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ﺳﺆال
 -۱ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ھﺮﮐﺎری ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؟
 -۲دو ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ اولﺷﺎن ھﻤﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
 -۳اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻋﺪد؛  ۶ﯾﮕﺎن و  ۴دھﮕﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵زودﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺳﺤﺮﺧﯿﺰی ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ.

 -۲أدب – أﺣﻤﺪ.
 -۳ﹶﻻ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺ ﱠﻻ اﷲﱠﹸ ،ﹸﳏ ﹶ ﱠﻤﺪﹲ ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠ.

.۴۶ -۴
 -۵ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن و ﺷﺎداﺑﯽ روح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺆال
 -۱ھﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ؟
 -۲ﻋﮑﺲ و ﺿﺪ ﮐﻠﻤﻪ »ﺷﺠﺎع« ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳ﻧﺎم دﺳﺘﻪای از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎن ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ؟
 -۴اﺣﻤﺪ  ۷ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺖ ۲ ،ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی داد ،ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن از آن
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
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ُ -۵ﭘﺴﺖﭼﯽ ﮐﺎرش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا دھﺪ.
 -۲ﺗﺮﺳﻮ.
 -۳ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران.
 ۵ -۴ﺗﻮﻣﺎن.
 -۵رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺴﺘﻪھﺎی ُﭘﺴﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖﮔﯿﺮﻧﺪه.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻪ آن را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
 -۲از دو ﺟﻤﻠﻪ »ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ،و ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻟﺪ« ﮐﺪام ﯾﮏ
ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -۳ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪنﺷﺎن را ﭘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪ؟
 -۴ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ  ۳ + ۵ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺪ؟
 -۵ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺒﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺮاه ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺎه رﻣﻀﺎن.
 -۲ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻟﺪ.
 -۳ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.
.۸ -۴
 -۵ﺟﻦ.
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ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽروﻧﺪ؟
 -۲ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻠﻤﺎت :ﮐﻮﺗﺎه – ﺳﯿﺎه و ﮐﻮﭼﮏ ﭼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﯿﺎه ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯽ ﻧﺎم دارﻧﺪ؟
 -۴ﻣﺜﻠﺚ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻊ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ دارد؟
 -۵ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ.
 -۲ﺑﻠﻨﺪ – ﺳﻔﯿﺪ – ﺑﺰرگ.
 -۳ﮔﯿﺎهﺧﻮاران.
 ۳ -۴ﺿﻠﻊ.
 -۵ﮔﺪا ﯾﺎ ﺳﺎﺋﻞ.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﮫﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻓﺮﻣﻮد؟
 -۲اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن  ..........اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
رﻓﺖ؟
 -۳اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف  ۱۰ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﮐﻪ روی درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و دوﺗﺎی آنھﺎ را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮ روی درﺧﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟
 -۴ﻋﺪدی اﺳﺖ دورﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد اوﻟﯽ دوﺑﺮاﺑﺮ دوﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﻣﺎر ﭼﻨﺪ ﭘﺎ دارد؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۲ﻧﻤﺎز.
 -۳ھﯿﭽﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
.۸۴ – ۶۳ – ۴۲ – ۲۱ -۴
 -۵ﻣﺎر ﺧﺰﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﺪارد.
ﺳﺆال
 -۱اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ؟
 -۲ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﻤﺪ  ..........در
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺴﺖ؟
 -۳ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۶ + ۹ + ۷را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟
 -۴زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۵ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺪان دارد وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮای وﯾﺮانﮐﺮدن ﮐﻌﺒﻪ.
 -۲ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ.
.۳۲ -۳
 -۴ﻋﺴﻞ.
 -۵ﺷﺎﻧﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد.
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 -۲ﺣﺮف ھﻤﺰه در ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﺎد ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ دارد؟
 ۳ + ۷ - ۶ -۳ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؟
 -۵ﺑﺨﯿﻞ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎھﻢ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﻪھﺎی ﮔﻞ ﭘﺨﺘﻪ آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
 -۲ﺣﺮﮐﺖ ﺿﻤﻪ دارد.
.۴ -۳
 -۴زﯾﺮا ﻧﯿﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۵ﺑﺨﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف دارد؟
 -۲ﮐﻠﻤﻪای ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف اول و آﺧﺮش »ن« ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﺧﺎﻟﺪ  ۱۵۰ﺗﻮﻣﺎن دارد ،ﺑﺎ  ۳۵ﺗﻮﻣﺎن آن ﯾﮏ دﻓﺘﺮ و ﺑﺎ  ۱۵ﺗﻮﻣﺎن ﯾﮏ
ﻗﻠﻢ ﺧﺮﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ از ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۵ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﭼﻮب ،ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ...درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱از  ۵ﺣﺮف ﭼﻮن »م« آن در اﺻﻞ دوﺗﺎﺳﺖ.
 -۲ﻧﺎن.
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 ۱۰۰ -۳ﺗﻮﻣﺎن.
 -۴رﯾﺸﻪ – ﺳﺎﻗﻪ – ﺑﺮگ.
 -۵ﻧﺠﺎر.
ﺳﺆال
 -۱دوﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲در ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﻮپ« »و« ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ دارد؟
 -۳ﺧﺎﻟﺪ  ۲۴ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ داﺷﺖ ،ﭘﺪرش  ۱۲ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪ ،او
اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ دارد؟
 -۴ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ  ..........اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ؟
 -۵آب و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻧﻤﺎز.
 -۲ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
.۳۶ -۳
 -۴ﺑﻪ آب ،ھﻮا و ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
 -۵آب رﻧﮓ ﻧﺪارد ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ھﺮﯾﮏ از ﮔﻮش – ﭼﺸﻢ – دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ؟
 -۳ھﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ روز آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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 -۴ﮐﺪام روز ھﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ در آن واﺟﺐ اﺳﺖ؟
 -۵ﺗﻨﺪروﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱زﮐﺎت »ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان
ﻣﯽدھﻨﺪ«.
 -۲ﺷﻨﯿﺪن – دﯾﺪن – ﮐﺎرﮐﺮدن – راهرﻓﺘﻦ.
 -۳ھﻔﺘﻪ  ۷روز اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ روز آن ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ.
 -۴ﺟﻤﻌﻪ و در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۵ﭘﻠﻨﮓ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﭼﻮﭘﺎن دروﻏﮕﻮ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد؟
 -۳ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ھﻔﺘﻪ ﭼﻪ روزی اﺳﺖ؟
 -۴در ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن زرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ؟
 -۵ﮔﺮﺑﻪ دوﺳﺖ دارد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱روزۀ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن.
 -۲ﭼﻮن دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
 -۳دوﺷﻨﺒﻪ.
 -۴ﭘﺎﯾﯿﺰ )ﺧﺰان(.
 -۵ﻣﻮش.
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ﺳﺆال
 -۱ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﮐﻦ از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۲در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﺬارﯾﺪ :اﺣﻤﺪ ھﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
 ..........و ھﺮ روز ﺻﺒﺢ  ..........ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
 -۳ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و ﻟﻮزی ﭼﻪ ﺷﮑﻞھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 -۴ﻣﺮدم زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ؟
 -۵ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ..........ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟
ﺟﻮاب
 -۱رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
 -۲ﻣﺴﻮاک ﻣﯽزﻧﺪ و دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
 -۳ﺷﮑﻞھﺎی ھﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴ﻟﺒﺎس ﮔﺮم.
 -۵اﺣﺘﺮام.
ﺳﺆال
 -۱اذان ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪای آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲ﺿﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻠﻤﻪ »ﺧﺸﻢ« ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۹ -۳ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -۴در ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎران زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎرد؟
 -۵ﺧﺮﮔﻮش ﭼﻪ ﻋﺬاﯾﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد؟
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ﺟﻮاب
 -۱اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ.
 -۲ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ.
 ۶ -۳ﻧﻔﺮ.
 -۴ﺑﮫﺎر.
 -۵ھﻮﯾﺞ )زردک(.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۲ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﻮﺧﺘﻦ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
 -۳در ﮐﻼﺳﯽ  ۲۵ﻧﻔﺮی از داﻧﺶآﻣﻮزان  ۳ﻧﻔﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در
ﮐﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
 -۴ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵ﮐﺠﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﲪﺔ اﷲ.

 -۲زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ.
 ۲۲ -۳ﻧﻔﺮ.
 -۴از ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۵ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎزﺧﻮان در ﺣﺎل رﮐﻮع ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
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 -۲ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﺪانھﺎی ﺟﻠﻮ را ﺗﯿﺰ و دﻧﺪانھﺎی ﻋﻘﺐ را ﭘﮫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟
 -۳ﭼﺮا اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﺷﻮر اﺳﺖ؟
 -۴ﭼﺮا اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪھﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟
 -۵در ﻣﻨﺰل ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟

 -۱ﹸﺳ ﹾﺒ ﹶﺤ ﹶ
ﺎن ﹶر ﱢﰊ ا ﹾﻟ ﹶﻌﻈﹺﻴ ﹺﻢ.

ﺟﻮاب

 -۲زﯾﺮا دﻧﺪانھﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﻏﺬا و دﻧﺪانھﺎی ﭘﮫﻦ ﺑﺮای
ﺧﻮردﮐﺮدن آن اﺳﺖ.
 -۳زﯾﺮا ﭼﺸﻢ از ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﮏ اﺷﮏ دوام ﭼﺸﻢ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽدھﺪ.
 -۴زﯾﺮا ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
 -۵اﺟﺎق ﮔﺎز – ﺑﺮق – ﺑﺨﺎری – ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ – ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﯿﺰ و....
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎزﺧﻮان در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
 -۲اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻗﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺰرگﺳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴از ﮐﺘﺎﺑﯽ  ۴۵ﺻﻔﺤﻪای ﺧﺎﻟﺪ  ۳۵ﺻﻔﺤﮥ آن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
 -۵اﮔﺮ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻻﺳﺘﯿﮏھﺎﯾﺶ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﻮد ،ﮐﺠﺎ آن را
ﭘﻨﭽﺮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
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ﺟﻮاب
 » -۱ﹸﺳ ﹾﺒ ﹶﺤ ﹶ
اﻷﻋ ﹶﲆ«.
رﰊ ﹾ
ﺎن ﱢ ﹼ

 -۲ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺖ.
 -۳ﺧﺮدﺳﺎل اﺳﺖ.
 ۱۰ -۴ﺻﻔﺤﻪ.
 -۵ﻻﺳﺘﯿﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮﭘﺮ اﺳﺖ و ﭘﻨﭽﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ھﻮا از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﺎم زﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﯽداد ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻃﺮﻓﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
 -۳ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺪه ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟
 -۴ﻣﺎه در ﭼﻪ روزی از ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎن ﻣﯽﭘﺰد ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺳﻌﺪﯾﻪ.
 -۲ﭘﺲ از ﻗﺮﻣﺰﺷﺪن ﭼﺮاغ و اﯾﺴﺘﺎدن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ از ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻣﺤﻞ اﻓﺮاد
ﭘﯿﺎده ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۳ھﻮاﭘﯿﻤﺎ – ﮔﻼﯾﺪر – ﺑﺎﻟﻦ.
 -۴ﭼﮫﺎردھﻢ ﻣﺎه.
 -۵ﻧﺎﻧﻮا.
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ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۲ﭼﺮا ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
 -۳اﺳﻼم در ﻣﻮرد داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
 -۵دوﺳﺖداﺷﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺷﯿﻄﺎن و آدمھﺎی ﺑﺪ.
 -۲ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﮔﮫﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
 -۴اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮب.
 -۵ﯾﻌﻨﯽ از دﺳﺘﻮرات آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟
 -۳ﻓﺼﻞھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
 -۴ﺷﺐ زﻣﺎن  ..........و روز وﻗﺖ  ..........اﺳﺖ.
 -۵ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آدمھﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ.
 -۲ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺮﺧﯿﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮد و آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎنﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
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 -۳ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دور و ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن زﻣﯿﻦ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۴اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ..........ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ..........
 -۵آدمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟
 -۲ﺟﻤﻠﮥ »ﻣﻦ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪم« ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ؟
 -۳در ﻋﺪد  ۶۰۰ﭼﻨﺪ دهﺗﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
 -۴ﺳﻤﺖ و ﺟﮫﺖھﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺟﻮاب
 -۱دو رﮐﻌﺖ.
 ۷ -۲ﮐﻠﻤﻪ.
.۶۰ -۳
 -۴ﭼﮫﺎرﺗﺎ :ﺷﺮق – ﻏﺮب – ﺟﻨﻮب – ﺷﻤﺎل.
 -۵ﺳﺘﺎرهھﺎ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ داده اﺳﺖ؟
 -۲در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﮔﯽ  ..........ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﺮوﺳﯽ  ..........و اﺳﺐ
 ..........ﮐﺸﯿﺪ.
 -۳اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺴﺘﻪای ﻋﻠﻒ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﻠﻮ ﮔﺎوی ﮐﻪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ دهﻣﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

١٤
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 -۴دﻣﯿﺪن آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ را ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 -۵ﺑﻪ درهھﺎ و ﮐﻮهھﺎی ﭘﺮدرﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﻦ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و راه ﺧﻮب و
ﺑﺪ را از ھﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ.
 .......... -۲زوزه  ..........آواز ﺧﻮاﻧﺪ  ..........ﺷﯿﮫﻪ ..........
 -۳ﮐﺎری ﻧﺪارد ،ﮔﺎو را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﻪ ی ﻋﻠﻒ ﻣﯽآورﯾﺪ.
 -۴ﻃﻠﻮع.
 -۵ﺟﻨﮕﻞ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻌﻤﺖ زﺑﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟
 -۲از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ﮐﺘﺎب ،اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎر،
ﻣﻦ.
 ۸ × ۴ - ۵ + ۶ = -۳ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ھﻨﮕﺎﻣﯽ را ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 -۵ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ درﯾﺎھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺤﺮ اﳌ ﹼﻴﺖ« ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﺪاری زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟

ﺟﻮاب
 -۱ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
 -۲ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ.
.۳۳ -۳
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 -۴ﻏﺮوب.
 -۵ﭼﻮن ﻧﻤﮏ زﯾﺎد دارﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺘﺮ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«؟
 -۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞھﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮫﺎر ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
 ۷ × ۵ = -۳ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵ﭼﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ،ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻧﻔﺲ
ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ؟
ﺟﻮاب
ً
 -۱زﯾﺮا ﺷﺘﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد .ﻗﺒﻼ :ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ و آب ﺑﺮای ﺑﯿﺶ
از  ۱۰روز را ھﻤﺮاه دارد .ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﭘﻠﮑﯽ
روﺷﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏ دارد ،ﭘﺎﯾﺶ ﭘﮫﻦ و ﻧﺮم اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺷﻦ ﻓﺮو ﻣﯽرود.
 -۲زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮگ و ﺑﮫﺎر زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره را ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ.
.۳۵ -۳
 -۴رو ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.
 -۵رادﯾﻮ.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﻪ ﻓﺎﯾﺪه از ﻓﺎﯾﺪهھﺎی درﺧﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۲در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ؟

١٦
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 -۳ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟
 -۴ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -۵ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﭼﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﯿﻮه – ﺳﺎﯾﻪ – ﭼﻮب.
 ۵ -۲ﻧﻮﺑﺖ.
 ۳ -۳رﮐﻌﺖ.
 -۴ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﻗﯽﮐﺮدن ﻋﻤﺪی ،ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن.
 -۵ﻻﻧﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۲در وﺿﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ واﺟﺐ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ :دﯾﮕﺮان – ﻋﺰﯾﺰ – ھﺮﮐﺲ – ﻧﺰد –
اﺳﺖ – اﺳﺖ – ﺗﻤﯿﺰ.
 ۷۷ - ۷ + ۷ = .... -۴ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز.
 ۶ -۲ﭼﯿﺰ :ﻧﯿﺖ ،ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ،ھﺮدو دﺳﺖ ﺗﺎ آرﻧﺞ – ﻣﺴﺢ ﺳﺮ –
ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺗﺎ ﻗﻮزک – ﺗﺮﺗﯿﺐ.
 -۳ھﺮﮐﺲ ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.
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١٧

.۷۷ -۴
 -۵ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ؟
 -۲اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﻧﮕﯿﺮد ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳اﮔﺮ داﯾﺮهای را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮﻗﺴﻤﺖ آن ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﮐﻞ داﺋﺮه اﺳﺖ؟
 -۴اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﭼﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟
 -۵ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار درﯾﺎﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺎ آب ،و اﮔﺮ آب در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺎک ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮد.
 -۲ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎﻟﻤﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﻤﭽﻮن آب ﺑﺮای
درﺧﺖ اﺳﺖ.
 -۳ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن  ۱ﺑﺮ  ۴ھﻤﻪ داﺋﺮه اﺳﺖ.
 -۴اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺦ ﻣﯽﺑﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
از ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
 ۱ -۵ﺑﺮ  ۳ﺧﺸﮑﯽ و  ۳ﺑﺮ  ۴آب اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱آب از ﭼﻪ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟
 -۲ﻋﺎﻗﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮز زرﻧﮓ و داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻨﺒﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
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 -۳ﭘﺲ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺘﺮام ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ؟
 -۴ﭼﺮا ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵ﮐﺪام ﻣﺎھﯽھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ و دﯾﮕﺮی دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﭼﺸﻤﻪ – ﺑﺎران – درﯾﺎ.
 -۲داﻧﺶآﻣﻮز زرﻧﮓ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻌﻠﻢ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﮫﻨﺪس و ...ﻣﯽﺷﻮد ،و
داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻨﺒﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻤﺎﻟﯽ و  ....ﺑﺮود.
 -۳ﻣﻌﻠﻢ و اﺳﺘﺎد.
 -۴زﯾﺮا ﺳﺎﯾﻪ زﻣﯿﻦ از روی آن ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵دﻟﻔﯿﻦ دوﺳﺖ و ﮐﻮﺳﻪ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟
 -۲ﺛﻮاب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۴ﻣﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 -۵از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 ۲ -۱رﮐﻌﺖ.
 ۲۵ -۲و  ۲۷ﺑﺮاﺑﺮ.
» -۳ﻧﻤﺎز ﻧﺮدﺑﺎن اھﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ«.
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١٩

 -۴از ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۵ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ،ﻗﯿﺮ و . ...
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ – ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء ھﺮﯾﮏ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۲آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و زﮐﺎت ﻋﺒﺎدت ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﺑﺎران و ﺑﺮف از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟
 -۴ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺮهھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 ۳ -۵وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰار ﮐﺎر ﻧﺠﺎری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ.
 -۲آنھﺎ و ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎدت ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۳از ﺑﺨﺎر آب درﯾﺎھﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎ.
 -۴ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪھﺎی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوری آنھﺎ را
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
 -۵اره – ﭼﮑﺶ – ﻣﺘﺮ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟
 -۲ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻮاب دارد؟
 -۳ﻣﺎهھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﯽ ﻧﺎم دارﻧﺪ؟
 -۴ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻮزادان در ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۵ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؟

٢٠
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ﺟﻮاب
 ۳ -۱رﮐﻌﺖ.
 ۱۰ -۲ﺑﺮاﺑﺮ.
 -۳ﺷﻌﺒﺎن و ﺷﻮال.
 -۴ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
 -۵دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺻﺪا.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﻣﺎدر را ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار داد؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :اﺳﺖ – ﻣﺎدر – زﯾﺮ – ﭘﺎی ﺑﮫﺸﺖ.
 -۳اﮔﺮ ﻋﻘﺮب ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر روی  ۳و ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪﺷﻤﺎر روی  ۱۲ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
 -۴ﺗﻌﺪاد دﻧﺪانھﺎی اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪﺗﺎﺳﺖ؟
 -۵ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎھﻢ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱زﯾﺮا ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷﯿﺮدھﯽ و ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲ﺑﮫﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدر اﺳﺖ.
 -۳ﺳﺎﻋﺖ .۳
.۳۲ -۴
 -۵رﯾﻪ – ﺣﻨﺠﺮه – زﺑﺎن – ﺑﯿﻨﯽ – ﻟﺐھﺎ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ.
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٢١

ﺳﺆال
 -۱ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ؟
 -۲اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آ ﮔﺎه و ﺷﻨﻮا اﺳﺖ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد؟
 -۳ھﻔﺘﻪ  ..........روز و ﻣﺎه  ..........روز و ﺳﺎل  ..........اﺳﺖ.
 -۴آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮران ھﻢ دارای درک و ﺷﻌﻮر ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﭘﺎ دارد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﺮود؟
ﺟﻮاب
 ۴۰ -۱ﺳﺎل.
 -۲ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﻧﺎﻇﺮ و آ ﮔﺎه و ﺑﯿﻨﻨﺪه ﮐﺎرھﺎ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و از ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اوﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۳ھﻔﺘﻪ  ۷روز و ﻣﺎه  ۳۰روز و ﯾﮑﺴﺎل  ۳۶۵روز اﺳﺖ.
 -۴ﺟﺎﻧﻮران ھﻢ دارای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺨﺼﻮص ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ
ﺣﺪودی دارای درک و ﺷﻌﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۵ﺻﻨﺪﻟﯽ.
ﺳﺆال
 -۱ﺷﮫﺮ »اﻣﻦ« ﮐﺪام ﺷﮫﺮ اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ اﯾﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﺠﺎﺳﺖ و در اﺷﻐﺎل ﭼﻪ رژﯾﻤﯽ ﻗﺮار دارد؟
 -۴اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۵ﭼﺮا زﮐﺎت ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ؟

٢٢
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ﺟﻮاب
 -۱ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ.
 -۲ﯾﮫﻮد و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ.
 -۳در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﺮار دارد و در اﺷﻐﺎل ﯾﮫﻮدیھﺎی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
 -۴ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﻣﮑﻪ.
 -۵ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻗﺮﺿﺪاران و...
ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
 -۲ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و  ...ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
 -۳زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ را ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﺷﺐ و روز و ﺑﺎد و ﺑﺎران و ﮔﻞ و درﺧﺖ و ﻣﯿﻮه و زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن را در ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱از آب و ﻣﻮاد ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ.
 -۲آنھﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای درﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﻢ.
 -۳ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ از ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۴ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۵ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱آداب واردﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
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٢٣

 -۲ﻣﺴﻮاکﮐﺮدن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
 ۱۷ + ۷ - ۲ + ۴ = -۳ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
» -۴اﻟﻨﹼ ﹶﻈﺎ ﹶﻓ ﹸﺔ ﹺﻣ ﹶﻦ اﻹ ﹾﻳﲈن« .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟

 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر را دوﺳﺖ دارد؟
ﺟﻮاب
 -۱اﺟﺎزهﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺳﻼمﻧﻤﻮدن.
 -۲ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ.
.۲۶ -۳
» -۴ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ«.
 -۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﻼمﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﮐﻔﺮ – ﻧﻮر – ﺗﺎرﯾﮑﯽ – اﺳﻼم – و،
اﺳﺖ.
 -۳اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن /ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺠﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ داﻧﺶﮔﺎه /ﭘﻮھﻨﺘﻮن را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟
 -۵اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و در ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ از ﻃﺮف ﻣﻦ در اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار داری و ﺿﺮری ﻧﺨﻮاھﯽ دھﯿﺪ.
 -۲اﺳﻼم ﻧﻮر و ﮐﻔﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
 -۳در ﺑﻐﺪاد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.

٢٤
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 -۴در ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ.
 -۵ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﮫﺮ ﻣﺮاﻏﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺠﺎم دھﺪ ﭼﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
 -۲ﺣﺴﺎدت ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۳ﮐﺪام دو ﻋﺪدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎھﻢ ﺿﺮب ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ؟
 -۴ھﺮﮐﺲ ﺳﺘﻢ و ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
 -۵ھﺮﮔﺎه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
 -۲ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻮاﻧﯽ و ﺛﺮوت دﯾﮕﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﺪش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
.۲ + ۲ = ۴ - ۲ × ۲ = ۴ -۳
 -۴ﺳﺘﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
 -۵ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ۲
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺴﻢ و روح ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﯾﮑﯽ از اﻧﺪرزھﺎی ﺣﻀﺮت ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭼﻨﺪ زاوﯾﻪ دارد؟
 -۴ﭼﻪ ﻋﻀﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد؟
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٢٥

 -۵ﮐﺪام ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺪای اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ.
 -۲در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻣﮑﻦ.
 -۳ﭼﮫﺎر زاوﯾﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ.
 -۴ﻗﻠﺐ.
 -۵ﻃﻮﻃﯽ.
ﺳﺆال
 -۱در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﻟﻘﻤﺎن ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ دارد؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ :آﻣﻮﺧﺘﯽ – ادب را – ﺑﯽادﺑﺎن – از
ﮐﻪ – از – ﻟﻘﻤﺎن – ﮔﻔﺘﻨﺪ – را – ﮔﻔﺖ.
 -۳واﺣﺪ وزن و واﺣﺪ ﻃﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺟﮫﺎن در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
 -۵ﻣﺎﺳﺖ و دوغ و ﮐﺮه و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺮﺷﯿﺮ و دوغ و ﮐﺸﮏ از ﭼﯽ درﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻗﺪر زﺣﻤﺖھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺪان و ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ.
 -۲ﻟﻘﻤﺎن را ﮔﻔﺘﻨﺪ :ادب را از ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از ﺑﯽادﺑﺎن.
 -۳واﺣﺪ وزن ﮔﺮم و واﺣﺪ ﻃﻮل ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 -۴ﻗﻠﻪ اورﺳﺖ در رﺷﺘﻪ ﮐﻮهھﺎی ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ.
 -۵از ﺷﯿﺮ.

٢٦
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ﺳﺆال
 -۱ﻟﻘﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
 -۲ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﺣﯽ ﻣﯽآورد ﻧﺎﻣﺶ ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۳راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
 -۴آب از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه؟
 -۵ﺗﻨﮫﺎ راه رھﺎﯾﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻓﺮزﻧﺪم ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻣﺤﺪودۀ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷.
 -۳اﺧﻮت و ﺑﺮادری.
 -۴اﮐﺴﯿﮋن و ﺋﯿﺪروژن.
 -۵ﺗﻮﺑﻪ و ﺟﺒﺮان آنھﺎ و اﺻﻼح وﺿﻊ ﺧﻮد ،و اﮔﺮ ﺣﻘﯽ را از ﮐﺴﯽ ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺳﺘﻤﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﯽ
ﺑﻮد؟
 -۲در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ،ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
 -۳زﻧﺎن در ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دارای اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۴ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺖھﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵اﻓﺘﺨﺎر و ارزش ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
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٢٧

ﺟﻮاب
» -۱اﻗﺮأ« ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺨﻮان«.

 -۲ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻦ و اﻧﺠﺎم ﺑﺪه!
 -۳در اﯾﻤﺎنآوردن و ﺷﮫﯿﺪﺷﺪن؛ زﯾﺮا ﺧﺪﯾﺠﻪل اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن آورد ،و ﺳﻤﯿﻪل اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه اﺳﻼم
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
 -۴ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی اﺳﺖ.
 -۵ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻼش و اھﺪاف آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ» :ﺳﻌﺎدت – ﻣﺎﯾﻪ – اﺳﺖ – اﯾﻤﺎن –
اﻣﻨﯿﺖ – و«.
 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮫﺎده ام؟
 -۴ﻟﻘﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﻻزم داﻧﺴﺖ؟
 -۵ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﺪﯾﺠﻪل.
 -۲اﯾﻤﺎن ﻣﺎﯾﮥ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ.
 -۳ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ.
 -۴اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ.

٢٨
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 -۵اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  -ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق  -ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐش.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﻋﻠﯽس در ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻢ ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۳ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟
 -۴ﻟﻘﻤﺎن ﭘﺴﺮش را در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد؟
 -۵در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻧﻮح÷.
 -۲ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺣﻖ دارد ﻣﺮا
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ«.
 -۳ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﻢاھﻤﯿﺖ.
 -۴ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎﺑﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵در ﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻨﯽ – اﺧﺒﺎر اﻣﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ – ﺑﻼﻏﺖ و رﺳﺎﯾﯽ –
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ – ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ھﺪاﯾﺖ و...
ﺳﺆال
 -۱در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوری ﻧﻤﻮد؟
 -۲اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم روزه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ،ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
 -۳زاوﯾﻪ ﻣﻨﻔﺮﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ زاوﯾﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ؟
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٢٩

 -۴ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ؟
 -۵اﻟﮑﻞ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد؟
ﺟﻮاب
 -۱از دروغ و ﻏﯿﺒﺖ و ﻓﺤﺶ و ﮐﯿﻨﻪ و . ...
 -۲ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ روزه ام و ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽدھﻢ.
 -۳زاوﯾﻪ ﻣﻨﻔﺮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
 -۴ادﯾﺴﻮن.
 -۵ﻣﺤﻤﺪ زﮐﺮﯾﺎی رازی.
ﺳﺆال
 -۱در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﻟﻘﻤﺎن ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻧﻤﻮد؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ :راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ – اﺳﺖ -ﻧﺠﺎت – در.
 -۳ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭼﻨﺪ زاوﯾﻪ دارد؟
 -۴ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱از ﻣﺮدم روی ﻣﮕﺮدان ،و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺎ ﻏﺮور راه ﻣﺮو.
 -۲ﻧﺠﺎت در راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۳ﭼﮫﺎر زاوﯾﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ.
 -۴داود÷ و ﺳﻠﯿﻤﺎن÷.

٣٠
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ﺳﺆال
 -۱ﻓﺮﻋﻮن و ﻃﺎﺋﻔﻪاش در ﭼﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
 -۲ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺟﮫﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۳ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
 -۴ﺻﺪاھﺎی ﺳﺨﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺿﺮری دارﻧﺪ؟
 -۵اﮔﺮ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮑﻮت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺼﺮ.
 -۲درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر.
 ۱۰۰۰ -۳ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 -۴ﺑﻪ ﮔﻮش و اﻋﺼﺎب اﻧﺴﺎن ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -۵ﻃﻼﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ دارد؟
 -۲در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه راه رﻓﺘﻦ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
 ۱۵ = ۳ × ۵ -۳و  ۱۷ = ۲و ۲۰ = ۳ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴دﻣﺎی ﺑﺪن ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵ﺗﻤﺴﺎح ﺗﺨﻢﮔﺬار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﭽﻪزا؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  ۲رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و  ۲ﺧﻄﺒﻪ دارد.
 -۲ﻧﻪ ﺳﺮﯾﻊ راه ﺑﺮو و ﻧﻪ ﮐﻨﺪ و آرام.
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٣١

 -۳ﻣﯽﺷﻮد .۲۰
 -۴ﺑﺎ دﻣﺎ ﺳﻨﺞ.
 -۵ﺗﺨﻢﮔﺬار.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟
 -۲در ﺟﻤﻠﮥ »ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﯿﻞ را زد« ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۳در ﻣﻮرد روش ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ،ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
 -۴ﺑﺮای آﺗﺶ و ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻻزم اﺳﺖ؟
 -۵ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﮥ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱در رود ﻧﯿﻞ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
 -۲ﺧﺎﻟﺪ = ﻓﺎﻋﻞ – ﺧﻠﯿﻞ = ﻣﻔﻌﻮل – زد = ﻓﻌﻞ.
 -۳آھﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ و ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮑﻦ.
 -۴اﮐﺴﯿﮋن.
 -۵ﺧﺎﻧﻪ ی ﻋﻨﮑﺒﻮت.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهای ﮐﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 -۲ﻗﺮآن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۳ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۴اﮔﺮ آﻧﺎن اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

٣٢
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 -۵ﮐﺪام ﺣﺸﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺳﺒﺰ
ﻧﺸﻮد آن را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﯿﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪ و دروﻏﮕﻮ.
 -۲ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﮑﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﻦ و ﻟﺒﺎس و آداب
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
 -۴ﻋﻠﻤﺎء و رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ.
 -۵ﻣﻮرﭼﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻻزم اﺳﺖ؟
 -۲ﻗﺪس ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۳دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
 -۴آﯾﺎ ﺑﺎ زور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﻨﺪار ﮐﺮد؟
 -۵درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﮐﺎر و ﺗﻼش و داﻧﺶ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
 -۲ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس و ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ./
 -۳دﻧﯿﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی
و ﻋﺪاﻟﺖ.
 -۴ﻧﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ.
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٣٣

 ۳۷ -۵درﺟﻪ.
ﺳﺆال
 -۱اﺻﻮل اﯾﻤﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۲ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -۳ﻋﺪد  ۱۰۰۰٬۰۰۰دارای ﭼﻨﺪ ﻋﺪد  ۱۰۰۰اﺳﺖ؟
 -۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﮫﺎم از ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
 -۵اﮔﺮ آب درﯾﺎھﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎ ﺷﻮر ﻧﻤﯽﺑﻮد ﭼﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ – ﻣﻼﺋﮏ – ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ – ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان – ﺟﮫﺎن
ﭘﺲ از ﻣﺮگ – ﻗﺪر و ﻗﻀﺎ.
 -۲ﺧﺎرجﺷﺪن ھﺮﭼﯿﺰی از ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ – ﺧﻮاﺑﯿﺪن – ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و ﺗﻤﺎس
ﺑﺪن زن و ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم )ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ( -ﺟﺎری ﺷﺪن ﺧﻮن از ﺑﺪن
)ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ(.
 ۱۰۰۰ -۳ﯾﮏ ھﺰاری دارد.
 -۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻮش ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺸﻢ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری.
 -۵ھﻤﻪ درﯾﺎھﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻻﺷﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آب ﭘﺎک ﺑﺎران ﻣﯿﮑﺮب و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

٣٤
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 -۲اﻧﺴﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﺒﺎل را از روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺪام ﺣﺸﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟
 -۳ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اروﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎم و ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۴داﺧﻞﻧﻤﻮدن ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﯿﺰ ﺑﻪ درون ﮔﻮش ﭼﻪ ﺿﺮری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد؟
 -۵ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ – ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ – ﻧﻤﺎز – روزه – زﮐﺎت – ﺣﺞ.

 -۲ﺳﻨﺠﺎﻗﮏ.
 -۳ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۴ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎرهﺷﺪن ﭘﺮدۀ ﮔﻮش و ﮐﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮادث و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روی داده اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻤﺎز واﺟﺐ دارای ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ؟
 -۲رﻧﮓھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۳ﮐﺪام ﻋﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻗﻢ  ۱ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﻃﻌﻢ ﻏﺬا را ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﭼﺸﯿﻢ؟
 -۵ﻣﻮرﭼﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﭼﻪھﺎ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
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٣٥

ﺟﻮاب
 -۱ﭘﺎﮐﯽ ﻟﺒﺎس و ﺑﺪن و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮارﺳﯿﺪن وﻗﺖ ،داﺷﺘﻦ وﺿﻮ،
روﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدن.
 -۲ﻗﺮﻣﺰ – ﺳﺒﺰ – آﺑﯽ.
.۹۹۹۹۹۹ -۳
 -۴ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس و ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮ روی زﺑﺎن.
 -۵ﮔﻔﺖ :ﺣﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ
را ﻟﮕﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -۲ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﭼﻨﺪﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی اﺧﻼﻗﯽ زﺑﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۴از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﺳﻮد – ﺣﺴﻮد – ﻧﻤﯽﺑﺮد.
 -۵ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ از ﮐﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﺮفزدن ،اﺿﺎﻓﻪﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺪی ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻧﻤﺎز ھﺴﺖ،
ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت ،اﻧﺤﺮاف از ﻗﺒﻠﻪ ،ﻧﻘﺾ وﺿﻮ ،ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج و
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز.
 ۱۷ -۲رﮐﻌﺖ.
 -۳دروغ – ﻏﯿﺒﺖ – ﺗﮫﻤﺖ – ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا – ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ و...
 -۴ﺣﺴﻮد ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮد.
 -۵از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد.

٣٦
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ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺎز ھﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺠﺎ آورد؟
 -۲ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
 -۴ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۵ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻠﺖھﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎر رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﻏﺬای روح و اﻧﺪﯾﺸﻪ و وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 -۲ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
 -۳ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﻮی
ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺿﻌﯿﻒ.
 -۴اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و...
 -۵ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ ،وﺣﺪت ،ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم.
ﺳﺆال
 -۱دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ از ﭼﻪ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۲ﮐﺪام ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ رواج داﺷﺖ؟
 -۳ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﻣﺒﺪأ و آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ھﺠﺮی ﭼﻪ ﺣﺎﺛﻪای ﺑﻮد؟
اﻟﺼﻼﹶةﹺ« .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
 » -۵ﹶﺣ ﱠﻲ ﹶﻋ ﹶﲆ ﱠ
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٣٧

ﺟﻮاب
 -۱ﻣﻐﺰ – ﻧﺨﺎع ﺷﻮﮐﯽ – اﻋﺼﺎب.
 -۲ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن.
 -۳ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ.
 -۴ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -۵ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ«.
ﺳﺆال
 -۱در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :دوﺳﺖ – ھﺮﭼﻪ – دﯾﮕﺮان – ﺑﺮای –
را – ﻣﯽداری – ﺧﻮد – ﺑﺪار – دوﺳﺖ – ﺑﺮای – ﻧﯿﺰ.
 -۳ﻋﻠﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺖ؟
 -۴در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۵ﺣﯿﻮاﻧﺎت اھﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﺋﺪهای دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮ ﮔﺮد ﮐﻌﺒﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
 -۲ھﺮﭼﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺑﺪار.
 -۳ﻧﺎداﻧﯽ و دوری از ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان.
» -۴ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ«.
 -۵از ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺸﻢ آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

٣٨
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ﺳﺆال
 -۱ﺛﻮاب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۲ﻋﺪد  ۴۴۰ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﺪد  ۱۰دارد؟
 -۳ﺟﮫﺎد در اﺳﻼم ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﭼﻨﺪﺗﺎ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 -۵ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ »ﻋﺎم اﻟﻔﯿﻞ« ﭼﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺞ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺣﺞ ﺛﻮاب دارد.
 ۴۴ -۲ﻋﺪد  ۱۰دارد.
 -۳ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻓﮑﺮی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم.
 -۴دﯾﻮار ﭼﯿﻦ – اھﺮام ﻣﺼﺮ – ﺑﺮج درﯾﺎﯾﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ – ﺑﺎغھﺎی ﻣﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺑﻞ.
 -۵ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
 -۲آﻣﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳در ﭼﻪ روزھﺎﯾﯽ روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
 -۴روز ﺟﺸﻦ و ﻋﯿﺪ ﭼﻪ روزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
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٣٩

ﺟﻮاب
 -۱روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺮ روز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻘﺪاری ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ.
 -۲دﯾﺪهﺷﺪن ھﻼل ﻣﺎه ،ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞﺷﺪن ﺳﯽ روزه ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن.
 -۳روز ﻋﯿﺪ رﻣﻀﺎن و روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن.
 -۴ﻋﯿﺪ رﻣﻀﺎن و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖﺷﺪن ﺑﻪ روزه و ﻋﺒﺎدت و ﺗﺠﺪﯾﺪ
دﯾﺪار و آﺷﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ.
 -۵اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺧﻮب.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزی آ ﮔﺎھﯽ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
 -۲ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آراﻣﺶ روﺣﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟
 -۳ﻗﺮآن دارای ﭼﻨﺪ ﺳﻮره اﺳﺖ؟
 -۴ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱آ ﮔﺎھﯽ و اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
اﯾﻨﺘﺮﻧﯿﺖ و ...
 -۲ﻋﺒﺎدت و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ.
 ۱۱۴ -۳ﺳﻮره.
 -۴ﮔﻨﺪم.
 -۵روم – اﯾﺮان.
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ﺳﺆال
 -۱ﻧﺎم ﭘﺪر رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۲دو ﻧﻔﺮ از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۳از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ» :ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی – ﻣﺎﯾﮥ – ﻋﻠﻢ – اﺳﺖ – و
– داﻧﺶ«.
 -۴ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ
ﮐﺪاماﻧﺪ؟
 -۵ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻠﺖھﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
 -۲اﺑﻮﺟﮫﻞ – اﺑﻮﻟﮫﺐ.
 -۳ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ.
 -۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی – ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ – ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری – ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮب و
ﻓﺮاوان – ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ – ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ.
 -۵ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ذﻟﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺛﺮوت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻠﺖھﺎﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﺎدر رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
 -۲ھﺪف اﺻﻠﯽ از آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 -۳دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ھﻢ اﺳﺖ؟
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 -۴دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺘﺮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮادراﻧﺶ در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱آﻣﻨﻪ دﺧﺘﺮ وھﺐ.
 -۲ﺗﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ را از ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺠﺎت داده و ﺑﺮادری و
ﻣﺴﺎوات را در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪھﻨﺪ.
 -۳در اﺻﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺧﻼق و اھﺪاف ﻣﺜﻞ ھﻢاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم
و دﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺎھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ.
 -۴ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ.
 -۵ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ÷.
ﺳﺆال
 -۱ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج در ﮐﻮدﮐﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺳﻌﺪﯾﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻊ آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؟
 -۲رﻗﻢ  ۳ﺑﺮ  ۴ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ  ۳ﺑﺮ ۸؟
 -۳از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﻣﻌﻠﻢ – اﺳﺖ – ﭘﺪر – ﻣﺎﻧﻨﺪ – و –
ﻣﺎدر – اﺣﺘﺮام – ﻻزم – اﺣﺘﺮام – ﺑﻪ.
 -۴ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﭼﻪ اﻋﺪادی ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵ﮐﺎر ﮔﻠﺒﻮلھﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاوان ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و روزیﺷﺎن ﻓﺮاوان ﺷﺪ.
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 ۳ -۲ﺑﺮ .۴
 -۳اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻻزم اﺳﺖ.
 -۴ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد ) (۰و ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮشآﻣﺪن آب ) (۱۰۰درﺟﻪ اﺳﺖ.
 -۵دﻓﺎع از ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺠﻮم ﻣﯿﮑﺮبھﺎی ﻣﮫﺎﺟﻢ.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮت آﻣﻨﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺷﺖ؟
 -۲دو ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﯽ ﻧﺎم
دارﻧﺪ؟
 -۳زﯾﺎﻧﺒﺎران و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۴ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان و ﭘﯿﺮوزان ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵داﻧﺸﮕﺎه »اﻷزھﺮ« در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد؟
ﺟﻮاب
 ۶ -۱ﺳﺎل.
 -۲ﻣﻮازی.
 -۳ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎران رﺣﻤﺖ اﯾﻤﺎن و
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
 -۴ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از اﻧﺤﺮاف و زﺷﺘﯽھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن و
ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ و ﻋﺒﺎدات ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵در ﻣﺼﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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 -۲ﻗﺎﻋﺪه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳راﺑﻄﮥ دﯾﻦ و داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۴ﻧﻮر ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن دارد؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﻗﺮآن و روزه ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺤﺮم.
 -۲ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل و ﻋﺮض × .۲
 -۳دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ »اﻗﺮأ« و »ﻋﻠﻢ« و »ﻗﻠﻢ« ﭘﯿﺎﻣﺶ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و آن را از

ﻋﺒﺎدات و ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد.
 -۴ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -۵ﻗﺮآن و روزه در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﻗﺮآن و روزه ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 -۳ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﻀﺎرع و ﺣﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۴ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟
 -۵ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱آنھﺎ را ﺑﺮ اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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 -۲ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ۴اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آن اﺳﺖ.
 -۳ﮔﺬﺷﺘﻪ – آﯾﻨﺪه – اﮐﻨﻮن.
 -۴ﺑﻪ ﻏﺬا – ھﻮا – ﺑﮫﺪاﺷﺖ – ورزش.
 -۵اﺧﺘﻼف زﺑﺎنھﺎی ﻣﺮدم – ﺗﻔﺎوت ﭼﮫﺮه – ﺗﻔﺎوت ﺻﺪای اﻧﺴﺎنھﺎ و
ﺷﺐ و روز و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞھﺎ.
ﺳﺆال
 -۱ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ در ﮐﺪام ﻏﺰوه ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ؟
 -۲ﺳﺘﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ دارد؟
 -۳ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟
 -۴رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﺣﻖ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۵دوﺳﺘﯽ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﻏﺰوه ﻣﺆﺗﻪ.
 -۲ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری – ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻋﺬاب آﺧﺮت ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﻃﻮل × ﻋﺮض.
» -۴ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ از دﺳﺖ و زﺑﺎن او در اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن
ﻧﺪارد«.
 -۵ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ آﺗﺶ اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ در ﭼﻪ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 -۲ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آزادی در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
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٤٥

 -۳در ﺟﮫﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﺎره وﺟﻮد دارد؟
 -۴ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؟
 -۵رژﯾﻢ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام در ﻣﮑﻪ ،و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
 -۲آزادی از اﺳﺎرت ﮐﺸﺶھﺎی ﻧﺎروای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ – و آزادی از زﻧﺠﯿﺮ ﺟﮫﻞ
و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺳﭙﺲ آزادی ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﺪﮔﺎه.
 ۵ -۳ﻗﺎره :اروﭘﺎ – آﺳﯿﺎ – اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ – آﻓﺮﯾﻘﺎ – آﻣﺮﯾﮑﺎ.
 -۴وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪۀ آنھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
 -۵ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۲ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎبھﺎی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۳ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد؟
 -۴ﻣﮑﻌﺐ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ دارد؟
 -۵ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻮ و ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ -۲اﯾﮫﺎ اﻟﻮﻟﺪ ،ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت ،اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم.
 -۳ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و اﻧﺪرز ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ.

٤٦
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 ۶ -۴وﺟﻪ ﻣﺮﺑﻊ دارد.
 -۵ھﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ وارد رﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﻏﺒﺎر و ﻣﯿﮑﺮب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ھﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن اذان ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟
 -۲ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ زاوﯾﻪھﺎی ﻗﺎﺋﻤﻪ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
 -۳ﮐﺎر ﮔﻠﺒﻮلھﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﺗﻮ – ﺗﻮ – از – ﺑﺎﯾﺪ – ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ – ﺑﻪ
– دﯾﻦ – ﻋﻘﻞ – و – ﺗﻮ را – ﺗﺎ – ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 -۵ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺆذن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
 ۱۸۰ -۲درﺟﻪ.
 -۳اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن از رﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن و ﻧﻘﻞ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ از ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط
ﺑﺪن ﺑﻪ رﯾﻪھﺎ.
 -۴ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺗﻮ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 -۵اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ.
ﺳﺆال
 -۱اذان ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اذان اوﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد؟
 -۲از ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺗﺎ ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،راﻧﻨﺪهای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 ۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﭼﻪ ﻣﺪت آن را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۳ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
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٤٧

 -۴وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪﯾﻪ ﺑﺮای
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮدﻧﺪ آن را ﭼﮑﺎر ﮐﺮد؟
 -۵ﮐﺎر ﮐﻠﯿﻪھﺎ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
اﻟﺼﻼ ﹸة ﹶﺧ ﹾ ﹲﲑ ﹺﻣ ﹶﻦ اﻟﻨ ﹾﱠﻮ ﹺم« را اﺿﺎﻓﻪ دارد.
 -۱أذان ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻠﻪ » :ﱠ
 -۲در  ۲ﺳﺎﻋﺖ.
 -۳ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و در زﻣﺎن ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ.
 -۴از دﯾﺪن آن ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ درون آن ﺟﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد آن
را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﻮن ﺑﺪن.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺎﻣﻪ ھﺴﺖ وﻟﯽ در اذان ﻧﯿﺴﺖ؟
 -۲ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﻧﺎم ﭼﮫﺎر اﻣﺎم اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻓﻘﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -۴ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮان ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 -۵اﺻﺤﺎب ﮐﮫﻒ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﹺ
اﻟﺼﻼﹶة«.
 » -۱ﹶﻗﺪﹾ ﹶﻗﺎ ﹶﻣﺖ ﱠ

ﺟﻮاب

 -۲ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺪاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻗﯿﺎم ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن.
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 -۳اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  -اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ -اﻣﺎم اﺑﻮ ادرﯾﺲ
ﺷﺎﻓﻌﯽ – اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ./
 -۴از وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -۵ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎری ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﺎلھﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱زﮐﺎت ﻓﻄﺮ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ واﺟﺐ ﺷﺪه؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ادب و اﺣﺘﺮام ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ؟
 -۳ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا دارد وﻟﯽ اﻧﺘﮫﺎ ﻧﺪارد؟
 -۴ﻓﺎﯾﺪه درﺧﺖ و ﺟﻨﮕﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﺗﻪ – ﭼﺎهﮐﻦ – در – اﺳﺖ – ﭼﺎه.
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﺎل دوم ھﺠﺮی.
 -۲ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮان اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳اﻋﺪاد ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﺟﻨﮕﻞ و درﺧﺖ ﺛﺮوﺗﯽ ﻣﮫﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﻔﯿﻪ ھﻮا ،و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۵ﭼﺎهﮐﻦ در ﺗﻪ ﭼﺎه اﺳﺖ.
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٤٩

ﺳﺆال
 -۱اﮔﺮ ﺑﮫﺮ ﻋﻠﺖ دوﺳﺘﺖ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدی ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ؟
 -۲دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟
 -۳اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎدان و ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﺷﻮد ﭼﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 -۴ﻓﺮق دﯾﻦ و ﻣﻠﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺎﯾﺪ از او ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﯽ.
 -۲آدم و ﺣﻮا.
 -۳ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻧﺪرز ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﺷﻮﯾﻢ.
 -۴دﯾﻦ ﭘﺲ از آ ﮔﺎھﯽ از اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﻠﯿﺖ
ﺟﺒﺮی اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺪارد ،دﯾﻦ راھﻨﻤﺎﺳﺖ و ﻣﻠﯿﺖ ﺟﺰء ﻋﺎدات
اﺳﺖ.
 -۵زﯾﺮا ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ھﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺪاﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ
ﻋﮫﺪه دارد؟
 -۲درﯾﺎھﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻓﻮاﺋﺪی دارﻧﺪ؟
 -۳ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪﺗﯽ در ﺷﮑﻢ ﻧﮫﻨﮓ ﻗﺮار داﺷﺖ؟

٥٠
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 -۴ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ آدﻣﯽ را
ﮐﺸﺖ؟
 -۵داﻧﺶ »ژﺋﻮﻟﻮژی« ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ھﻤﻪ زﻣﺎنھﺎ و
ﻣﮑﺎنھﺎﺳﺖ.
 -۲درﯾﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﻮاع ﻣﺎھﯽ و ﻣﯿﮕﻮ و ﺧﺎوﯾﺎر و ﻧﻔﺖ و  ...اﺳﺖ.
 -۳ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ÷.
 -۴ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ÷.
 -۵ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻻﯾﻪھﺎی زﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﺧﯿﺰ.
ﺳﺆال
 -۱وﻗﺘﯽ اذان ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 -۲ﻧﺎم ﭼﮫﺎر ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -۳ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ  ۶۰درﺟﻪ اﺳﺖ ،زاوﯾﮥ دﯾﮕﺮ آن ﭼﻨﺪ درﺟﻪ
اﺳﺖ؟
 -۴دو ھﺪﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻮی دﻣﺸﻖ را ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﮐﺎر را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ.
 -۲اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ– ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق – ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ – ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽش.
 ۳۰ -۳درﺟﻪ.
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٥١

 -۴ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدر.
 -۵وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﻘﺪار زﮐﺎت ﭘﻮل ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﺮف و ﺗﮕﺮگ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
 -۳از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ» :ﻋﺒﺎدت – ﺧﻠﻖ – ﺑﺠﺰ – ﺧﺪﻣﺖ –
ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴اﮔﺮ ﺑﺎران ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺒﺎرد ﭼﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 ۲/۵ -۱درﺻﺪ.
 -۲ﻗﻄﺮات ﺑﺎران وﻗﺘﯽ ﺳﺮد و ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴ھﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﭼﺎهھﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
 -۵ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﺮدن ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺣﺮام
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﻌﺮاج ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﻌﺮاج ﮔﻔﺖ :او دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؟

٥٢
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 -۳ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۵اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺎﺧﺖ در ﮐﺠﺎ و ﭼﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱رﻓﺘﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎنھﺎ را ﻣﻌﺮاج ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
 -۳ﻗﺎﻋﺪه × ارﺗﻔﺎع .۲ :
 -۴ﻣﺸﺘﺮی.
 -۵ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﺧﺪا – ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – ﻣﺤﺒﺖ – ﮐﺴﯽ –
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان – ﺑﻪ – رﺣﻢ – ﺑﻪ – او – ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – رﺣﻢ – ھﻢ.
 -۳ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟
 -۴ﭼﺮا ﻻﯾﻪ ﮔﺎزی اوزون ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﺎر رﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱زﯾﺮا ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ آزار آنھﺎ اﻓﺰوده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۲ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﺑﻪ او رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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٥٣

 -۳ﻗﺎﻋﺪه × ارﺗﻔﺎع.
 -۴ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺎزھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ.
 -۵رﺳﺎﻧﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺧﻮن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﺑﺮادری و ھﻤﮑﺎری ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻪ واﻗﻌﻪای را در ﺻﺪر اﺳﻼم »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﯿﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ؟
 -۳ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﮑﻌﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﻗﺮآن دو ﭼﯿﺰ را ﺷﻔﺎدھﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،آن دو ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۵ﺧﺪاوﻧﺪ »ﺿﺎر و ﻧﺎﻓﻊ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺟﻮاب
» -۱ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪھﺎی آﺟﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ«.
 -۲ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ.
 -۳ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪه × ارﺗﻔﺎع × ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﻋﺪه × .۲
 -۴آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺷﻔﺎدھﻨﺪه اﻧﺤﺮافھﺎی ﻓﮑﺮی و اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ،
و ﻋﺴﻞ ﺷﻔﺎدھﻨﺪۀ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻤﯽ.
 -۵ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮر اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻔﻊ اﻧﺴﺎن در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
اوﺳﺖ ،و ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ.

٥٤
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ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -۲وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷ در ﻏﯿﺎب ﻗﺪس ﺑﺖھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺒﺮ را
ﭼﮑﺎر ﮐﺮد؟
 -۳وﻗﺘﯽ ﻋﺼﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﻪ ﻣﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮان را
ﭼﮑﺎر ﮐﺮد؟
 -۴ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺪن اﯾﻤﺎﻧﺶ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺮﻧﺪهھﺎی ﻣﺮده را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ؟
 -۵ﻗﺮآن در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮ روی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،و ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎ ﺳﺮان ﻣﺸﺮک ﻗﺮﯾﺶ.
 -۲ﺗﺒﺮ را ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﻗﺮار داد.
 -۳ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮان دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮد.
 -۴ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷.
 -۵ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ آھﻮ و ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب.
ﺳﺆال
 -۱ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺪام ﭼﺸﻤﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاب ﻧﺨﻮاھﺪ داد؟
 -۲در دو ﺟﻤﻠﻪ :ﺧﻠﯿﻞ ﺧﺎﻟﺪ را زد و ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﯿﻞ را زد ،ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ
دارد؟
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٥٥

 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﻋﻼﻣﺖھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۴ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ  ۱۷۰اﺻﻠﻪ درﺧﺖ ﺳﯿﺐ دارد ۱۰۰ ،اﺻﻠﻪ آنھﺎ ھﺮﯾﮏ ۶۰
ً
ﻋﺪد ﺳﯿﺐ ﻗﺮﻣﺰ و  ۷۰اﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ  ۷۰ﻋﺪد ﺳﯿﺐ زرد ﺛﻤﺮ دادﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﺎ ﭼﻨﺪ
ﻋﺪد ﺳﯿﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۵ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﭼﻪ ﺣﺸﺮهای اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﭼﺸﻢھﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا
ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲در ﺟﻤﻠﻪ اول ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻔﻌﻮل و در ﺟﻤﻠﻪ دوم ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ.
 -۳ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ -۱ :ھﺮﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ -۲ .ھﺮﮔﺎه وﻋﺪه دھﺪ ﺧﻼف وﻋﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ -۳ .و ھﺮﮔﺎه اﻣﺎﻧﺘﯽ را ﺑﻪ
او ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۱۰۹۰۰ -۴ﻋﺪد.
 -۵ﻣﻠﺦ.
ﺳﺆال
 -۱زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ
اﺳﺖ؟
 -۲ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۳ﺳﻨﺖ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻗﺮآن دارد.
 -۴ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎمھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺪر در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

٥٦

 ۱۰۰۰ﺳﺆال و ﺟﻮاب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ... ،

ﺟﻮاب
 -۱اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ،اﺧﻼق ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﺒﺎدتھﺎی رﺳﻮل
ﺧﺪاج و ﺧﻼﺻﻪ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖ اﺳﺖ.
 -۲ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻔﺘﺎر – رﻓﺘﺎر – و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج.
 -۳ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 -۴ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺪ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم و ﺻﻔﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ – ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ – ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ.
 -۵ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ او ﺑﻨﮫﺪ ،او را ﺑﺎ دﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و
دﯾﻦ او را ﯾﺎری دھﺪ ،و ھﻤﺴﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ھﻤﻪ داراﺋﯿﺶ را ﺑﺠﺎ ﻧﮫﺎد ﺗﺎ ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۲ﭼﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﺮان و روم و ﺣﺒﺸﻪ و ...ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ؟
 -۳ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ؟
 -۴ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽس.
 -۲آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد.
 -۳ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ -۱ :ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ -۲ .ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ھﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ھﻢ ﺣﻘﯽ را از ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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٥٧

 -۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮد ،و اﮔﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ آن را
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ﺑﻪ ﻧﮫﺮی ﮐﻪ از ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ رد ﺷﻮد و اﻧﺴﺎن در ﺷﺒﺎﻧﻪروز  ۵ﺑﺎر
در آن ﺣﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺒﺨﺶ«؟
 -۲اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان دارد؟
 -۳در ﻣﻮرد دوﺳﺖ ﺧﻮب و ﺑﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۴ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﺶ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
 -۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮای آن ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﺨﺎرج ﻟﺸﮑﺮ »ﻋﺴﺮة« را او ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮد.
 -۲ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺒﺎب
درد ﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »دوﺳﺖ ﺧﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻄﺮﻓﺮوش و دوﺳﺖ ﺑﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آھﻨﮕﺮ اﺳﺖ.
 -۴زﻣﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
 -۵ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ،وﻟﯽ اﺳﺮاف ﻣﮑﻨﯿﺪ«.

٥٨
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ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮده آن
ﺷﺐ را در ﺑﺴﺘﺮ او ﺧﻮاﺑﯿﺪ؟
 -۲ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﻪ اھﻤﯿﺘﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دارد؟
 -۳از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﻋﻠﻢ ،ﺟﮫﻞ ،اﺳﺖ ،ﻧﻮر ،و.
 -۴ﺑﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و او ﭼﯽ ﺟﻮاب داد؟
 -۵ﺷﮑﯿﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان اھﻠﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﻠﯽس.
 -۲وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﻓﺮھﻨﮓ
اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -۳ﻋﻠﻢ ﻧﻮر و ﺟﮫﻞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
 -۴ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺑﮑﺶ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﻏﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮب ﺑﭙﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺘﺮم.
 -۵ﺷﺘﺮ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﯿﺪﻧﺪ؟
 -۲ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ،آنھﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
 -۳ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه اﺳﻼم؟
 -۴اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﮐﯿﺴﺖ» :ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎداﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪم
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮدش و ﺳﻔﺮ ﻣﯽروم ،اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﭘﺮدازم ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﻢ«.
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٥٩

 -۵ﻣﺮدم ﻋﺮب در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ – ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ – ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ.
 -۲ﺷﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ – ﺷﯿﺮ آب – ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ درﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ.
 -۴ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺣﺮاﻧﯽ.
 -۵ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﺷﺮاب و اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﯿﻦ اﻣﺖ«
اﺳﻼم اﺳﺖ؟
 -۲در ﺟﻤﻠﻪ :ﺧﺎﻟﺪ و ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻨﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻨﺪان ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟
 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ھﻮﺷﯿﺎر و ﺧﺒﺮه ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۴ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ »ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد« ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم داد؟
 -۵ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺟﺮاح.
 -۲ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻨﺪان ﺣﺎل اﺳﺖ.
 -۳ﻓﺮﻣﻮده :آدم داﻧﺎ و ﺧﺒﺮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﺶھﺎی ﻧﺎروای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
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 -۴ﭘﺎرﭼﻪای را آورده و ﺳﻨﮓ را در آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ
ﯾﮏ از آنھﺎ ﮔﻮﺷﻪای را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﻪای را ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻨﮓ را در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
 -۵اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،ﻣﺼﻠﺢ و ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن او را ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﯽﮐﺮد؟
 -۲ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ او را ﭼﮑﺎر ﮐﺮد و ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﭼﯽ ﺷﺪ؟
 -۳ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟
 -۴ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ؟
 -۵ﭼﺮا اﺳﻼم ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر را ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮادر او ھﺎرون.
 -۲او را در ﺳﺒﺪی ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻋﻮن او را از آب
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و در ﻣﻨﺰل آﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
 -۳اﯾﻮب÷.
 -۴ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ و ھﻢ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ.
 -۵زﯾﺮا ﺷﺮاب ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ را از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻗﻤﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎل و
ﺛﺮوتﻣﺎن از دﺳﺖﻣﺎ ﺑﺮود.
ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻞ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﻋﺪه داده اﺳﺖ؟
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٦١

 -۲ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۳ﭼﺮا ﭘﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح در ﻃﻮﻓﺎن ﻏﺮق ﺷﺪ؟
 -۴ھﻤﺴﺮان ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺑﺪی ﺑﻮدﻧﺪ؟
 -۵آﯾﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺴﺐ و ﻗﻮم و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﮐﺎری از دﺳﺖﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺑﮫﺸﺖ.
 -۲ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻘﺮ و داراﯾﯽ و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ.
 -۳ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ دﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد و وارد ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺷﻮد.
 -۴ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻟﻮط و ﺣﻀﺮت ﻧﻮح.
ُّ
ۡ
ُ
َ ً
 -۵ﻧﻪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� ُه ۡم َءا�ِيهِ يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َمةِ ف ۡردا ﴾٩٥

»ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﯾﻨﺪ« .ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاھﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻔﺎر و اﺷﺮار ﭼﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۲ﮐﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۳ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﯿﺴﺖ؟
 -۴ﻣﺸﺮک ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
 -۲ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ و دﯾﻦ را درک ﮐﺮدن و آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدن و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ.
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 -۳ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ از ﺗﺮس ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﺒﺎدتھﺎی ﻇﺎھﺮی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
 -۴ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی را در ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ﮔﻨﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای او ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد؟
 -۲ﻣﻌﺠﺰۀ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ
ﺷﮫﺮت داﺷﺖ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻼلس را ﺧﺮﯾﺪ و آزاد ﻧﻤﻮد؟
 -۵ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج زﯾﺮ آن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﻗﻄﻊ ﮐﺮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنھﺎ در دﻧﯿﺎ و ﺑﺮدنﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ و
ﺟﮫﻨﻢ.
 -۲ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 -۳اﻣﺎﻧﺖداری ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ.
 -۴اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
 -۵ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم آن را ﻣﻘﺪس داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
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٦٣

ﺳﺆال
 -۱ﻓﺮق ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن در ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
 -۲ھﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
 -۳ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﮐﺎﻓﺮان ﭘﺲ از ﻣﺮدن و زﻧﺪهﺷﺪن ﭼﻪ آرزوﯾﯽ دارﻧﺪ؟
 -۵ﭼﺮا ﻧﻮر رﻋﺪ و ﺑﺮق ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﯿﺪهﺷﺪن ﺻﺪای آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮز و ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،و ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ذاﺗﯽ و اﺑﺪی و ازﻟﯽ و ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن ﮐﺴﺒﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺑﻪ »ﻻﹶ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﱠﹸ«.

 -۳ﺑﺮای آﻧﺎن وﺣﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺗﺎﺑﻊ وﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﺘﺒﺎهﺷﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آنھﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداد.
 -۴از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آنھﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
 -۵زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر از ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﯾﺎری ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟
 -۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون ﭼﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟
 -۳ﻏﺰوه ﺑﺪر در ﭼﻪ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ؟
 -۴ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۵ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل ھﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ؟

٦٤
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ﺟﻮاب
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯽ ﯾﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎری
دھﻨﺪ.
 -۲در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری دھﯿﺪ.
 -۳در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
 -۴ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺳﻔﺎرش رﺳﻮل ﺧﺪا ج را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﺪن
در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 -۵ﻣﺮگ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ.
ﺳﺆال
 -۱ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﮐﺪام دﻋﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؟
 -۲ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪارﮔﺮدﯾﺪن از ﺧﻮاب ﭼﻪ دﻋﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 -۳ﺑﻪ ﺧﻮابرﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺪارﺷﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﺪ؟
 -۴ﻣﮑﻌﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ آن  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺠﻢ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 -۵ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯽﺟﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
» -۱ﺑﹺ ﹾﺴ ﹺﻢ اﷲﱠﹺ ﹶو ﹶﺿ ﹾﻌ ﹸﺖ ﹶﺟﻨﹾﺒﹺﻲ ،اﻟ ﱠﻠ ﹸﻬ ﱠﻢ اﻏﹾ ﹺﻔ ﹾﺮ ﹺﱄ ﹶذﻧﹾﺒﹺﻲ«.
ﹺ
ﹺ
ﻮر«.
ﳊ ﹾﻤﺪﹸ ﷲﹺ ا ﱠﻟﺬي ﹶأ ﹾﺣ ﹶﻴﺎﻧﹶﺎ ﹶﺑ ﹾﻌﺪﹶ ﻣﺎ أﻣﺎﺗﹶﻨﺎ ،وإ ﹶﻟ ﹾﻴﻪ اﻟﻨ ﹸﱡﺸ ﹸ
» - ۲ا ﹶ

 -۳ﻣﺮدن و زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﺪ.
 ۸ = ۲ × ۲ × ۲ -۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ.
 -۵ﮐﺘﺎب.
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ﺳﺆال
 -۱ﺧﺎﻧﻮاده آدم÷ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
 -۲ﭼﺮا ﻗﺎﺑﯿﻞ ھﺎﺑﯿﻞ را ﮐﺸﺖ؟
 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﻧﺼﯿﺤﺖ رو در رو و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ؟
 -۴ﮔﯿﺎھﺎن و درﺧﺘﺎن ﺟﺎن دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽﺟﺎن ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱آدم – ﺣﻮا – ھﺎﺑﯿﻞ – ﻗﺎﺑﯿﻞ و دو ﺧﻮاھﺮ آنھﺎ.
 -۲ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎدت و ﻧﺎداﻧﯽ.
 -۳ﻓﺮﻣﻮده »ﻣﺆﻣﻦ آﯾﻨﮥ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ«.
 -۴اﮔﺮ ﺟﺎن ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻞ و ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
 -۵در ﮔﯿﺎھﺎن رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ – در ﺣﯿﻮاﻧﺎت رﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺜﻞ – در اﻧﺴﺎن رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﻠﻢ و اراده.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﻣﺆذن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﭘﯿﺎم و رﺳﺎﻟﺖ اذان ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟
 -۳از  ۵۰ﺷﺎﮔﺮد ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن /ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ  %۸۰ﻗﺒﻮل /ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدود /ﻧﺎﮐﺎم و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 -۴ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ؟
 -۵ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ و ﺟﮫﺎد اﺻﻐﺮ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟

٦٦
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ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻼل ﺑﻦ رﯾﺎح ﺣﺒﺸﯽ.
 -۲ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺒﺎدت و وﺣﺪت.
 ۴۰ -۳ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻮل و  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻣﺮدود ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
 -۴دﯾﻦ – زﺑﺎن – ﺗﺎرﯾﺦ.
 -۵ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﺎروای ﻧﻔﺲ ،و ﺟﮫﺎد اﺻﻐﺮ ﻣﺒﺎرزۀ
ﻓﮑﺮی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ
اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 ۶ -۱ﮔﺮوه از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۲از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﻇﻔﺮ – ﮐﻨﯽ – ﻧﻮﺑﺖ – ﺻﺒﺮ – ﮔﺮ –
آﯾﺪ.
 -۳ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل آن  ۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  ۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ،
ﻣﺴﺎﺣﺖ آن را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴ﭼﺮا ﮐﻠﻤﻪ »ﻧﻮر« در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و »ﻇﻠﻤﺎت« ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻊ
آﻣﺪه اﺳﺖ؟
» -۵داراﻟﺴﻼم« ﻟﻘﺐ ﮐﺪام ﺷﮫﺮ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻓﻘﺮاء – ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ – ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره زﮐﺎت – ﻧﻮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – ﻗﺮﺿﺪاران
– ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل و ﺗﻮﺷﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه.
 -۲ﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻇﻔﺮ آﯾﺪ.
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.۸ × ۵ = ۴۰ -۳

 -۴زﯾﺮا راه اﺳﻼم ﮐﻪ راه ﻧﻮر و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﯾﮏ راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
راهھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.
 -۵ﺑﻐﺪاد.
ﺳﺆال
 ۵ -۱ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺖھﺎ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۲اﮔﺮ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﯽ رﺳﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ؟
 -۳ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت اھﻞ اﯾﻤﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۴ﺳﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ درﮐﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ.«....
 -۵آﻣﺪن ﺑﮫﺎر و ﺳﺒﺰﺷﺪن ﮔﯿﺎھﺎن و ﺷﮑﻮﻓﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎ ﭼﻪ
ﭘﯿﺎﻣﯽ دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﻣﺎﻧﺖداری – ﺻﺪاﻗﺖ – ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ – ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ.
 -۲ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻃﯿﻪ اﺳﺖ.
 -۳ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻤﺎز – ﭘﺮھﯿﺰ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﮫﻮده – اﻣﺎﻧﺘﺪاری –
وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن – ﭘﺮھﯿﺰ از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ.
 ... -۴ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آری و ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺨﻮری.
 -۵ﭘﯿﺎم زﻧﺪهﺷﺪن ﭘﺲ از ﻣﺮگ و آﻣﺪن ﺟﮫﺎن آﺧﺮت.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎنﺷﺎه – رواﻧﺴﺮ  ۷۷ / ۹ / ۱۱ﺷﻤﺴﯽ

