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 به نام خالق هستی

 مقدمه: 
ئوال س 0222)پاسخ به بیش از ياا  آیا می دانید که؟ ( 3مجموعه کتاب جلد )

حاصل تالش بيش از چند سال تحقيق و پژوهش بر روی صد ها  علمی و آموزشی(
کتاب علمی و آموزشی است که دانش آموزان با مطالعه آن با صدها مطالب علمی و با 
انواع تعاريف ، مفاهيم و اصطالحات آموزشی مورد نياز خود در حيطه هاای مختلاف   

نتيجه سطح علمی دانش آماوزان در پاياه   علمی و آموزشی آشنايی پيدا می کنند در 
های مختلف تحصيل ارتقاء پيدا می نمايد. همچنين کتاب بخااطر دارا باودن صادها    
اطالّعات عمومی می تواند در مسابقات بنيه علمی مدارس ، استعداد هاای درخشاان،   
آزمون های مدارس نمونه دولتی، تيزهوشان و در مسابقات علمای رادياو و تلويزياون    

 استفاده دانش آموزان قرار گيرد.  مورد
سال تدريس ، تحقيق و تالليف توانساته ام قادم     17خدا را شکر گزارم که با بيش از 

 کوچکی در جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی فرزندان اين مرز بوم برداشته باشم.
ضمناً از همکاری کليه اعضای خانواده ام که در تلليف، تدوين و تحقيق اين کتاب باا  

 اينجانب همکاری الزم را داشته اند کمال تشکّر را دارم.
 

 حسين عبّاس زاده
 



  

 اوّلفصل 
 العات عمومیاطّ
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 اختراع به ثبت رسانده است و از  0011ادیسون آیا می دانید که:

 اختراعات مهّم او برق، ضبط صوت، المپ، سینما و گرامافون است.

 حکومت پهلوي رضا خان از سال سلسله يسرآیا می دانید که: 

شاه  باود  او یکی از نظامیاان شواور    .هجري شمسی بود 0031شهریور سال  هجري شمسی تا0011
بر تخات   0011هجري شمسی فرمانده شل قوا شد و در سال  0311پس از شودتاي سوم اسفند سال 

فقین بود از سلطنت شنار رفات  هنگامی شه ایران در اشغال متّ 0031شهریور  32سلطنت نوست و در 
 ا پهلوي جانوین او شد.رض محمّد فقین تبعید گردید و پسرشو به جزیره موریس توسط متّ

سلجوقیان خواجه نظام الملک بود شه باه فرماان او در    سلسله يیکی از وزیران آیا می دانید که: 

 سراسر شوور مدرسه هایی به نام نظامیه تأسیس شد.

 را ویران شرد و تورات را سوزانید. قدّسصر بیت المبخت النّآیا می دانید که: 

 ( ارشمیدس یونانی بوده است.01/0پی )عدد مخترع عدد آیا می دانید که: 

نفسای شاه انساان را از     ه،نفس لوامه: نفس مالمت شنناد آیا می دانید که: 

 شارهاي زشت باز می دارد.

هجري قماري در   411 وّلدر شوم ربیع اال جالل الدین محمّد معروف به مولويآیا می دانید که: 

قونیه ترشیه به ساراي   ها.ق در شهر 473و در سال ا .دندنیاشانش از مردم خراسان بو ،بلخ به دنیا آمد

 از آثار او می باشد.هزار بیت  34شتاب مثنوي مولوي شامل باقی شتافت. 

 محمّاد  یکی از پادشاهان معروف خوارزموااهی سالطان  آیا می دانید که: 

 خوارزمواه بود شه در زمان او مغولها به ایران حمله شردند.
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سال پیش از حمله مغول ها به ایران قوم دیگري به فرماندهی تیماور   041 حدود آیا می دانید که:

 ایران حمله شردند.شه مردي خون و بی رحم بود به 

مایالدي   0121ماشاین اااد در ساال    آیا می دانید کهه:  

 توسط گوتنبرگ شه اهل شوور آلمان بود اختراع گردید.

مت شرقی و غربی شهر برلین در آلمان شویده دیواري شه بین دو قسدیوار برلین  آیا می دانید که:

شد بر دو قلمرو نیروهاي بلوک شارق شمونیسات و بلاوک غارب سارمایه داري را از نظار سیاسای        
و اتحاد دو آلماان بار    0111ص می شرد. این دیوار پس از وقوع تحوالت سیاسی در اوایل دهه خّمو

 ایده شد.

 در شهر همدان است. سیناعلی هر شیراز و آرامگاه ابودر ش حافظ و سعديآرامگاه آیا می دانید که: 

 

 

 
 

 بود آن را شوف شرد. یایرانیک قرن پیش شه  01بن زشریاي رازي  محمّد الکل راآیا می دانید که: 

 محروق در شهر نیوابور است.محمّد شمال الملک و امام زاده ،عطّار ،امآرامگاه خیّآیا می دانید که: 

تین لوتر از شسانی بود شه علیه دستگاه پاد دست به اعتارا  زد باه هماین    مارآیا می دانید که: 

 طرفدارانش را پروتستان یعنی اعترا  شننده نامیدند. دلیل او و

  .است به شوور گل الله شوور هلند معروفآیا می دانید که: 

 به رهبران مسیحیت شاتولیک پاد می گویند. می دانید که:آیا 
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 گر اسپانیا و پرتغال بودند.ین شوورهاي استعمارلاوّآیا می دانید که: 

میالدي مردم فرانسه بر ضد حکومت لویی شانزدهم قیام شردند و  0771در سال آیا می دانید که: 

 ق به بر شنار شردن او شدند شه این قیام انقالب شبیر فرانسه نام گرفت.موفّ

حمله مغول به ایران وارد شوور ما شدند قاجارها از طوایف ترک بودند شه پس از آیا می دانید که: 

 و در استرآباد گرگان ساشن شدند.

 : به ترتیب عبارتند از شاهان قاجارآیا می دانید که: 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخترع تلگراف بصورت ابتدایی مارشنی ایتالیایی و مختارع تلگاراف اناد طرفاه     آیا می دانید که: 

 ادیسون آمریکایی بوده است. 

 را به شهادت رساند. )ع(مأمون فرزند هارون الرّشید امام رضانید که: آیا می دا

پایتخت ایران در زمان صفویان سه بار تغییر شرد و شاهرهاي تبریاز و قازوین و    آیا می دانید که: 

 اصفهان به ترتیب پایتخت صفویان بوده است.

 فتحعلی شاه -3
 

 ناصرالدّین شاه -1
 

 آقامحمّد خان-0
 

 محمّد شاه -0
 

 احمد شاه -7 ی شاهمحمّدعل -4 مظفّرالدین شاه-5
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مختارع باالن بارادران ماون گال فیاه       آیا می دانید کهه:  

 .فرانسوي بوده است

مبعاو  شادن حتارت     طور سینا محالّ آیا می دانید که: 

 در شوور مصر در قاره آفریقا قرار دارد. )ع(موسی

را خواناد و باا    )ص(محمّاد  حترتي خسرو پرویز یکی از پادشاهان ساسانی نامه آیا می دانید که: 

 خوم آن را پاره شرد.

هاا را   مصر و ایران نامه نوشت و آنبه پادشاهان روم ، حبوه،  )ص(محمّد حترتآیا می دانید که: 

 به دین اسالم دعوت شرد.

اش معروف ایران شمال ابلو معروف تاالر آیینه اثر نقّتآیا می دانید که: 

 الملک است.

از مسلمانان به سرپرستی جعفربن ابی طالب  اي عدّه آیا می دانید که:

 ( به حبوه مهاجرت شردند.)ع()برادر بزرگ حترت علی

 0711در ساال  آن را  باود  ایتالیاا شاه اهال    ولتاا شخصی به ناام  مخترع باطري ید که: آیا می دان

 .اختراع شردمیالدي 

 0211دفن شردند و پس از گذشات   مکّه را در سرزمین )ع(پیکر مطهر حترت آدمآیا می دانید که: 

بیارون آورد   را از غار شوه ابوقبیس )شنار شعبه( )ع(هنگام طوفان جنازه حترت آدم )ع(سال حترت نوح
و به همراه خود با شوتی به سرزمین نجف اشرف برد و در آن جا به خااک ساپرد. هام اشناون قبار      

در نجاف اشارف قارار دارد.     )ع(در شنار حرم مطهر حتارت علای   )ع(و قبر حترت نوح )ع(حترت آدم
 )تاریخ االنبیاء(
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حتارت   -0 )ع(تارت یعقاوب  ح -3 )ع(حترت آدم -0 :بسیار گریسته اند نفرپنج آیا می دانید که: 

آدم براي بهوت ، یعقوب در فراق یوسف ، ) .()عسجّادحترت امام  -2 )س(حترت فاطمه -1 )ع(یوسف

 (.)ع(براي شهادت پدرش امام حسین )ع(سجّادامام  ،یوسف از دوري پدرش یعقوب 

 هداء است. سیّد الوشمر لعنت اهلل علیه است و لقب ایوان  )ع(قاتل امام حسینآیا می دانید که: 

 آماد تاا    )ع(آیا می دانیاد اارا شایطان در بهوات باه سارا  حتارت آدم و حاوا        آیا می دانید که: 

ها گفت پروردگارتان شما نهاي تقوا را شه باعث شراماتوان شده بود از تنوان خارج سازد و به آ لباس
طر اینکه اگر از میوه بخا هشرد عنمها از خوردن میوه یک درخت منع شده بودند(  را از این درخت )آن

ها قسم یاد شرد شه  درخت بخورید فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهوت خواهید بود و براي آن نآ
من خیر خواه شما هستم به هنگامی شه آنها فریب شیطان را خوردناد و از میاوه درختاان مناع شاده      

نتیجاه از بهوات راناده شاده و     هاي شرامت و احترام از انداموان فرو ریخات در   شردند لباس اوّلتن

 اخراج گوتند.

 .نفس مطمئنه -0نفس لوّامه  -3نفس امّاره  -0انواع نفس عبارتند از : آیا می دانید که: 

ها را براي امتحان به زمین فرستاد هاروت و مااروت   نام دو ملکی شه خداوند آنآیا می دانید که: 

معصایت   اهاار ین بابل بوده است شه در روي زمین )محل فرود آمدن آنها در ناحیه سرزم .نام داشتند
 (.تا روز قیامت در عذاب خواهند بودخدا را انجام دادند و آنها 

 من پنج ملک موشلند یکی در پایش روي او شاه شایطان را از او دور    ؤبراي هر مآیا می دانید که: 

در طارف راسات او شاه     دیگري در باالي سر او شه آفات آسمان را از او باز مای دارد ساوم   .می شند
حسنات او را می نویسد اهارم در طرف اپ او شه سیئات )گناهان( او را می نویسد پنجم در ناحیه و 

 پوت سر اوشه او را حافظ می گویند.


