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 نمرود؟بود که(ع) ابراهیم حضرت زمان در بابل سرزمین پادشاه-1

 (ع)ابراهیم حضرت؟بود که منتظر کاخ در نمرود -2

 او به را قدرتش و کند وگ و گفت او با بود گرفته تصمیم چون؟کشید می را ابراهیم آمدن انتظار نمرود چرا -3

 .بدهد شکست را او و بدهد نشان

 بابل مردم؟بود شده فرستاده سرزمین کدام مردم هدایت براي(ع) ابراهیم حضرت -4

 خداوند؟فرستاد بابل مردم هدایت براي را( ع) ابراهیم حضرت کسی چه -5

 .پرستید می را یگانه خداي؟پرستید می چه( ع) ابراهیم حضرت -6

 خورشید و ماه و ها ستاره و چوب و سنگ؟پرستیدند می را چیزهایی چه مردم(ع) ابراهیم حضرت زمان در -7

 .دانستند می خدا را نمرود هم ها بعضی و

 ( پرستی خدا.)کرد می دعوت................ به را مردم( ع) ابراهیم حضرت -8

 و شما آفریدگار هک بپرستید را کسی: گفت می؟بپرستند را کسی چه گفت می مردم به( ع) ابراهیم حضرت -9

 خداي اتنه که کسی. است وستارگان ماه و خورشید ي آفریننده که کسی. است آسمان و زمین آفریدگار

 .است جهان مردم مهربان
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 وخورشید ها هستار و ماه چون؟رانپرستند ماه و خورشید و ستارگان مردم گفت می ابراهیم حضرت چرا-10

 .هستند خداوند ي آفریده خودشان همه

 او به و نیدندش می را او زیباي هاي حرف ها آن؟آوردند می ایمان(ع) ابراهیم حضرت به چگونه مردم-11

 .آوردند می ایمان

  ضرتحخداي  به مردم که شنید می روز هر چون؟بود خشمگین )ع( ابراهیم حضرتاز نمرود چرا-12

 .شکنند می را خود هاي بت و اند آورده ایمان(ع)ابراهیم

 سجده خداوند رايب فقط او چون نکرد سجده ,نه  ؟چرا؟کرد سجده نمرود برابر در(ع) ابراهیم حضرت آیا-13

 .کرد می

 آسمان که سیک داد؟همان جواب چه(ع) ابراهیم حضرت ؟کیست تو خداي ابراهیم اي پرسید نمرود وقتی-14

 !است آفریده را تو و من و زمین و

 چه بودند اخک در که کسانی... هستم سرزمین این بزرگ و قدرتمند خداي من: گفت نمرود وقتی -15

 .کردند می تایید را هایش حرف و دادند می تکان سر نمرود ترس از؟کردند

 اگر تو و وردآ می ازمشرق را خورشید من پروردگار:گفت ؟گفت چه نمرود جواب در(ع) ابراهیم حضرت -16

 بیاور مغرب از را ؛آن هستی خدا و گویی می راست

 چیست؟ المغرب من بها فات المشرق من بالشمس یاتی هلل فان: معنی -17

 .یاورب ازمغرب را آن هستی وخدا گویی می راست اگر تو. آورد می مشرق از را خورشید من پروردگار

 .نداشت گفتن براي حرفی او و بکند کاري توانست نمی چون؟شد ساکت نمرود چرا -18

 (نیک کارهاي).کردند می زیادي تالش................... به مردم دعوت براي خدا پیامبران -19
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 (ع) مابراهی حضرت؟است فرستاده درود کسی چه بر صافات ي سوره نهم و صد ي آیه در خداوند -20

 ابراهیم حضرت بر درود و سالم؟چه یعنی ابراهیم علی سالم -21

 .شد گلستان و سرد ایشان بر آتش؟بود چه(ع) ابراهیم حضرت ي معجزه -22

 وعلم بودند دانا.بودند شجاع و مهربان و پرستیدند می را خدا؟بگویید را(ع) ابراهیم حضرت ویژگی چند -23

 .گفتند می سخن خوب.داشتند زیادي

 و بدهد پیامبر به بیجوا نتوانست نمرود که جایی؟کرد شاد را شما نمرود کاخ در داستان قسمت کدام -24

 .شد شرمنده

 ایشان بودند فتهر جشن به مردم که روزي یک در چون؟گویند می شکن بت( ع) ابراهیم حضرت به چرا -25

 .شکستند را ها بت ي همه خانه بت در و برداشتند را تبر

 سوره این در( )ع ابراهیم حضرت داستان چون -ابراهیم يسوره  ؟چیست قرآن ي سوره چهاردهمین نام-26

 .است شده گفته


