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 دبستان سومدوم وکالس  –ده شبانه روزی يذکار برگزا
 

 

 عرکو ذکر
 .اْلَعظِيْمِ َیُسْبحَاَن َربِّ

 [مرتبه 3] پاک و منزه پروردگارم که بزرگ و با شکوه است.

ذکر برخاستن 

 از رکوع
 َسمِعَ اهلُل لَِمنْ حَمِدَُه

 شنيد خداوند کسی که حمد و ستایش او را نمود.

 دعاي هنگام

 اعتدال

 َکِثْيرًا َطيِّبًا ُمبَاَرکًا فِْيهِ  ًابََّنا َوَلَك اْلحَْمدُ، حَْمدَر
پاس ها. سپاسی س و شایسته است تو را تمام ستایش ها و ! ما پروردگارا

 .فراوان، پاک و پر برکت

 دعاي سجده
 اأَلعَْلی َیُسْبحَاَن َربِّ

 [.همرتب 3] .پاک و منزه پروردگارم که باالترین است

دعاي نشستن 

 بین دو سجده

، ْی، َوعَافِنِْی، َواْجُبْرنِْی، َواْهدِنِْیَواْرحَْمنِ ْیاللَّهُمَّ اْغفِْر لِ 
 یْ ، َواْرَفْعنِْیَواْرُزْقنِ

کوتاهی هاى مرا و مرا هدایت کنو  به من رحم کنو  اي! مرا ببخشخدایا
 گردانو مقامم را رفيع  عطا کن روزي جبران کن و به من عافيت و

 هنگامدعاي 

 غذا

  بِسْمِ اهللِ در ابتدا:
 فِی َأوَّلِه و آخِرِهِ  بِْسِم اهللِ در صورت فراموش کردن:

  به نام خدا
 به نام خدا در اول و آخرش
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دعاي پایان 

 غذا

َهذَا َوَرَزَقنِْيهِ، مِْن َغيْرِ حَوٍْل  ْیاْلحَْمُد ِهللِ الَّذِيْ َأْطعََمنِ
 ٍهَوالَ قُوَّ ْیمِنِّ

به من خورانيد بدون اینکه من قدرت و توانی  ذاکه این غ را سپاس خدا
 .داشته باشم

هنگام  دعاي

 یدنخواب
 .بِاْسمَِك اللَّهُمَّ َأمُوْتُ َوَأْحيَا

 خـدایا! با نـام تـو می ميرم ]می خوابم[ و زنده می شوم ]بيدار می شوم[.

بیدار  دعاي

شدن از 

 خواب

 .ذِي َأْحَيانا َبْعَد َما أمَاَتَنا وإَلْيهِ النُّشُوُرالحَْمُد هللِ الَّ
تمام ستایش ها از آنِ خدایی است که پس از ميراندن ما را زنده کرده 

 است، و بازگشت به سوى اوست.

دعاي داخل 

 شدن به توالت
 أعُوذُ بَِك مِنَ الُخبُثِ والخبائِثِ یاللهُمَّ إِّن

 .زن و مرد، به تو پناه می برم یِ! از جن هاى خبيث و پليدخدایا

از  خروجدعاي 

 توالت

 ُغْفراَنَك
 .! از تو آمرزش می طلبمخدایا

دعاي داخل 

 شدن به مسجد

اللَُّهمَّ اْفتَْح . بِْسمِ اهللِ وَالصَّاَلةُ َوالسَّاَلمُ عََلی َرسُوْلِ اهللِ
 َأبَْواَب َرحَْمتَِك ْیلِ

 ؛ل اهللبه نام اهلل، و درود و سالم بر رسو

 .الهی! درهاى رحمت خود را بر من بگشا 
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دعاي خارج 

 شدن از مسجد

 ْیبِْسمِ اهللِ وَالصَّاَلةُ َوالسَّاَلمُ عََلی َرسُوْلِ اهللِ اللَُّهمَّ إِنِّ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ْیَأْسَأُلَك مِنْ فَْضلَِك، اللَّهُمَّ اعْصِْمنِ

مي  راواریت گزرباز تو رسول اهلل الهی! به نام خدا و درود و سالم بر 
 .، الهی! مرا از شيطان مردود، حفاظت فرماخواهم

هنگام  دعاي

داخل شدن به 

 منزل

 بِْسمِ اهللِ َوَلْجنَا، َوبِْسمِ اهللِ َخَرْجنَا، َوعََلی َربِّنَا تََوکَّْلنَا
توکّل نام اهلل داخل شدیم، و بنام اهلل خارج گشتيم، و بر پروردگارمان ب

 .نمودیم

هنگام  دعاي

خارج شدن از 

 منزل

 إاِلَّ بِاهللِ َةبِسْمِ اهللِ، تَوَّکَّلُْت َعلَی اهللِ، َوالَ حَوْلَ َوالَ قُوَّ
ی جز از طرف خدا یتوکّل کردم، و هيچ قدرت و توانا به نام خدا، بر خدا

 .نيست

دعاي بعد از 

 اذان

، آتِ ةِالقَائَِم ةِ، وَالصَّاَلةِتَّامَّ ال ةِاللَّهُمَّ رَبَّ َهذِهِ الدَّعَْو
، َواْبَعْثُه َمَقامًا َمحْمُوْدًا الَِّذْي َةَواْلَفضِيَْل َةُمحَمَّدًا الَْوسِيَْل

 َوَعْدَتُه، ]إِنََّك اَل ُتْخلُِف اْلمِْيَعادَ[
وسيله  محمدبار الها! اى پروردگارِ این نداى کامل و نماز بر پا شونده، به 

مقام شایسته »و فضيلت عنایت بفرما، و او را به  « در بهشتمقامی واال»
 [که وعده فرموده اى نایل بگردان، ]همانا تو ُخلف وعده نمی کنی «اى
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 سومو  دومسواالت مسابقه علمی کالس 
ا ))سبحان الذی سخر لن مسلمان وقتی که بر حیوان یا ماشینی سوار می شود چه دعایی می خواند؟ -1

 هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون((

آیه الکرسی و اثر آن حفظ انسان از شر شیطان و  با برکت ترین آیه قرآن کدام است و آثارش چیست؟ -2

 انحراف و بیراهه رفتن است.

ل نفس ما بقره  ))و اتقوا یوماً ترجعون فیه الی اهلل ثم توفی ک 281 آخرین آیه نازل شده کدام است؟ -3

 کسبت و هم ال یظلمون(( 

ذکر)یاد آوری(  -کتاب-فرقان)جدا کننده حق از باطل( چهار اسم از اسمهای قرآن را نام ببرید؟ -4

 تنزیل)نازل شده(

 ام الکتاب، الحمد، الصالهسه اسم دیگر را برای سوره فاتحه نام ببرید؟  -5

زیرا بسیاری از انبیا )از جمله اء((پدر پیامبران می نامند؟ چرا سیدنا ابراهیم علیه السالم را ا))ابو االنبی -6

 اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داود، سلیمان و ...( از اوالد او برگزیده شده است.

زیرا جای مصونیت و سالمت است، و جز خوبی و  نامیده است؟ »دارالسالم«چرا خداوند بهشت را  -7
 دوست داشتنی در آن دیده و شنیده نمی شود.

اینکه مردم خدا را بندگی کنند و معبودی جز او نداشته  همه انبیاء بر چه موضوعی اتفاق نظر داشته اند؟ -8

 باشند 

 عسل .خداوند میفرماید: )فیه شفاء للناس(کدام نوشیدنی است که هم غذا است و هم شفا؟  -9

نیمت شمریم، آن پنج طبق حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پنج چیز را قبل از پنج چیز غ -10

فراغت پیش از  -توانگری پیش از تهیدستی  -تندرستی قبل از بیماری  -جوانی قبل از پیری  مورد کدامند؟

 و زندگی قبل از مرگ. -گرفتاری 

 طبق حدیث ) من حسن اسالم المرء ترکه ما ال یعنیه ( زیبایی اسالم فرد مسلمان در چیست؟ -11

 فایده. ترک کردن کارهای بیهوده وبی

بر اساس حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم حق مسلمان نسبت به مسلمان دیگر پنج چیز است  -12

( دعای خیر بعد از 5      ( قبول دعوت 4( تشییع جنازه  3( عیادت مریض  2( جواب سالم دادن  1 نام ببرید؟

 عطسه کردن)یرحمک اهلل(
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