زیر کدام -18

       در دین اسالم، ضعف، ناتوانی، سستی و تنبلی نکوهش شده است.( 1

                                       دهد.بهای مختلف از دست شود بدن ما مقاومت خود را در برابر بیماریتوجهی به سالمت خودمان باعث میبی( 2

                                       اند.ی آن سفارش نکردهراد ارزش داده است ولی پیشوایان دینی ما دربارهدین اسالم به تندرستی اف( 3

 تواند در کارهای خیری که به توانمندی نیاز ندارند، شرکت کند.انسان بیمار می( 4
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 های آسمان ششم دبستانهدیه« دهمیازدرس »سؤاالت  نامهپاسخ

                   خدمت   3                  خواب -تغذیه     2                        سالمتی    1

 نادرست    6                      درست         5                  درست            4

 امام حسین )ع( 4    یوسف )ع( 3    اذان 2  سجده  1   7

 د.کردنهای رایج آن زمان بود سفارش میسواری و حتی کشتی که از ورزشبه تیراندازی، شنا، اسب   8

 ورا کامل  هار و شامبرای حفظ سالمت باید در کنار ورزش، تغذیه و خواب مناسب هم داشته باشیم؛ یعنی صبحانه، نا   9

 هنگام نیز زود بخوابیم.به موقع بخوریم و شب

د و شوو ناتوان  شود بدن ما ضعیفتوجهی به هر یک از سه موضوع ورزش، تغذیه و خواب کافی باعث میزیرا بی   10

 های مختلف را از دست بدهد.توان مقاومت در برابر بیماری

 یفزاید.ندی خود بصیه شده است تا بر توانمدر دین ما، ضعف، ناتوانی، سستی و تنبلی نکوهش و به مسلمانان تو   11

 «در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید.»فرمایند: امام حسین )ع( می   12

د را به مندی دارنبه توان خدا یا کارهای خیری که نیازتواند کارهای روزانه، جهاد با دشمنان زیرا انسان بیمار نمی   13

القه و عاشت و دمان بیشتر باشد نشاط بیشتری خواهیم گر هر اندازه سالمت و تندرستیخوبی انجام دهد. از سوی دی

 شود.دادن کارهای مختلف بیشتر میی ما برای انجامانگیزه

 است(. بازوی توانا / بگرفتن دست ناتوانی ( به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم: )شکرانه1   14

 شود به مالقات او برویم و به او کمک کنیم.( وقتی دوستمان بیمار می2       

 ( هنگام غذا خوردن، شکر خدا را به جا آوریم.3       

 ها احترام بگذاریم.کرده و به آنداری ( از پدر و مادر پیر و ناتوان خود نگه4       

 .«ی و امنیتاست: سالمتها نزد مردم ناشناخته دو نعمت است که ارزش آن»فرمایند: پیامبر اکرم )ص( می    15

                صحیح است.« 1»ی نهگزی  16

                صحیح است.« 4»ی گزینه  17

 صحیح است.« 3»ی گزینه  18
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