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 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

 به سواالت پاسخ دهید ؟ « الْحَمِیدُ الْغَنِیُّ هُوَ وَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یَا »ۀ شریف ۀآیبا استناد به -9

 به خدا شامل چه چیز های می شود ؟الف(نیاز انسان 

  ب(چرا خداوند می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را بر طرف سازد ؟

 بنویسید؟« أفضلُ العِبادة إدمانُ التّفكر فِی اهللِ وَ فی قُدرتِه»یك پیام برای حدیث  -11

 استنباط كرد؟ «قُدرتِه فی وَ اهللِ فِی التّفكر إدمانُ العِبادة أفضلُ»چه نكاتی می توان از حدیث -11

 در آیه زیر تدبر كنید و به سواالت پاسخ دهید: -12

 (22)رحمان/«یسألُه من فِی السّماواتِ وَ الَرضِ كُلّ یَومٍ هو فی شأن»
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