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6 

 
 پیشگفتار

الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصالة  و السالم  علی خیر خلقه محمد 

 و آله و اصحابه اجمعین. 

 اما بعد...

در مناطق بلوچستان پس از تعطیالت مدارس, علمای بزرگوار در مساجد 

تدارک دیده اند که در آنها قرآن و « بستانی طرح تا» کالسهایی را به عنوان 

 تجوید تدریس می گردد و الحمدلله نتایج بسیار مثبتی را در برداشته است.

ین تدریس کودکان مقطع ابتدائی در اکتابی که هم اکنون در پیش رو دارید برای 

کالسها تدارک دیده شده و سعی شده مطالبی پیرامون مسایل اسالمی که بیشتر 

نیاز کودکان هستند گرد آوری و با عبارتی ساده و روان نوشته گردند و از مورد 

 آوردن کلمات پیچیده و تخصصی پرهیز شود.

این کتاب به صورت سؤال و جواب می باشد تا فراگیری مطالب آن برای کودکان 

 آسانتر باشد.

نش با توجه به اینکه این مختصر در زمینه مذکور اولین اثر نویسنده و همکارا

ی باشد طبیعی است که خالی از نقص نیست لذا از دوستان وصاحبنظران تقاضا ـم

ما را با پیشنهادات, انتقادات و می شود که جهت هر چه بهتر شدن کارهای بعدی 

 یهای خود یاری رسانند.مایراهن
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از خداوند منان مسئلت داریم که این عمل ناقص ما را قبول بفرماید و توفیق عمل 

 ایت نماید. بیشتر عن

الزم به ذکر است که از دوستان بزرگواری که در این زمینه صمیمانه با ما  

 همکاری داشته اند تشکر وتقدیر نمائیم.

 

 عبد الرشید تریز

71/3/7331 

 ایرانشهر
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 سخنی با استاد بزرگوار: 
رس الزم به یاد آوری است که برخی از آداب و مسائل ضروری قبل از آغاز د

 به دانش آموزان تعلیم داده شوند. مثالً: 

   برده می شود باید صلوات بفرستیم یعنی: هوقتی که نام پیامبر اکرم 

 بگوییم.« صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم » 

 بگوییم.« علیه السالم » ده می شود رو وقتی که نام یکی از پیامبران ب 

 رضی الله عنه » رده می شود. زمانی که نام یکی از صحابه کرام ب »

 بگوییم.

  لیهرحمة الله ع» شود  یکی از ائمه و بزرگان دین برده میوقتی که نام »

و به , غذا و ...خواب , مالقات با یکدیگر,بگوییم, و همچنین آداب مسجد

, وضو گرفتن و نماز خواندن به دوم دبستان دانش آموزان کالسهای اول و

 شوند.صورت عملی آموزش داده 
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 اصول دین چند تا هستند؟  -1س 

 معاد  -3نبوت    -2توحید   -1اصول دین سه تا هستند:  ج:

 ارکان اسالم چند تا هستند؟  -2س 

روزه                    -4زکات   -3نماز   -2کلمه توحید   -1تا هستند:  5ارکان اسالم  ج:

 حج.  - 5

 ستند؟ارکان عقیده اسالمی چند تا ه -3س 

 -3ایمان به فرشتگان   -2تا هستند: ایمان به خداوند   6ارکان عقیده اسالمی  ج:

ایمان به روز قیامت ) زنده  – 5ایمان به پیامبران    -4ایمان به کتابهای آسمانی  

 ایمان به تقدیر. – 6شدن مرده ها ( 

 

 (ایمان به خدا)

 کلمه توحید چیست؟ -4س 

یکتا خدایی نیست و حضرت  سول الله یعنی جز خدایمحمد رال إله إال الله  ج:

 فرستاده اوست. همحمد 

ده است. توضیح: خداوند یکتا و یگانه است. کسی را نزائیده و از کسی زاده نش

 , بینا, گویا و دانا است. همیشه بوده و خواهد بود.شنوا

 آیا ما خداوند را در روز قیامت می بینیم؟  -5س

 در روز قیامت می بینیم.آری, ما خداوند را  ج:
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 آیا خداوند می خوابد؟ -6س

 خسته نمی شود. خیر, خداوند هرگز نمی خوابد و ج:

 خداوند عالم غیب است یعنی چه؟ -7س

, حال, آینده و تمام چیزهای آشکار و پنهان و یعنی خداوند تمام وقایع گذشته ج:

 آنچه در دلهای ما وجود دارد همه را می داند.

 داوند کسی دیگر غیب می داند؟آیا جز خ -8س

اگر شخصی ادعا کند که غیب  خیر جز خداوند هیچ کس غیب نمی داند و ج:

 ی داند حتماً دروغگو است. ـــم

 ار      ــعلم غیبی کس نمی داند بجز پروردگ

 گر کسی گوید که من دانم از او باور مدار                                          

 

 (فرشتگانایمان به  )

 فرشتگان از چه آفریده شده اند؟ -9س 

فرشتگان از نور آفریده شده اند ) و بندگان خداوند هستند و همیشه خداوند را  ج:

 پرستش می کنند.

 بزرگترین و مشهور ترین فرشتگان کدامند؟ -11س

حضرت اسرافیل          -3حضرت عزرائیل    -2حضرت جبرائیل    -1  ج:

 ) علیهم السالم(  حضرت میکائیل -4
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 ) ایمان به کتابهای آسمانی(

 کتابهای آسمانی چگونه کتابهایی هستند؟ -11س

کتابهایی هستند که خداوند آنها را برای هدایت انسانها برای پیامبران فرستاده  ج:

 و دستورات خود را در آنها بیان کرده است.

 معروفترین کتابهای آسمانی کدامند؟ -12س

قرآن  -4انجیل   -3زبور   -2تورات    -1آنها چهار تا هستند. معروف ترین  ج:

 کریم.

 تورات بر کدام پیامبر فرستاده شده است؟ -13س 

علیه السلام فرستاده شده است و کلام خداوند است  تورات بر حضرت موسی ج:

 اما توراتی که امروزه موجود می باشد در آن دستکاری شده است.

 کدام است و بر کدام پیامبر نازل شده است؟ دومین کتاب آسمانی -41س

 زبور نام دارد و بر حضرت داود علیه السلام فرستاده شده است. ج:

 سومین کتاب آسمانی کدام است و بر کدام پیامبر نازل شده است؟ -41س

آن نیز  بر حضرت عیسی علیه السلام  نازل شده است و انجیل است و ج:

 انده است.متأسفانه از دستکاری محفوظ نم

 پیروان حضرت موسی را چه می نامند؟ -41س

هستند. و  انآنها را یهودی می نامند که سرسخت ترین دشمنان مسلمان ج:

امروزه اغلب به نام صهیونیسم شناخته می شوند که بیشتر در اسرائیل 

بر  سکونت دارند که فلسطین و قبله اول مسلمین ) قدس ( را اشغال کرده و
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می کنند. کشور آمریکا از آنها حمایت می کند و آمریکا نیز مسلمانان ظلم 

 یکی از سر سخت ترین دشمنان اسلام و مسلمین است.

 پیروان حضرت عیسی را چه می نامند؟ -41س

 آنها را مسیحی یا نصاری می نامند. ج:

 چهارمین کتاب آسمانی چه نام دارد و بر چه کسی نازل شده است؟ -41س

 شده است. نازل ه بر حضرت محمد  قرآن نام دارد و ج:

 را چه می نامند؟ ه پیروان حضرت محمد -41س 

 پیروان حضرت محمد را مسلمان می نامند. ج:

 را چه می نامند؟ ه یاران و همراهان پیامبر -02س 

 را اصحاب می نامند. ه همراهان حضرت محمد یاران و ج:

 اعتقاد شما درباره قرآن چیست؟ -21س

که قرآن بهترین کتاب آسمانی و کالم خداوند می باشد و آخرین داریم ما اعتقاد  ج:

کتاب آسمانی است. هرگز به آن دستبرد زده نشده و نخواهد شد, کتاب راهنمای 

 برنامه زندگی مسلمانان است. بشر و

 کدام آیات برای اولین بار نازل شدند؟ -22س 

  این آیات زیر برای اولین بار نازل شدند: ج:

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ٹ ٹ چ

   5 - 1العلق:  چڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
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 این آیات در کجا نازل شده اند؟ -02س 

 نازل شدند.« مکه » این آیات در غار حرا  ج:

 قرآن طی چند سال نازل شده است؟ -01س

 سال نازل شده است. 02قرآن در مدت  ج:

 آن چند جزء وچند سوره است؟قر -01س 

 سوره می باشد. 441جزء و  22قرآن دارای  ج:

 بزرگترین و کوچکترین سوره های قرآن را نام ببرید؟ -01س

 نام دارد.« کوثر » و کوچکترین « بقره » بزرگترین  ج:

 قرآن کریم دارای چند آیت است؟ -01س

 شش هزار و ششصد وشصت و شش آیت.1111 ج:

 ای اولین بار توسط چه کسی جمع آوری شد؟قرآن بر – 01س 

 .تتوسط حضرت ابوبکر صدیق  ج:

 چه کسی قرآن را تکثیر و منتشر کرد؟  -01س 

 .تحضرت عثمان  ج :

 وظیفه مسلمین نسبت به قرآن کریم چیست؟ -22س 

یاد گرفتن آن با تجوید, تلاوت کردن آن با ترتیل و عمل کردن بر تمام  ج:

 دستورات آن .

 ضیلت فراگیری قرآن چیست؟ف  -24س
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 بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و» دند: فرمو هپیامبر اکرم ج:

 « .به دیگران یاد بدهد

 

 (ایمان به پیامبران)

 

 اعتقاد شما درباره پیامبران چیست؟ -20س 

پیامبران بندگان نیک و صالح خداوند بوده اند که خداوند آنها را از میان  ج:

 برای هدایت و راهنمایی بشر برگزیده است.انسانها 

 آیا پیامبران معصوم هستند؟ -22س

 آری, فقط پیامبران معصوم هستند و هرگز گناهی مرتکب نشده اند. ج:

 تعداد کل پیامبران چند نفر است؟ -21س

نفر 401222) اما مشهور چنین است که آنها تعداد دقیق آنها معلوم نیست.  ج:

 .بیش بوده اند( کم و

 نام چند نفر از آنها در قرآن کریم ذکر شده است؟  -21س 

 نفر از آنها در قرآن کریم است که به شرح زیر می باشد:  01نام  ج:

 -1اسماعیل  -1ابراهیم  -1صالح  -1هود  -1نوح  -2ادریس  -0آدم  -4

 -41شعیب  -42ایوب    -40لوط  -44یوسف   -42یعقوب     -1اسحاق  

 -41سلیمان    -41داود     -41ذو الکفل     -41ن    هارو – 41موسی    
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 -01یحیی     -02زکریا       -00یونس     -04الیسع    -02الیاس    

 .همحمد -01عیسی علیه السلام  

 پیامبران اولو العزم را نام ببرید؟  -21س 

 .همحمد -1عیسی علیه السلام     -1موسی   -2ابراهیم   -0نوح   -4 ج: 

 چرا به این پیامبران اولوالعزم می گویند؟ – 37س 

زیرا که این پیامبران در راه تبلیغ دین تالش و کوشش بیشتر نموده و  ج:

سختیهای بیشماری را تحمل کرده اند و هیچ چیزی آنها را از تبلیغ دین باز نداشته 

 است و بر مشکالت و قضا و قدر الهی صابر بوده اند.

 پیامبر چه بوده است؟نام اولین و آخرین  -38س 

 . هنام اولین پیامبر حضرت آدم و آخرین حضرت محمد ج:

 می آید؟پیامبری ه آیا بعد از حضرت محمد -39س 

 خیر بعد از او هیچ پیامبری نیامده و نخواهد آمد. ج:

 معجزه چیست؟  -12س

معجزه کار خارق العاده ای است که خداوند در دست پیغمبر و برای تایید  ج:

 و عموم مردم نمی توانند چنین کاری بکنند. پیامبری او ظاهر می کند ادعای

 نام ببرید؟  را هچند تا از معجزات حضرت محمد -14س

 شق القمر. -2   هفوران کردن آب از انگشتان حضرت  -0قرآن کریم    -4ج:

 چند تا از معجزات حضرت موسی را نام ببرید؟ -10س 

پیدا  -2هی اوقات تبدیل به مار می شد(   عصا ) که گا -0ید بیضا   -4  ج:

غرق شدن فرعون و  -1شدن دوازده راه در دریا برای عبور بنی اسرائیل   

 همراهانش.

 چند تا از معجزات حضرت عیسی علیه السلام را نام ببرید؟ -12س

شفا دادن به بیماران ) صعب  -0زنده شدن مرده ها با اجازه خداوند     -4  ج:

ُمشتی گل را به صورت پرنده درست می کرد و در  -2اجازه خداوند    العلاج( با 
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به پرواز در می  آن می دمید به حکم خداوند به پرنده زنده ای تبدیل می شد و

 آمد.

 

 

 (یمان به روز آخرتا)

 

 روز آخرت چیست؟  -11س 

شود و مردم از قبرهای خود به اذن خدا بر  روزی است که دنیا تمام می ج:

ی خیزند و در محضر خداوند حاضر می شوند  و بعد از محاسبه ــــــم

نیکوکاران راهی بهشت و بدکاران را ملائکه به دستور الله کشان کشان به دوزخ 

 می برند.

 اعتقاد شما در مورد قبر چیست؟  -11س

هنگامی که کسی  وت که قبر اولین دروازه آخرت است اعتقاد ما این اس ج:

ر قبر گذاشته می شود دو فرشته با نامهای منکر و نکیر به د ی میرد وـــــــم

و خداوند او را زنده می کند و او می نشیند و دو فرشته از او ی آیند ـسراغ او م

 چند تا سوال می پرسند.

 منکر و نکیر چه سوالهایی از میت می کنند؟ -11س

 پرودگار تو کیست؟« من ربک؟ » اولی می پرسند  -4 ج:

 پرودگار من الله است.«  ربی الله » ر جواب می گوید: که مسلمان د

 دین تو چیست؟ « ما دینک ؟ » بعد از آن می پرسند:  -0 ج:

 دین من اسلام است.« دینی الاسلام »  مسلمان در جواب می گوید: 

 پیامبر تو کیست؟ « من نبیک ؟ » بعد از آن می پرسند  -2 ج:

 ه, پیامبر من حضرت محمد «محمدنبیی » در جواب می گوید:   که مسلمان

 .است
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 اگر کسی درست جواب داد پاداش او چیست؟  – 11س 

قبر او گشاده شده و باغی از باغهای بهشت می شود و در آن به آرامی تا روز  ج:

 قیامت می آساید.

 اگر کسی نتوانست درست جواب بدهد سزای مجازات او چیست؟ – 11س

اذیت خواهد  تا روز حشر در عذاب و شده و قبر او چاهی از چاه های جهنم ج:

 ماند.

 عالم برزخ چیست؟ -11س

که از قبر بلند کرده شود این  یبعد از اینکه انسان بمیرد و دفن شود تا روز ج:

 مدت را برزخ می گویند.

 اعتقاد شما درباره پل صراط چیست؟ -12س

از آن مثل  پل صراط, پلی است که بر روی جهنم درست شده است, مسلمانان ج:

برق, بعضی مثل سوار بر اسب و بعضی مثل پیاده عبور کرده وارد بهشت 

 ی شوند, ولی بدکاران نمی توانند از آن عبور کنند و به داخل جهنم می افتند. ــــــم

 آیا در آن روز کسی می تواند در حق کسی سفارش بکند؟ -14س 

با اجازه پروردگار سفارش می  شهدا و ... بله پیامبران, اولیاء الله, علما و ج:

 کنند.

 برای چه کسانی سفارش می کنند؟ -10س

 برای مسلمانان گناهکاری که خداوند اجازه سفارش آنها را بدهد.

 حوض کوثر چیست؟  -12س

عطاء فرموده است که  هحوضی است که خداوند متعال آن را به پیامبر اکرم  ج:

 ت خود از آب آن می نوشاند.نیکوکاران امبه  هدر روز قیامت آن حضرت 

 بهشت چیست؟ -11س

مکانی است که خداوند متعال آن را برای انسانهای نیکوکار آماده کرده و در  ج:

 آن نعمتهای گوناگون و هر چیزی که دل انسان بخواهد فراهم نموده است.

 جهنم چیست؟  -11س
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گوناگون و مکانی است پر از آتش سوزان, مار , کژدم , اژدها و عذابهای  ج:

 سختی که خداوند آنرا برای مجازات مجرمان و گناهکاران آماده کرده است.

 خلفاء راشدین ) چهارگانه ( را نام ببرید؟  -11س 

 .ت حضرت ابوبکر صدیق -4 ج:

 .تحضرت عمر فاروق  -0

 .تحضرت عثمان ذو النورین  -2

 .ت حضرت علی مرتضی -1

  امامهای چهار گانه اهل سنت را نام ببرید: -57س 

 امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمه الله. -1 ج:

 امام شافعی محمد بن ادریس رحمه الله.   -2   

 امام مالک بن انس رحمه الله. -3   

 امام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. -4   

  


