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شغل اویس چه بود؟چوپانی-1
چه چیزي فکر اویس را به خود مشغول کرده بود؟آرزوي دیدن پیامبر خدا-2
فتند محمد انسان بزرگی دوستان اویس چگونه پیامبر را براي او معرفی می کردند؟می گ-3

.است او مهربان ترین کسی است که تا کنون دیده اند
دوستان اویس از کجا آمده بودند؟از مدینه-4
.اویس چه آرزویی داشت؟آرزو داشت براي یک بار هم که شده پیامبر را ببیند-5
چرا رسیدن به آرزویش سخت بود؟چون نمی توانست مادرش را تنها بگـذاردو مـادرش   -6
.ریض بودم
اویس چوپان چه حیواناتی بود؟شتر-7
رفتار اویس با مادرش چگونه بـود؟او همیشـه بـا مهربـانی بـه مـادرش سـالم مـی کـرد و          -8

.کارهاي خانه را انجام می داد و با ادب کنار مادرش می نشست 
.چرا مادر اویس به او اجازه داد به دیدار پیامبر برود؟چون عالقه ي شدید او را دید -9
!مادر اویس براي رفتن او چه شرطی گذاشت؟گفت بیش تر از نصف روز در مدینه نمان-10
.چرا مادر نگران رفتن اویس بود؟چون تنها بود و کسی را نداشت مراقب او باشد-11
.اویس چگونه خود را به شهر مدینه رساند؟بااولین کاروانی که به مدینه  می رفت-12
؟مدینهشهر پیامبر کدام شهر بود-13
کسـی در را  .اویس هنگام ورود به مدینه چه کرد؟جلوي خانه ي پیامبر ایسـتاد و در زد  -14

.رسول خدا به بیرون از شهر رفته و معلوم نیست کی بازگردد:باز کرد و گفت 
کمی در شـهر  .اویس وقتی فهمید پیامبر به بیرون شهر رفته است چه کرد؟ناراحت شد -15

وبا نگرانی در زد اما پیـامبر هنـوز   ر دوباره به خانه ي پیامبر رفت قدم زد و نزدیکی هاي ظه
.ناراحتی او بیش تر شد.نیامده بود 

اویس هستم؛شتربانی از :وقتی مرد از اویس پرسید تو که هستی او چه جوابی داد؟گفت -16
!یمن



ا را ندیده بود و باید بـه یمـن بـر    چرا اویس با ناراحتی به یمن برگشت؟چون رسول خد-17
.می گشت

.اویس حسرت چه چیزي را در دلش داشت؟حسرت دیدار پیامبر را در دل داشت-18
چرا اویس نمی توانست در مدینه بماند و پیامبر را ببیند؟چون به مادرش قول داده بـود  -19

.که بیش از نصف روز در مدینه نماند
ته بود پیامبر چه بویی را در خانه احسـاس کرد؟بـوي   عصر روزي که اویس به مدینه رف-20

بهشت 
بوي بهشت را احساس مـی کـنم   :پیامبر با احساس کردن بوي بهشت چه پرسید؟گفت -21

.چه کسی به اینجا آمده است.
پیامبر خدا فرمودند که خدا به چه دلیلی اویس را بسیار دوست دارد؟-22

.اشتبه خاطر احترامی که اویس به مادرش می گذ
چیست؟با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگو)وقل لهما قوال کریما (معنی عبارت -23
شما را به یاد کدام داستان می اندازد؟)وقل لهما قوال کریما (سوره ي اسرا 23آیه ي -24

داستان  بوي بهشت و رفتار اویس با مادرش
در کارهـا بـه   .احترام بگـذاریم چگونه می توانیم به پدر و مادر خودنیکی کنیم؟به آن ها-25

اگر استراحت می کنند بی سرو صدا کارمان را انجام .با ادب سخن بگوییم .آن ها کمک کنیم
.بدهیم
خواندن نماز در کجا و چگونه ثواب زیادي دارد؟در مسجد و به جماعت-26
)آب(بستگی دارد............زندگی همه ي موجودات به-27
وانیم؟دعاي دستدر قنوت نماز چه می خ-28
در چه ماهی روزه می گیریم؟ماه رمضان-29
)ع(آتش بر کدام پیامبر گلستان شد؟حضرت ابراهیم-30
)نماز.(ستون دین است................-31
رکعت17در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم؟-32
نوبت5نیم؟در شبانه روز چند نوبت نماز می خوا-33
وده ي کیست؟مصطفی رحماندوستسر)گفتم چشم(شعر -34
فرموده ي کیست؟پیامبر  .)بهشت زیر پاي مادران است (جمله ي -35


