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 ردیف سواالت پاسخ

مردم برای تعلیم و آموزش پیامبر ، خداوند ایشان را برای چه فرستاده است؟ا توجه به فرمایش ب   9 

خواست اهمیت علم و دانش و فراگیری علم را یادآور شود و ارزش 

 آن را نشان دهد.

ه نظر شما چرا پیامبر در مسجد هم نشینی با گروهی را انتخاب ب

 کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند 

7 

در جامعه ایی که کسی به علم ودانش اهمیّت نمی داد و تعداد اندکی 

 توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

یامبر در چه جامعه ایی به پیامبری برگزیده شد ؟پ  3 

ای مردم ؛ بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش است ، با هر 

ال عبادت ، در کارنامه ی اعمالش ثواب یک س می دارد قدمی که بر

پای او می گسترانند و  نوشته می شود .فرشتگان بالهایشان را زیر 

 زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند طلب آمرزش می کند .

فرماید؟یامبر اکرم در مورد فراگیری علم و دانش چه می پ  4 

 هنگامی که شیطان تالش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات

فریب کارانه ازراه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه 

 انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند .

یامبر درباره برتری عالمان چه می فرماید؟پ  5 

چیست؟« قُل ربِّ زِدنی عِلماً » رجمه ی آیه ی ت بگو، پروردگارا ، دانش مرا بیفزا  6 

قدم  –از بیراهه ها و پرتگاهها نجات  –رسیدن به اهداف و رستگاری 

 برداشتن در مسیر درست زندگی

لیل تاکید دین اسالم بر کسب دانش چیست؟د  2 

انجام می دهد ، مانند کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش 

عتر حرکت می کند، از یکسی است  که به بیراهه می رود. هر چه سر

 مقصدش دورتر می شود.

مام صادق)ع( درباره ی ارزش دانش چه می فرماید؟ا  8 

ه کسانی می توانند به اهداف خود برسند؟چ کسانی که به راه خود علم و آگاهی داشته باشند.  1 

یدا کردن راه درست زندگی بدونِ .......... و .......... امکان پذیر نیست.پ دانش و بینش  91 

در زمانهایی که در کنار توجه جدّی به علم و دانش ، از احکام و 

 تعالیم اسالمی غفلت نمی کردند .

در چه زمانهایی بیشتر روی داده است؟ نمی مسلمانالوفّقیت های عم  99 

-5عمل کردن   -4به خاطر سپردن   -3گوش دادن  -7سکوت  -9

 آموزش به دیگران

راحل علم آموزی را به ترتیب نام ببرید.م  97 

پیشرفت  –ماهواره ساخت  – علمی موفقیت در المپیادهای

....ودستیابی به فناوری پیچیده ی هسته ایی   

مونه هایی از پیشرفت های علمی دانش آموزان و کشور ن

نام ببرید.عزیزمان ایران را   

93 

 تفکرات و باطل عقاید با را مردم کند می تالش شیطان که هنگامی

 متوجه که هستند عالمان این ، کند منحرف درست ازراه کارانه فریب

 . گیرند می را آن جلوی و شوند می انحراف

المان چگونه مردم را از انحرافات نجات می دهند؟ع  94 

نجام کارها بدون دانش و بینش چه نتایجی دارد ؟ا سردرگمی و افتادن در بیراهه ها و دور شدن از مسیر درست زندگی  95 
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