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  دومبسمه تعالی . سواالت درس 

ردیف سواالت پاسخ

و تنها از تو یاری می خواهیم.خدایا! تنها تو را می پرستیم 

چیست؟« اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعینُ » معنی آیه ی  9 

چون هارون را حقیرتر از آن می دانست که قادر به برآوردن حاجتی 

 باشد.

 توضیح دهید که چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی

 کرد؟

2 

جام ما مخلوقات خداوند هستیم و به او، وابسته و نیازمندیم اما با ان

کارهایی چون: داشتن صبر و تقوا، دعاکردن و یاری دادن دین خدا؛ 

 می توان از یاری خدا بهره مند شد. 

 3 ما چگونه می توانیم از یاری خداوند بهره مند شویم ؟

دعاکردن -یاری دادن خداوند -داشتن صبر وتقوا  4 راههای بهره مندی از یاری خدا را نام ببرید ؟

مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟ ،خداوند در جنگ احد به شرط داشتن صبر و تقوا 5 

ن موقعی که در برابر مشکالت،صبر کنیم ودرهرشرایطی، ازگناها

 دوری کنیم.

د خواهچه موقع خداوند نعمت های خود را بیش از پیش نصیب ما 

 کرد؟

6 

با جهاد در راه خدا، دفاع از دینش با جان و مال مان و باعمل به 

 دستورات خدا در انجام واجبات و ترک کارهای حرام.

 7 توضیح دهید که ما چگونه می توانیم خدا را یاری دهیم ؟

را  ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر خدا را یاری نمایید، او نیز شما

کند و قدم هایتان را استوار می گرداند.یاری می   

م وَ اهللَ یَنصُرکُ واُ یا أَیُّها الَّذینَ آمَنوا اِن تَنصُر» ترجمه ی آیه ی 

چیست؟« یَثَبِّت أَقدامَکُم   

8 

 1 یکی از مهمترین و ساده ترین راهها برای جلب یاری خداوند چیست؟ دعا کردن

دعای شما را بپذیرم.وپروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا 

؟ چیست« أَستَجِب لَکُم  وَ قالَ رَبُّکُم أُدعونی» ترجمه ی آیه ی  91 

چون گاهی اوقات ازخداچیزهایی را طلب می کنیم که به مصلحت 

ما را مستجاب نمی کند ؟ توضیح چرا خداوند همه ی دعاهای 

 دهید .

99 



 

 

 

 

، مان نیست وخداکه از هرکسی بیشتر به سود و زیان ما آگاه است

 بهتر از آنرا به ما می دهد.
 

یا هیچ مسلمانی،خدا را نمی خواند مگر اینکه دعایش، یا درهمین دن

د مستجاب می شود ،یا خدا آن را برایش در روز قیامت، ذخیره میکن

 یا درقبال آن دعا، بخشی از گناهانش را می آمرزد.

؟ رسول خدا در مورد دعاها و قبولی آنها چه می فرماید  92 

یکی از بهترین حالتهایی که دعا در آن مستجاب می شود  هنگام نماز

 چیست؟

93 

لطف و رحمت بیشتری می کند ؟ ،چرا خداوند در نماز چون در حال نماز،انسان به خداوند؛ توجّه بیشتری دارد.  94 

 95 منظور خداوند از یاری او توسط ما بندگان چیست؟ منظور، یاری دین خداست.

 


