
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 های آسمان ششم دبستان هدیه
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 ...درست یا نادرست
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 ⃝ ×       ⃝ √                        عید مسلمانان روزی است که فقیران و نیازمندان نیز در آن روز شاد و خوشحال شوند. -8
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 ه مسلمانان در عیدهای اسالمی انجام چه کارهایی توصیه شده است؟ب -14

 یف کنید.زکات را با ذکر مثال تعر -15
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 ؟نیستیک از موارد زیر صحیح کدام -18

                پرستی روی آوردند.پرستش خدای یکتا به بتکم به جای پس از حضرت ابراهیم )ع( مردم کم( 1

                   نظیرترین مراسم مسلمانان است.ترین و بیمراسم حج، یکی از باشکوه( 2

 حضرت ابراهیم )ع( سومین کسی است که در سرزمین مکه، گوسفندی را به فرمان خدا قربانی کرد.( 3

 شده است.ابراهیم )ع( به فرمان خداوند انجام میعمل طواف از زمان حضرت ( 4
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 ؟ی اعمال حج صحیح استهای زیر دربارهیک از گزینهکدام -20

          ورود به مکه، لباس احرام بپوشیم و با لباسی یکسان وارد مسجدالنبی شویم.قبل از ( 1

                     ی خدا هشت دور طواف کنیم و به سمت کعبه نماز بخوانیم.دور خانه( 2

     روز عید فطر به فرمان خدا گوسفندی را قربانی کنیم.( 3

 یم و با لباسی یکسان وارد مسجدالحرام شویم.پیش از ورود به مکه، لباس احرام بپوش( 4
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 های آسمان ششم دبستانهدیه« دهمزسیدرس »سؤاالت  نامهپاسخ

                   هفت   4                    اماِحر   3                    اسماعیل    2              مروه -صفا     1

 درست   8                  درست    7               نادرست          6           درست             5

کنند. یمکتا را عبادت یی یکدیگر خدای شانهبههای گوناگون، یکدل و متحد، شانهها و رنگمسلمانان جهان با زبان   9

 د.کننفکری میشوند و برای حل مشکالت جهان اسالم با یکدیگر همها از مشکالت یکدیگر باخبر میآن

 ندان نیز شاد و خوشحال شوند.عید ما مسلمانان روزی است که در آن فقیران  و نیازم   10

 حضرت ابراهیم )ع( و فرزندش حضرت اسماعیل )ع(   11

 ( مسلمانان باید پیش از ورود به مکه لباس احرام بپوشند.1   12

 کنند.ی خدا طواف می( با لباس احرام وارد مسجدالحرام شده و هفت بار دور خانه2       

 خوانند.( دو رکعت نماز می3       

 کنند.( هفت بار بین دو کوه صفا و مروه حرکت می4       

 کنند. به فرمان خدا گوسفندی را قربانی میان ( در روز عید قرب5       

 روزی است که فقیران را در آن روز شاد و خوشحال کنیم.   13

 مندانه نیازشیدن، کمک بهای تمیز پودر روزهای عید به دیدار دوستان و آشنایان رفتن، غسل کردن و لباس   14

ل کنند د و خوشحاا را شاهدهند تا آنمسلمانان هر چند وقت یک بار، پولی را از مال خود به فقیران و نیازمندان می   15

  و برکت و روزی خودشان هم افزایش یابد، مانند: پایان ماه رمضان.

                صحیح است.« 2»ی گزینه  16

                یح است.صح« 4»ی گزینه  17

                صحیح است.« 3»ی گزینه  18

                صحیح است.« 1»ی گزینه  19

                صحیح است.« 4»ی گزینه  20
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