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 مقدمه
 

 ِّ  ِ دب ال   ِدنا ُمَحم  یِّ ــَ ََ َعَلاي س ل  ــَ ا ا ُ َوس ل  ــَ ِه َربِّ اْلعاَلِمیَن َوص اْلَحْمُد ِللّٰ
يَن  اِهِر ِ  َوآِلِه الط  مِّ

ُ
ْجَمِعیَن.اْْل

َ
 َوَصَحاَبِتِه أ

  دهدمی نجات کفر و شرک هایتاریکی از را ما که است شریعتی اسالم
سوی و   در را أبدی خوشبختی و سعادت و سازدمی رهنمون نور و هدایت ب

 .نمایدمی تضمین بهشت

  اندتالش در همواره صفتشیطان هایانسان و از طرفی دیگر شیاطین اما
  بیراهه هب را ما فرزندان بگیرند، مسلمانان ما از را برکت و خیر پر دین این که

 .  کنند ایجاد تزلزل آنان یعقیده در و بکشانند

صدهاده و کامپیوتری هایبازی ها،فیلم ساختن طریق از آنان   ها بلکه 
  و دارند را ما جوانان و نوجوانان پاک یعقیده تخریب قصددد دیگر، روش

  آنان هب را خود باطل یعقیده و بکشانند تباهی و فساد به را آنان خواهندمی
 .  کنند تحمیل

شیم. تمام قوای خود را  شیار با ست که هو سلمانان الزم ا بنابرین بر ما م
ستفاده کنیم. یکی از  بکار گیریم و جهت دفع این جنگ فکری از تمام ابزار ا

 این راهکارها آگاه ساختن نوجوانان و جوانان از عقاید پاک اسالم است.  
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نان آ اینکه ات نمودم آوریجمع را اسالمی عقاید از مختصری منظور بدین
سالم پاک از عقاید شه و کنند پیدا کافی اطالع ا   آنان عقیدتی و علمی یری

  أعمالی و پاک قلبی با و بمانند أمان در تندبادها  از و گردد مسدددتحکم
 .دارندنگه راضی را خویش خدای شایسته،

  هدایت راه در همیشه را ما جوانان و نوجوانان که خواستارم عزوجل اهلل از
  و بگرداند مستمر و عام را آن نفع فرموده، قبول را ناچیز عمل این  دهد. قرار
 .دهد قرار مسلمانان یعقیده تثبیت برای سببی را آن

ا  َِ َوَصل  َة ِإال  ِبا ِ اْلَعِل ِّ اْلَعِظی ََ اْلَوِكْیُل َوال َحْوَل َوال ُقو  َحْسُ َ ا اللُه َوِنْع
ِدنا  ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن.ا ُ َعَلاي َسیِّ ََ َواْلَحْمُد ِللّٰ دب َوَعَلاي آِلِه َوَصْحِ ِه َوَسل   ُمَحم 

 

 دارسید مسلم تخت

 گیاهدان -جزیره قشم  مدرسه أمیریه

1/1/7931 

 

 



 

 

 ایمان ارکان

 

 است؟ت چند ایمان ارکان. 1

 :استت شش ایمان ارکان

 خداوند.     به ایمان. 7

   فرشتگان. . 1

 .آسمانی های کتاب. 9

   پیامبران.. 2

 آخرت.    روز. 1

  آن. شر و آن خیر ،قَدَر. 1
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 خداوند به ایمان
 

سمان، زمین،. 1 شید، آ سی چه را موجودات تمام و ستارگان و ماه خور  ک

 یکتا. خداوندِ  است؟ آفریده

 است؟ آفریده چه برای را هاانسان ما خداوند. 2

 .کنیم عبادت را او تنها اینکه برای

 چیست؟ اهلل اال اله ال معنای. 3

 .ندارد وجود حق به معبودی خداوند، مقدس ذات جز

 بگویید؟ حفظ از را الحسنی اهلل اسماء. 4

َمُ   ــ  وُس الس ُقدُّ ِلُك اْل َُ اْلَم ِحی ْحَمُن الر  َلَه ِإال  ُهَو الر  ِذي اَل ِإ ل  ُه ا ل  ُهَو ال
اُر  ا  ُر اْلَف وِّ ــَ اِرُئ اْلُمص َخاِلُق اْل َ ُر اْل اُر اْلُمَتَك ِّ يُز اْلَج   اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِز

ا اُق اْلَات  ز  اُب الر  اُر اْلَوه  اِفُع اْلُمِعزُّ اْلَقه  ِسُط اْلَخاِفُض الر  َُ اْلَقاِبُض اْلَ ا ُح اْلَعِلی
َُ اْلَفُاوُر  َُ اْلَعِظی ِطیُف اْلَخِ یُر اْلَحِلی َُ اْلَعْدُل الل  ِمیُع اْلَ ِصیُر اْلَحَك اْلُمِذلُّ الس 

یُل اْلَجِلیُل الْ  ــِ ُكوُر اْلَعِل ُّ اْلَكِ یُر اْلَحِایُ  اْلُمِقیُت اْلَحس ــ  قِ الش َُ الر  ي یُل َكِر
ِهیُد اْلَحقُّ اْلَوِكیُل  ــ  َُ اْلَوُووُو اْلَمِجیُد اْلَ اِعُ  الش ُع اْلَحِكی ــِ اْلُمِجیُل اْلَواس
ُ  اْلُمْ ِدُئ اْلُمِعیُد اْلُمْحِی  اْلُمِمیُت  ــِ اْلَقِويُّ اْلَمِتیُن اْلَوِل ُّ اْلَحِمیُد اْلُمْحص
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وُ  اْلَواِجُد اْلَما َتِدُر اْلَح ُّ اْلَقیُّ َقاِوُر اْلُمْق َمُد اْل ــ  َحُد اْلَاْرُو الص
َ
ِجُد اْلَواِحُد اْْل

اُب  و  عاِل  اْلَ رُّ الت  اِهُر اْل اِطُن اْلواِل  اْلُمَت ظ  ُل اْلِْخُر ال و 
َ
ُر اْْل ُ  اْلُمَؤخِّ دِّ قَ اْلُم

ُءوُف َماِلُك اْلُمْلِك ُذو اْلَجَمِل َواْلِ  َُ اْلَعُاوُّ الر  ُط اْلَجاِمُع اْلُمْ َتِق ْكَراِ  اْلُمْقســِ
َ اِق   َ ِديُع اْل َهاِوي اْل وُر اْل اِفُع ال ُّ ارُّ ال   َماِنُع الضـــ  اْلَفِ  ُّ اْلُمْفِ   اْلُمْعِط  اْل

ُ وُر. ِشیُد الص   اْلَواِرُث الر 
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 فرشتگان به ایمان
 

 است؟ آفریده چیزی چه از را فرشتگان خداوند،. 1

 .ندارند ماده و نر و آفریده نور از

 خورند؟می چیزی و خوابندمی فرشتگان آیا. 2

 .خوابندمی نه و آشامندمی نه و خورندمی نه فرشتگان

 مشغولند؟ کاری چه به فرشتگان. 3

 انفرم خداوند چه هر و مشغولند خداوند ذکر و تسبیح به همیشه آنان
 .دهندمی انجام را آن دهد

 دارند؟ پَر فرشتگان آیا. 4

 نانآ پرهای بعضی و پر، سه بعضی و پر، دو دارای آنان از بعضی بله،
 دید الم راالسعلیه جبریل سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. است تربیش

 .داشت پر ششصد که

 اند؟شمارش قابل فرشتگان آیا. 5

 هزار فتاده روز هر مثالً. نیستند شمارش قابل و زیادند بسیار فرشتگان
 سسپ و کنندمی طواف را الَمعمُوربَیتُ هفتم، یطبقه آسمان در فرشته
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 دیگر یفرشته هزار هفتاد خداوند نیز روز آن فردای و شوندمی آن داخل
 ات طورهمین و شوندمی آن داخل آورده بجا را طواف نیز آنان آفریندمی را

 کی جای نیز پهناوری این با آسمان در .شودمی چنین است باقی دنیا
 پاکی هب را او و کنندرا سجده می خداوند فرشتگان، اینکه مگر نیست وَجَب

 .کنندمی یاد

 بنویسید؟ دارند، برتری فرشتگان سایر بر که ایفرشته چهار نام. 6

 .آوردمی وحی پیامبران به که ایفرشته: السالمعلیه جبریل. 1

 را ندگانب رزق و باران مسؤلیت که ایفرشته: السالمعلیه میکائیل. 2
 .دارد عهده به

ر دمد. بمی صور در زمان آخر که ایفرشته :السالمعلیه اسرافیل. 3
 و مددمی صور در دوباره مدتی از بعد سپس رسدمی پایان به اثر آن دنیا

 سرزمین به اعمال رسیحساب برای و شوندمی زنده مخلوقین یهمه
 .روندمی محشر

 او طتوس خالیق روح قبض که ایفرشته :السالمعلیه المَوتمَلَک  . 4
 .گیردمی انجام

 ببرید؟ نام را مشهور فرشتگان از برخی. 7

 .بهشت نگهبان: رضوان. 1

 .جهنم نگهبان: مالک. 2
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 پرسند:می انسان از قبر در که ایفرشته دو: منکر و نکیر. 3

 چیست؟ تو دین         کیست؟ تو پروردگار

 چیست؟ تو کتاب            کیست؟ تو پیامبر

 دارد رارق انسان راست دوش بر یکی که ایفرشته دو :کِراماً کاتِبِین. 4
 را بد اعمال و دارد قرار چپ دوش بر دیگری و نویسدمی را خوب اعمال و

 .نویسدمی

 و جنّیان و شیاطین از را ما خداوند، أمر به که فرشتگانی :حَفَظه. 5
 .کنندمی محافظت هاگرفتاریمکروهات و  سایر

 بزنید؟ مثال را فرشته یک قدرت. 8

 ریلجب متعال را نافرمانی کردند خداوند اسرائیل،بنی قوم که زمانی
 ومق که زمانی و .گمارد آنان سر بر و بَرکَند جا از را طور کوه السالمعلیه

 جبریل کردند سرپیچی خداوند متعال دستورات از السالمعلیه لوط پیامبر
 از را آنان شهرهای و زد آنان شهر هفت به زیر را خویش پَرِ السالمعلیه

 زمین بر محکم و کرد وارونه را آن سپس و برد آسمان به و بَرکَند جا
 .ساخت هالک را خداوند دشمان وسیلهکوبید. بدین

 بنویسید؟ را خداوند فرشتگان از یکی بزرگی.  9

 یهفاصل که کنندمی حمل فرشته هشت را خداوند عرش قیامت، روز در
 .تاس سال هفتصد مسیر آنان دوش تا هافرشته این گوش ینرمه بین
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 آسمانی هایکتاب به ایمان
 

 بنویسید؟ را فرستاده بشر هدایت برای خداوند که هائیکتاب. 1

 السالم.علیه موسی پیامبر بر تورات:. 1

 السالم.علیه داوود پیامبر بر زَبور:. 2

 السالم.علیه عیسی پیامبر بر انجیل:. 3

 وسلم.علیهاهللصلی اهلل رسول بر قران:. 4

 بنویسید؟ را فرستاده پیامبران بر خداوند که هائیصحیفه. 2

 هانآ ترینمهم که نموده نازل پیامبران بر را زیادی هایصحیفه خداوند
 المالسعلیه موسی پیامبر صحف و السالمعلیه ابراهیم پیامبر صُحُفِ 

 .باشدمی
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 نقرآ مورد در اطالعاتی

 

 است؟ آیه چند و سوره چند جزء، چند دارای قران. 1

 .باشدمی آیه 1191 و سوره، 772 و جزء، 91 دارای قران

 د؟ش نازل سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول بر سال چند طول در قران. 2

 سال. 19 طول در

 معناست؟ چه به مدنی هایسوره و مکی هایسوره. 3

 هایسوره باشد؛ شده نازل مکانی هر در هجرت از قبل که هائیسوره به
 دهش نازل مکانی هر در هجرت از بعد که هائیسوره به و گویند.می مکی
 .گویندمی مدنی هایسوره باشد؛

 شد؟ نازل کجا در و بود چه شد نازل که هائیآیه اولین. 4

 بود عبادت مشغول حراء غار در وسلمعلیهاهللصلی اهلل رسول که زمانی
 :شد نازل ایشان بر آیات این

َك ٱ بِّ َِ َر  ِبـاْس
ْ
ِذي َخَلَق ﴿ٱْقَرأ نَساَن ِمْن َعَلقب ﴿ٱ﴾ َخَلَق 1ل  َك ٱ﴾ 2ْلِ بُّ  َوَر

ْ
ْقَرأ

ْكَرُ  ﴿ٱ
َ
َِ ﴿ٱ﴾ 3ْْل ََ ِبـاْلَقَل ِذي َعل  ََ 4ل  َْ ٱ﴾ َعل  َْ َيْعَل نَساَن َما َل  ﴾5﴿ْلِ
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 شد؟ نازل شبی چه در و ماهی چه در قران آیات اولین. 5

 .شد نازل قدر شب در رمضان مبارک ماه در قران آیات اولین

 ندارد؟ الرحیم الرحمن اهلل بسم سوره کدام. 6

 توبه. یسوره

 است؟ آمده الرحیم الرحمن اهلل بسم بار دو سوره کدام در. 7

 نمل. یسوره

 کیست؟ آمده، قران در او نام که زنی تنها. 8

 السالم.علیه عیسی پیامبر مادر السالمعلیه مریم

 شود؟می شروع هلل الحمد با سوره چند. 9

 فاطر. سبأ، کهف، أنعام، فاتحه، یسوره

 است؟ کدام سوره ترینطوالنی و ترینکوتاه. 11

 .است بقره یسوره آن ترینطوالنی و کوثر یسوره آن ترینکوتاه

 گوید؟می سخن موضوعی چه از و است کدام آیه ترینطوالنی. 11

 .است معامالت آن موضوع و بقره، یسوره 111 یآیه
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 پیامبران به ایمان

 

 اند؟کسانی چه پیامبران. 1

 را آنان خداوند که هستند ایبرگزیده و راستگو هایانسان پیامبران
 .است نموده انتخاب جنّیان و هاانسان هدایت برای

 ببرید؟ نام را العزم أولو پیامبران. 2

 السالمعلیه ابراهیم. 1 السالم           علیه نوح. 7

 السالمعلیه عیسی. 2 السالم        علیه موسی. 9

 وسلمعلیهاهللصلی اهلل رسول. 1

 ببرید؟ نام را پیامبر آخرین و اولین. 3

 علیهاهللصلی اهلل رسول پیامبر، آخرین و السالمعلیه آدم پیامبر، اولین

 .باشدمیوسلم 

 گردد؟برمی دنیا به زمان آخرِ در و شد برده آسمان به پیامبر کدام. 4

 السالم.علیه عیسی

 شد؟ آفریده مادر و پدر بدون پیامبر کدام. 5

 السالم.علیه آدم
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 شنید؟می را آنان سخن و گفتمی سخن حیوانات با پیامبر کدام. 6

 السالم.علیه سلیمان

 ناب را خدا یخانه همدیگر کمک با و بودند پسر و پدر که پیامبری دو. 7

 کردند؟

 السالمعلیه اسماعیل فرزندش و السالمعلیه ابراهیم

 بودند؟ برادر هم با پیامبران کدام. 8

 السالمعلیه هارون و السالمعلیه موسی

 است؟ آمده قران در پیامبران از تن چند نام. 9

 :از اند عبارت که آمده قران در پیامبران از تن 11 نام

 ابراهیم. 2 نوح        . 9 إدریس  . 1         آدم. 7

 اسحاق. 1 صالح      . 1 هود      . 1 لوط       . 1

 داوود. 71 یوسف   . 77  یعقوب. 71 اسماعیل . 3

 شعیب. 71 ذوالکفل . 71 ایوب   . 72سلیمان  . 79

 الیاس. 11 زکریا   . 73 هارون . 71    موسی. 71

 عیسی. 12 یحیی    . 19 یونس . 11     الیَسَع. 17

ْجَمِعیَن.َصَلَواُت ا ِ محمد. 11
َ
َْ أ   َوَسَمُمُه َعَلْیِه
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 است؟ السالمعلیه شعیب پیامبر داماد پیامبر کدام. 11

 السالم.علیه موسی

 ماند؟ زنده ماهی شکم داخل پیامبر کدام. 11

 السالم.علیه یونس

 کرد؟ بنا را المقدس بیت پیامبر کدام. 12

 السالم.علیه سلیمان
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 وسلمعلیهاهللصلی محمد ما پیامبر

 

 ؟چیست پیامبرمان مادر و پدر نام. 1

 .دارد نام آمنه ایشان مادر و عبداهلل، ایشان پدر

 دارد؟ نام چه ایشان بزرگ پدر. 2

 عبدالمطلب.

 شد؟ متولد تاریخی چه در پیامبرمان. 3

 عام سال در األول ربیع ماه دوازدهم دوشنبه، روز صبح از قبل اندکی
 .گشود جهان به دیده الفیل

 شد؟ متولد کجا در پیامبرمان. 4

 مکرمه. مکه در

 ببرید؟ نام را ایشان پسران. 5

 ابراهیم.. 9 قاسم     . 1 عبداهلل     . 7

 ببرید؟ نام را ایشان دختران. 6

 فاطمه.. 2 کلثوم       أم. 9 رقیه      . 1 زینب       . 7
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 ببرید؟ نام را ایشان همسران. 7

 حفصه. 2 عایشه  . 9 سوده  . 1 خدیجه . 7

 سَلَمه أُم. 1 رَمله   . 1 خُزَیمه   بنت زینب. 1

 میمونه.. 77 صَفِیّه. 71 جَُویرِیه. 3  جَحش بنت زینب. 1

 ببرید؟ نام را ایشان کنیزان. 8

 ماریه.. 1 َریحانه         . 7

 داد؟ دست از را خویش مادر و پدر زمانی چه پیامبرمان. 9

 دبو ساله شش که زمانی و رفت دنیا از پدرش که بود مادر شکم در
 .نمود وفات نیز مادرش

 گرفت؟ عهده به کسی چه را اشسرپرستی ایشان، مادر وفات از بعد. 11

 ایشان. بزرگ عبدالمطلب، پدر

 داد؟ دست از را خویش پدربزرگ که بود ساله چند پیامبرمان. 11

 .بود ساله هشت

 گرفت؟ عهده به کسی چه را ایشان سرپرستی پدربزرگش، فوت با. 12

 ابوطالب، عمویش.

 شد؟ مبعوث پیامبری به که بود ساله چند پیامبرمان. 13

 .بود ساله چهل
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 داد؟ دعوت اسالم دین به را مردم سال چند پیامبرمان. 14

 .مدینه در سال ده و مکه در سال سیزده سال. سه و بیست

 نمود؟ وفات تاریخی چه در پیامبرمان. 15

 هجری. یازدهم سال األول، ربیع دوازدهم دوشنبه، روز

 نمود؟ عمر سال چند پیامبرمان. 16

 .سال سه و شصت

 دارد؟ قرار کجا در پیامبرمان قبر. 17

 .منوره مدینه در
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 آخرت روز به ایمان

 

 بنویسید؟ را قیامت کوچک هاینشانه از بعضی. 1

  داری.أمانت رفتن بین از. 7

  گویی.دروغ شدن شایع. 1

  کند.می مرگ آرزوی انسان که گرفتاری، شدن زیاد. 9

  زیاد. کشتار و قتل. 2

  نادانی. و جهل شدن زیاد و علم شدن برداشته. 1

  زنان. کردن کار و تجارت. 1

  حرام. طریق از مال آوردن بدست. 1

  سازی.خراشآسمان و سازیبُرج. 1

  زنان. توسط حجاب نپوشیدن. 3

  مساجد. تزیین در رویزیاده. 71

 کفار. از تقلید. 77
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 بنویسید؟ را قیامت بزرگ هاینشانه. 2

 :آسمان از السالمعلیه عیسی نزول و دجال. 2و1

 اما کندمی خدائی إدعای و آیدمی زمان آخر در که است شخصی دجال
 بود خدا اگر و دارد چشم یک دجال زیرا نیست دروغ جز چیزی او إدعای

 دهش نوشته کافر او چشم دو بین همچنین و دادمی شفا را خود چشم اول
 .است

 و مکه به اما شودمی وارد شهرها یهمه به مردم گمراهی برای دجال
 در مالسالعلیه عیسی که است حالت این در شود. داخل تواندنمی مدینه
 دجال و آیدمی پایین آسمان از گذاشته فرشته، پا دو بال روی بر که حالی

 .رساندمی قتل به فلسطین در را

 شانای زمان در و خواندمی فرا اسالم دین به را مردم السالمعلیه عیسی
 مرهع و حج مراسم السالمعلیه عیسی آن از بعد شوند.می مسلمان همگی

 و رودمی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول قبر زیارت به و آوردمی بجا را
 سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول قبر او را کنار کند. مردممی وفات آنجا
 .کنندمی دفن

 :دابه. 3

 با و آیدمی بیرون دل زمین از حیوانی خداوند، فرمان به زمان آخر در
 علومم زند. بدین سببمی مهر کافری هر پیشانی بر و گویدمی سخن مردم
 .است کافر شخص که آن شودمی
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 :مهدی امام ظهور. 4

 وسلمیهعل اهللصلی اهللرسول بنام او نام که است شخصیتی مهدی امام
 مهدی، امام پس باشد.می وسلمعلیه اهللصلی اهللرسول پدر بنام او پدر نام و

 .دارد نام عبداهلل محمدبن

 برقرار را داد و عدل و دهدمی نجات ستم و ظلم از را مردم ایشان
 امام رس پشت آیدمی فرود آسمان از السالمعلیه عیسی که زمانی. سازدمی

 .خواندمی نماز مهدی

 دجال ارتش مسلمانان کمک با السالم علیه عیسی پیامبر و مهدی امام
 .سازندمی نابود را

 :مَأج وج و یَأج وج آمدن. 5

 خارج زمین دل از مأجوج و یأجوج بنام قوم دو دجال، هالکت از بعد
 .اندساکن هاکوه میان در آنان اکنون شوندمی

 یادن به بچه هزار از بیش آنان از نفر هر است. زیاد بسیار آنان تعداد
 بیابند خود راه سر بر که را چیزی هر است زیاد آنان تعداد چون. آوردمی

 سازند.می نابود

 ورعب( فلسطین شرقی شمال در ایدریاچه) طبریه یدریاچه کنار از آنان
 آب است زیاد بسیار آنان جمعیت چون نوشند.می آن آب از کنند ومی

 .کنندمی تمام را دریاچه
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 المالسعلیه عیسی پیامبر همراه به مسلمانان مأجوج، و یأجوج ترس از
 درگاه به آنان شر دفع برای و گیرندمی پناه آنجا و رفته باال طور کوه به

 .کنندمی دعا خداوند

 تد.فرسمی آنان بسوی را هائی کِرم و نموده استجابت را آنان دعای خداوند
 .سازندمی هالک را آنان همگی و گیرندرا گاز می هایشانگردن ها،کرم آن

ی حنهآیند و با صمی پایین کوه از یارانش و السالمعلیه عیسی پیامبر
 گرم نیست وجبی یک جای که بینندمی شوند. آنانرو میعجیبی روبه

 .شودمی صادر آن از تعفن بوی و است زمین بر نقش جسدی اینکه

 داوندخ درگاه به دوباره مسلمانان به همراه السالم علیه عیسی پیامبر
 ینا. فرستدمی را پرندگانی خداوند متعال کنند. این بارمی متعال دعا

 یلهوس بدین سازند.می منتقل هااقیانوس و دریاها به را اجساد پرندگان
 .یابندمی نجات آنان شر از مسلمانان

 :مغرب از خورشید طلوع. 6

 .شودمی طوالنی شب سه یا دو یاندازه به هاشب از یکی زمان آخر در
 دا مشغولخ عبادت به و شوندمی بیدار داشتند نماز شب همیشه که کسانی

 اربید دیگر بار خوابند.می دوباره ناچار به شودنمی صبح اما شوندمی
 ناناکنون آ شود. نمی صبح اما شوندمی مشغول عبادت خدا به و شوندمی
 عبر که حالی در است، وقوع حال در عجیبی اتفاق که دانندمی یقین به
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 به هراسان مردم، از بعضی روند.می مسجد به فراگرفته را آنان وحشت و
 .شوندمی سرازیر خیابان و کوچه

 چشم مشرق سمت به مردم که حالی در گذشت که زیادی زمان مدت
 ایمنتظره غیر طور به کند اما طلوع جاآن از خورشید اینکه تا انددوخته

 است. کردن طلوع حال در مغرب سمت از خورشید که بینندمی

 سمت هب دوباره رسید آسمان وسط به وقتی آیدمی باال یواشخورشید یواش
 .کندمی طی را خود عادی روال و گرددبرمی مغرب

 .شودنمی پذیرفته توبه مغرب سمت از خورشید طلوع با

 :خَسف سه. 7

: تدافمی اتفاق خسف سه زمان آخر در زمین، در رفتن فرو یعنی خسف
 .ی عربیجزیره در خسفی و مغرب در خسفی مشرق، در خسفی

 :یمن سمت از بزرگ آتشی. 8

 مردم ،آتش. کشدمی زبانه یمن کشور از بزرگی بسیار آتش زمان آخر در
 .کندروانه می شام سرزمین طرف به را و آنان کرده احاطه را

 را ممرد وسوسه، با شیطان شدند مستقر شام سرزمین در مردم وقتی
 زمان آن مردم کشاند. در نتیجهمی گمراهی به را و آنان دهدمی فریب

 همدیگر ارکشت و قتل به دست ایوحشیانه طرز به و شوندمی پرستشیطان
 اسرافیل متعال به خداوند اینکه تا رسدمی خود اوج به فساد زنند،می
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 رپاب قیامت ترتیب بدین بدمد. صور در که دهدمی فرمان السالمعلیه
 .شودمی

 گیرد؟می انجام چگونه قیامت. 3

 سرافیلا به شود برپا که قیامت کندمی متعال تقدیر خداوند که زمانی
 آسمان و زمین صور، در دمیدن با بدمد. صور در دهدمی السالم فرمانعلیه

 متعال به خداوند سپس شوند.می فنا مخلوقات تمام و روندمی بین از
 فنا زنی اسرافیل شود، روح قبض که دهدفرمان می السالماسرافیل علیه

 .شودمی

 کیست؟ آنِ از پادشاهی امروز: زندمی متعال ندا در این هنگام خداوند
ل متعا خداوند. اندرفته بین از همه زیرا بدهد جواب که نیست کسی اما

 .است قدرتمند و یکتا خداوند آنِ از پادشاهی امروز: دهدمی جواب خودش

 فرمان وا به و کندمی زنده را السالمعلیهاسرافیل  خداوند متعال، سپس
 هب که دمدمی صور در دیگر بار اسرافیل بدمد. صور در دوباره که دهدمی

 را انآن فرشتگان، و آیندمی بیرون خود قبرهای از خالیق تمام آن، سبب
 شرمح سرزمین در همگی وقتی. کنندمی هدایت محشر سرزمین طرف به

 نماز دنیا در که کسانی. پردازدمی آنان حسابرسی به خداوند شدند حاضر
 باشند داده انجام ایشایسته و خوب کارهای و نموده تالوت قران گزارده،
 وارد خوشحالی با و شودمی داده آنان راست دست به آنان عمل یکارنامه
  شوند. می بهشت
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 نجاما بد کارهای و ننموده تالوت قران نگزارده، نماز دنیا در که کسانی اما
 انفرشتگ و شودمی داده آنان چپ دست به آنان عمل یکارنامه باشند داده
 .کنندمی سرازیر سوزان جهنم به کشانکشان را آنان

 کشد؟می طول اندازه چه قیامت روز. 4

 نای طول انجامد. درمی طول به سال هزار پنجاه فاسقین و کفار برای
  شوند.می داده عذاب مدت

 ات گذردمی نمازی رکعت دو یاندازه به پرهیزگاران و صالحین برای اما
 رهایقص و هاباغ در کرامت با و شوند داخل جاویدان بهشت به زودتر اینکه

 .گردند ساکن خویش

 دارد؟ وجود چیزهائی چه قیامت در. 5

 میزان. 1

 .شودمی کرده وزن هاانسان لاعما ینامه آن با که ترازوئی

 صراط پل. 2

 کسی. دارد هائیقالب و شودمی داده قرار جهنم روی بر که است پلی
 نآ روی از سرعت با باشد داده انجام شایسته و خوب کارهای دنیا در که
 موده،ن سرپیچی خداوند دستورات از که کسی اما یابد.می نجات و گذردمی

 داخل به صراط پل روی از را بدکار و مجرم شخص آن آتش، از هائیقالب
 .اندازندمی جهنم
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 حوض. 3

 دو هک دارد کوثر بنام رودی و حوض سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 یاقوت و دُرّ روی از آن آب و مروارید از آن هایسنگ طال، از آن طرف

 . گذردمی

 شیر از سفیدتر و عسل، از ترشیرین آن آب و ِمسک، از بوترخوش آن خاک
 عبادت دنیا در که کسی هر دارد. وجود لؤلؤ از هائیخیمه آن اطراف. است

 به و نوشدمی کوثر آب از مقداری داده انجام خوبی به متعال را خداوند
 .گرددنمی تشنه هرگز آن سبب
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 قَدَر به ایمان
 

 چه؟ یعنی قَدَر و قضا. 1

 افتدفاق نمیات زمین و آسمان در چیز هیچ باشیم داشته یقین اینکه یعنی
 .خداوند تقدیر به مگر

 نخواهد نخواهد، خداوند آنچه و شد خواهد همان بخواهد خداوند آنچه و
 .شد

 تثب محفوظ لوح در متعال خداوند افتاد خواهد آینده در که اتفاقاتی
  ود؟شمی حاصل بارندگی میزان چه منطقه فالن در فردا مثالً  است. نموده

  وزد؟می باد اندازه چه به یا

  شود؟می متولد نوزادی چه یا

  رود؟می دنیا از ساعتی چه در و کسی چه یا

  کند؟می کسب درآمدی میزان چه یا

 متعال در خداوند و همه همه خواهد داد رخ آینده در که اتفاقی هر و
 .دارد قرار هفتم آسمان در محفوظ لوح .است نموده ثبت محفوظ لوح
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 چیست؟ قَدَر و قضا به ایمان یفایده. 2

 که اتفاقی هر دارد وجود قدر و قضا که داشت اعتقاد مسلمان فرد وقتی
 وا برای أزل از که داندمی زیرا خورد.نمی غصه و غم بیاید پیش برایش
 که ددانمی زیرا بنددنمی دل آورد بدست که چیزی به و است شده تقدیر

 در و کندیم مشغول خداوند عبادت به را خود بیشتر بلکه است ناپایدار دنیا
 .سازدمی آماده را جایگاهی خود برای جاویدان بهشت
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 جهنم
 

 شوند؟می جهنم وارد کسانی چه. 1

 و رماد و پدر به کنند،نمی تالوت قران خوانند،نمی نماز که کسانی
 وبخ کارهای کنند.نمی رحم ترهاکوچک به گذارند،نمی احترام ترهابزرگ

 مشغول را خود بد، کارهای به همیشه و کنندمی ترک را شایسته و
 .سازندمی

 دارد؟ در چند جهنم. 2

 در. هفت

 است؟ چه اندازه جهنم آتش حرارت. 3

 .دنیاست آتش برابر هفتاد جهنم، آتش حرارت

 است؟ چقدر جهنم عمق. 4

 لطو سال هفتاد شود انداخته ای به داخل آنجهنم، صخره یلبه از اگر
 .برسد آن قعر به تا کشدمی
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 دارد؟ وجود زنجیر و غُل جهنم در آیا. 5

 هبست سنگین و ضخیم زنجیرهای با دوزخیان پاهای و هادست بله،
 .شودمی

 چیست؟ دوزخیان غذای. 6

 .است گرم بسیار زیرا زند.می جوش شکم آن خوردن با: زَقُّوم. 1

 .است تلخ بسیار :ضَرِیع. 2

 خارج دوزخیان جسم از که کثافتی و عرق و خون به :غِسلِین. 3
 وزخیاند غذاهائی است که به گویند. غسلین یکی ازمی غسلین شود؛می

 .شودداده می

 چیست؟ دوزخیان آشامیدنی. 7

 دل خوردمی آب این از جهنمی که زمانی گرمی، نهایت در آب: حَمِیم
 .ریزندفرو می مَقعَدش از و شوندمی ذوب هایشروده و

 چیست؟ جهنم أهل لباس. 8

 .است بدبو و رنگ سیاه که آتش از لباسی: قَطِران

 گریه چه اندازه شود،می داده آنان به که عذابی خاطر به جهنم أهل. 9

 کنند؟ می

 جاری ایرودخانه همانند آنان هایاشک که کنندمی گریه قدرآن
 .یدآدرمی حرکت به کشتی شود انداخته آن در کشتی اگر گردد کهمی
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 است؟ چگونه عذاب ترینکم جهنم در. 11

 آتش از دمپایی جهنمی، دو پای در که است گونه این عذاب ترینکم
 .زندمی جوش سرش مغز آن، سبب به شود.داده می قرار
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 بهشت

 

 دارد؟ در چند بهشت. 1

 در. هشت

 کیست؟ شود،می باز ای اوبر بهشت درِ  که کسی اولین. 2

 وسلم.علیهاهللصلی اهلل رسول

 است؟ أمت کدام شود،می بهشت وارد که أمتی ترینبیش و أمت اولین. 3

 وسلم.علیهاهللصلی اهلل رسول أمت

 ؟شوندمی بهشت وارد ثروتمندان از زودتر سال چند فقرا و مستمندان. 4

 سال. پانصد

 دارد؟ درجه چند بهشت. 5

 سال پانصد مسافت ایدرجه هر میان که دارد درجه صدیک بهشت
 .است
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 است؟ چگونه بهشتی وصف. 6

 آنان آب. درخشندمی چهارده شب ماه مانند به بهشت أهل هایچهره
 نبد از بخورند چه هر بلکه ندارند مدفوع و ادرار ندارند، بینی آب و دهان
 انآن عرق و آیدمی بیرون عطورات بوترینخوش همانند خوشی بوی آنان
 سر از) ذرع شصت آنان قامت. است بوترخوش دنیا عطورات بهترین از نیز

 .است سال سه و سی آنان سن و( است ذرع یک آرنج تا انگشت

 چیست؟ بهشتیان هایآشامیدنی و هاخوردنی. 7

 و مختلف هایرنگ و هاطعم با هامیوه و غذاها انواع بهشت در
 یبهشت که است کافی. دارد وجود شیر و شراب عسل، آب، از هائیرودخانه
 .شودمی آورده او نزد فورا کند؛ ایمیوه و غذا اشتهای

 است؟ چگونه بهشت قصرهای. 8

 قصری و آن، وسایل با نقره از قصری و آن، وسایل با طال از قصری
 آن هب خاصی زیبائی نقره سفیدی با طال زردی که نقره، و طال از آمیخته

 .بخشدمی

 پوشند؟می چیزهائی چه بهشت أهل. 9

 نازک مابریش از بعضی و ضخیم ابریشم از بهشتیان هایلباس بعضی
 همراه به را هالباس آن است. بهشتیان مختلف هایرنگ و هاطرح در

 .پوشندمی لؤلؤ و نقره و طال از بندهائیدست
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 است؟ چگونه بهشت درختان. 11

 آن یسایه زیر سواریاسب اگر که دارد وجود هائیدرخت بهشت در
 هایساقه. شودنمی تمام آن یسایه هم باز با اسبش بتازد سال صدیک
 .طالست از درختان این

 چیست؟ از بهشت خاک و هاریزهسنگ. 11

 .است زعفران از آن خاک و لؤلؤ از آن هایریزهسنگ
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 صحابه

 

 شود؟می گفته صحابه کسی چه به. 1

 و مایدن مالقات را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول ایمان، با که کسی
 .برود دنیا از ایمان با

 شود؟می گفته کسانی چه به مهاجرین. 2

 مکه در را خویش اموال و خانه خدا، دینِ دادنِ یاری برای که کسانی
 .کردند هجرت مدینه به و نموده رها

 شود؟می گفته کسانی چه به انصار. 3

 .ادندد سرپناه و خانه مهاجرین، به که کسانیگویند، می مدینه اهل به

 ببرید؟ نام را مبشره یعشره. 4

 ایشان بهشتی اهل اندکس ده

 عثمان و علی عمر، و ابدوبدکر

 سدعیدد، ابدوعبدیدده و سدعدد

 عبدالرحمن و زبدیدر و طلدحه
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 بن علی. 2عفان  بن عثمان. 9 خطاب بن عمر. 1 صدیق ابوبکر. 7
 بن سعد. 1 َعوف بن عبدالرحمن. 1 جَرّاح بن ابوعبیده. 1 طالبأبی
 زید. بن سعید. 71 َعوّام بن زبیر. 3 عبیداهلل بن طلحه. 1 وَقّاصابی
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 راشدین خلفای
 

 ببرید؟ نام را راشدین خلفای. 1

 

 عنهاهللرضی صدیق ابوبکر. 7

 عنهاهللرضی خطاب بن عمر. 1

 عنهاهللرضی عفان بن عثمان. 9

 عنهاهللرضی طالبابی بن علی. 2

 

 

 

 

 

 



 54عقیده مسلمان / 
******************************************************************************** 

 

 خلیفه اولین

 کیست؟ مسلمانان یخلیفه اولین. 1

 ُقحافه.أبی بن ابوبکر

 چیست؟ ایشان لقب. 2

 راستگو. و کنندهتصدیق بسیار یعنی صدیق،

 آمدند؟ دنیا به سالی چه در ایشان. 3

 .آمدند دنیا به مکه شهر در الفیل عام از بعد سال سه

 انجامید؟ طول به سال چند ایشان خالفت مدت. 4

 ماه. سه و سال دو

 نمودند؟ وفات کجا و سالی چه در ایشان. 5

 .نمودند وفات منوره یمدینه در هجری سیزدهم سال

 نمودند؟ وفات سنی چه در ایشان. 6

 سالگی. 19 در سن

 کجاست؟ ایشان قبر.  7

 .اندشده دفنوسلم علیهاهللصلی اهلل رسول کنار ایشان
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 خلیفه دومین

 کیست؟ مسلمانان یخلیفه دومین. 1

 خطاب. بن عمر

 چیست؟ ایشان لقب. 2

 باطل. از حق یجداکننده یعنی فاروق،

 آمدند؟ دنیا به سالی چه در ایشان. 3

 .آمدند دنیا به مکه شهر در الفیل عام از بعد سال سیزده

 انجامید؟ طول به سال چند ایشان خالفت مدت. 4

 ماه. شش و سال ده

 شدند؟ شهید کجا و سالی چه در ایشان. 5

 .شدند شهید منوره یمدینه در هجری 19 سال

 رسیدند؟ شهادت به کسی چه توسط و سنی چه در ایشان. 6

 کمش در مجوسی ابولؤلؤ که خنجری با صبح نماز در سالگی 19 سن در
 .رسیدند شهادت به برد؛ فرو ایشان

 کجاست؟ ایشان قبر. 7

 .اندمدفون وسلمعلیه اهللصلی اهللرسول کنار ایشان
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 خلیفه سومین

 کیست؟ مسلمانان یخلیفه سومین. 1

 عفان. بن عثمان

 چیست؟ ایشان لقب. 2

 اهللصلی اهللرسول دختر رقیه با اول زیرا دادند. ذوالنورین لقب ایشان به
 اهلللیص اهللرسول رفت، دنیا از رقیه مدتی از بعد اما نمود. ازدواج وسلمعلیه
 ببس بدین درآورد. او ازدواج به را کلثومأم بنام خود دیگر دختر وسلمعلیه

 .گردید مُلَقَّب نور دو صاحب یعنی ذوالنورین به

 آمدند؟ دنیا به سالی چه در ایشان. 3

 .آمدند دنیا به مکه شهر در الفیل عام از بعد سال شش

 انجامید؟ طول به سال چند ایشان خالفت مدت. 4

 ماه. یازده و سال یازده

 شدند؟ شهید کجا و سالی چه در ایشان. 5

 .شدند شهید منوره یمدینه در هجری 91 سال

 رسیدند؟ شهادت به کسی چه توسط و سنی چه در ایشان. 6

 توسط بودند قران تالوت مشغول که حالی در سالگی 11 سن در
 .شدند شهید شورشیان

 کجاست؟ ایشان قبر. 7

 .اندمدفون بقیع قبرستان در ایشان
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 خلیفه چهارمین

 کیست؟ مسلمانان یخلیفه چهارمین. 1

 طالب.أبی بن علی

 چیست؟ ایشان لقب. 2

 در شجاع و برندهحمله بسیار یعنی کَرّار، و خدا؛ شیر یعنی أسداهلل،
 .نبردها

 آمدند؟ دنیا به سالی چه در ایشان. 3

 .آمدند دنیا به مکه شهر در مبعث از قبل سال ده

 انجامید؟ طول به سال چند ایشان خالفت مدت. 4

 ماه. نه و سال چهار

 شدند؟ شهید کجا و سالی چه در ایشان. 5

 .شدند شهید کوفه شهر در هجری 21 سال

 رسیدند؟ شهادت به کسی چه توسط و سنی چه در ایشان. 6

 نب عبدالرحمن شمشیر یضربه با صبح نماز در سالگی 19 سن در
 .رسیدند شهادت به مرادی مُلجَم

 کجاست؟ ایشان قبر. 7

 .اندمدفون کوفه شهر در ایشان
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 جماعت و سنت أهل مذهب چهار

 

 ببرید؟ نام را جماعت و سنت أهل مذهب چهار. 1

 حنبلی. 2 شافعی     . 9 مالکی     . 1 حنفی     . 7

 ببرید؟ نام را مذهب چهار إمامان. 2

 .بغداد در هجری 711 سال وفات: اهللرحمه ابوحنیفه امام. 7

 .منوره مدینه در هجری 713 سال وفات: اهللرحمه مالک امام. 1

 .مصر قرافه در هجری 112 سال وفات: اهللرحمه شافعی امام. 9

 .بغداد در هجری 127 سال وفات: اهللرحمه حنبل بن احمد امام. 2

 

ا ا ُ َعَلاي  ِه َوَصل  ََ َواْلَحْمُد ِللّٰ دب َوَعَلاي آِلِه َوَصْحِ ِه َوَسل  ِدنا ُمَحم  َسیِّ
 َربِّ اْلعاَلِمیَن.
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 ياوواشت


