
1 
 

 ﴾  سمه تعالیإب ﴿

واین مناز كتاب   مسابقه 

 قرائت   آ قاي حمسن   و املسلمي   الاسالم  ة اس تاد ح   ، آ ش نایی اب مناز   کتاب 

 

    ت چهار گزينه اي: سؤاال 

  ؟است کدام خلقت  ی از هدف اصل -1

 اقامه نماز ب(            رشد و تعالی انسانالف( 

  اعطاي نعمت به مخلوقاتد(   بندگی                        ج( 

 ؟ میخوانمی چرا »نماز«    -2

 . دارد ی و فساد، باز م  گناه و  ستم  و  یما را از پست  خدا ادیو  اندازد،  یم خدا  اد یما را همواره به  نمازلف( ا

 شود.یم آشـکار  ،نماز یاله ضهی فر انجام  درشـکل عبادت،  و  یبنـدگ نیاست، ا خـدا یگند سـعادت ما در ب  و کمال ب(

 می شود.  نعمت صاحب شناختن  و  یهدف زندگ از  ما لت غفمانع از ناسپاسی ما و  نمازج(  

 تمام موارد  د(  

 ؟ستنیآیه قرآنی در مورد نماز   ، زیر تاعباریك از کدام     -3

 . رساند  ی م ان یبه او ز ،ما  نمازي یو نه ب  برد یسود م  ،ما بزرگ، نه از نمازخواندن خدايالف( 

 .  دارد ی زشت و ناپسند، باز م کارهاي  را از  ماز، انسانن ب( 

  .من، نماز بر پا بدار اد یخاطر ه ب ج(  

 .است نیراه راست هم  د،یمرا عبادت کند( 

 نمازخواند؟ د یچگونه با -4

 .    باشد  جماعتب(                          .باشد  و عاشقانه آگاهانهالف( 

 ج الف و   رد امو د( .                         باشد  و خاشعانه خالصانه ج(  
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  «غافالنه است.  بهتر ازشب زنده داري دو رکعت نماز با توجه،  » پیامبر صلّی اهلل علیه و آله می فرماید: -5

 این حدیث بر اهمیت کدام موضوع اشاره می کند؟  

    نماز عاشقانهب(                     نماز خالصانهالف( 

   نماز خاشعانه د(                        نماز آگاهانه  ج( 

 

 دارد؟  یط یشرا چه  عبادات، یقبول - 6 

   گرانید  مراعات حقوق -تقوا    -والیت    -ایمان  ب(                                والیت - ا تقو -اخالص   -ایمان  الف( 

                       والیت  -عدالت  - اخالص  - ایمان  د(              گرانید  مراعات حقوق - اخالص - والیت    - ایمانج( 

 

   خداوند  رد، یما را نپذ   و رهبري را نداشته باشد  ما  ی ..........  هرکس":  د یفرما یالسالم م  ه یعل صادق امام    -7

 .ردیپذ  یاز او نم را ی عمل چیه      

   عصمتب(     والیت                         الف(    

   محبت د(        صداقت                         ج(    

 

 است، خداوند  درگاه  لمقبو شنمازهای فهمدکه ب د توانی ازکجا م ، هرکس طبق حدیث امام صادق علیه السالم -8

 ؟ استمردود  ای 

  .است شده رفتهیقدر، نمازش پذ  ها بازداشته، به همانخوشی قدرکه نمازش، او را از   به هرلف( ا 

 .است شده رفتهیقدر، نمازش پذ  ها بازداشته، به همان سختی قدرکه نمازش، او را از   به هر ب( 

 .است شده رفته یقدر، نمازش پذ  قدرکه نمازش، او را از بدیها بازداشته، به همان به هر ج(  

 همه موارد د(  
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ت.ما محروم اس  .....  بشمارد، از کوچك  هرکه نماز را : ند هنگام وفات فرمود علیه السّالم  صادقمام ا -9  

دعاي ( ب                                    شفاعتالف(   

 بخششد(                                        محبتج(  

 

   قبولی عبادات  ، از شرایط شرطبیانگر کدام «، إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ  » مائده:سوره   27آیه  بخشی از  -10

 می باشد؟

 والیت ب(                      ایمانالف( 

 گرانید  مراعات حقوق د(                           تقوا ج(  

 

 د:  پیامبر خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودن -11

   است. ده یرس .....  شده و به  خارج  کند، از مرز اسالم  عمد، نماز را ترك به هرکس

 کفر ب(               گمراهی  الف(

 ناسپاسی د(                  شقاوتج( 

 

 ند:  فرمودآله  و  هی عل هللا ی امبرصـلّیپ در حدیثی    -12

 .........   آنکه شـرط به    کنم،یضـمانت م شـما بهشت را براي من

 

 طلب کنید. خـدا را   و رضاي   رحمت الف(

 .د ینمائ اري ی یطوالن  سـجده هاي  مرا با  (ب

 را فراموش نکنید. خدا صدقه در راه (ج

                       را ترك نکنید. شب زنده داري ( د
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   .......  « ثمره  االخالص ؟ » رسد یم مقام اخالص  به یکساز دیدگاه امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم، چه   - 13 

 .باشد  نفاق ااهل که کسی الف( 

  .رسیده باشد ایثار که به مرحله کسی ب( 

 .باشد  اهل نمازکه کسی  ج(  

 .رسیده باشد  که به مرحله یقینکسی  د(  

 

 معصوم است؟  کدام این حدیث از   -14

دور   بودن  وکسل حالی  و بی ازسستی .باشد  ایسـتد، بایداز آلودگیها پاك  پروردگـار به عبادت می  آنکه در مقابـل »

     « سازد.  و آماده پاك  ،توانا  خداي در مقابل ایستادن را براي  و با وضو، دل باشد 

 پیامبر صلّی اهلل علیه و آله الف( 

             امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم ب( 

 امام صادق علیه السالم ج( 

 امام رضا علیه السالم د( 

 

تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ » سوره فتح   29آیه  طبق  -15

 چگونه بیان می شود؟  ،آله و  ه یعل اهلل ی صلّ  محمد  حضرت اران ی مايیس ،  « السُُّجودِ

 .طلبنـد  یخـدا را م  و رضاي  رحمتب(                 .وسـجودند   رکوع  اهل که ی  ن یب یم الف( 

   تمام موارد د(  کار است.               آشـ شان يمایسـجود برسـ اثر  ج(

 

 «   فیه.  ....... ما اّّل العمل لکّه هباء  » امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم می فرمایند:  - 16

 .باشد  ......... جز آنکه در آن شود،می  کارها نابود و پوچ  همه 

 پایداريد(  محبت                  ج(                   خلوصب(                    رضایتالف( 
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 فرمودند:   آله  و  علیه اهلل  صلّی أعظم  پیامبر -17

قرار داده و آنرا در نظرم محبوب سـاخته است. ...........       مرا در چشم خداونـد، نـور  

   دعاب(                                  نماز الف(

 تمام موارد د(                                 قرآن ج(  

 

 :وآله فرموده است  هی عل اهلل ی صلّ خدا رسول  -18

 .« ستین یالم ، کخداوند  نزد، و محبوب تر از آن  است که برتر از آن کلمه اي ،  » ........

 ستغفراهلل ا ب(                       الحمداهللالف( 

 سبحان اهلل د(                            هلل اکبر اج( 

 

   می باشد؟  نماز رامونیپ ،سره  قدس  ی نیخم امامکدام یك از عبارات زیر، از سخنان بنیان گذار انقالب اسالمی   -19

   .ستیباالتر ن اي ضهیفر ـچیاز نماز، ه اسـالم  درالف( 

  .است سازي  انسان کارخانه  ك ینماز، ب( 

 .باالتر است ادهایاز همه فر د،ینماز بخوان ،ریخ. م یبزن ادیفر ـد یبا ی ه حاال، میما انقالب کرد  ه ک  ـد یینگوج( 

 موارد   تمامد(  

 

 چیست؟ نماز  جان و  روح  -20

 توجه   و  حضور قلب ب(                          سجده طوالنی الف(  

 تلفظ دقیق اذکار نمازد(                           قرائت سوره حمد ج(  
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 ؟ د یآ یحساب م به  نماز باتی جزء تعق  ،ر کدام یك از موارد زی  -21

 شکر سجده  السالم، هایعل  زهرا حضرت تسبیحات الف( 

 دن یحاجت طلب خداوند  خواندن، از مختلف  دعاهايب( 

 صـلوات فرسـتادن از نماز، اسـتغفارکردن،  پس قرآن  خوانـدن  ج(

 تمام موارد د( 

 

 ؟ یستن ،  در نماز  حضور قلب  کسب  راه هاي از یك از موارد زیر، کدام  -22

 . د یگوی در نماز م که انسان  ی کلمات ترجمه  نماز و در نظر آوردن  معناي  دانستن الف( 

 داي بلند و لحن خوش صقرائت نماز با  ب(

 . نسازد مشغول  خود  سـر وصـداها، عکسهـا و تابلوهـا، او را به ،  و آمدها  که رفت  نمـاز برايی انتخاب مکان ج(

 .دهد   یم  شتريیب  حالت توجه  به نمازگزار  ،آنها تینماز و هنگام نماز، رعا از  شیکه پ یانجام مستحبات د( 

 

 چیست؟ جمعه وجماعت نمازآثار اجتماعی   -23

 نی مسلم  مسائل حّل براي  همکاريب(     و مشکالت  ازهایافراد و ن  شناخت نهیمزالف(  

   مواردتمام د(                ها درجمع  وخودمحوري ها  یخودخواهذوب شدن ج(  

 

 چه بود؟     شد، «  اهلل  لی»خل  و  د یرس  خدا« یمقام »دوست بهعلیه السالم  می ابراه حضرت  آنکه ل یدل  -24

 بت شکنی ایشان بود. الف( 

 قربانی کردن حضرت اسماعیل علیه السالم بود. ب( 

 بود. او  یطوالن سجده هايج( 

 بود. توسط ایشان ساخت خانه خدا د(  
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داللت بر چه  و.  وصالحان  خدا و پاکان درود به رسول باشد؟مشمول به چه کسانی می    نماز، انیالم ما در پاس  -25

 امري دارد؟  

خدا   درود به رسولسالم و  الف(    

 صالحان  و  پاکان  سالم برب( 

   و همه مؤمنان  فرشتگانسالم بر ج( 

 تمام موارد د(  

 

 . است.........  اعتنا نکند، نمازش  آن  به  ی ول  ،جماعت را بشنود نماز آمده است: هرکه نداي ثیدرحد  - 26

 باطل ب(                                       ارزش  یبالف(  

 مقبول د(                                               کم ارزش ج(  

 

 چیست؟ شکر هاي نمونه  نیاز بهتر -27

 ازگناه  دوريب(                             ذکر شکراً هلل الف(  

   ارفذکر استغ د(                                 قرائت قرآنج(  

 

ند و خواندن  داد  اد یذکري را السالم  هایفاطمه عل حضرت  اش  ی وآله به دخـتر گرام  هیعل  ااهلل ی صلّ خدا رسـول  -28

ر است، چگونه  حضرت زهرا مشهو حاتی به تسب تسبیح که   ن ذکر وی. اآن بعد از هر نماز بسیار سفارش شده است

 است: 

 دهلل الحم مرتبـه 33و  اهلل سـبحان مرتبه   33اکبر،  مرتبه اهلل  33الف( 

 اهلل  سـبحان  مرتبـه  33و    دهللمرتبه الحم 33اکبر،   مرتبه اهلل 34ب( 

 دهللالحم مرتبـه 33و   اهلل سـبحان مرتبه  33، اکبر  اهلل مرتبه   34ج(  

 اهلل  سـبحان  مرتبـه   33و   دهللالحم مرتبه  33اکبر،  مرتبه اهلل   33د( 
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 مورد سفارش بعد از نماز چیست؟  مهم و  بـاتیتعقاز  گری د یکیبه جز تسبیحات حضرت زهرا سالم اهلل علیها،  -29

 خواندن نماز مستحبی  ب(                           معصومین نامه زیارتخواندن الف(  

 سجده شکرد(                                                 گریه و استغاثهج(  

 

 نافله چیست؟ -30

                          همان نمازهاي واجب روزانه است.الف(  

 . است شدهسفارش  مختلف  و مناسبت هاي ام یای که در مسـتحب  نمازهـايب(  

 فلهنا و به  شـود یخوانـده م که درشب و روز دارد   وجـود هم یمسـتحب  روزانـه، نمازهـاي واجب نمازهاي جز  به ج(  

 ت.مشـهور اس 

   مورد الف و ج د(   

 

 

 * .باشید  خداوند متعال سالمت و سرافرازدر پناه *
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  مسابقه كتابواین مناز   پاخسنامه  

 

 نام و نام خانوادگی :  

 : کارت ملیشماره  

 

 براي پاسخ به هر سؤال،   شرکت کننده عزیز، 

 انتخاب نمایید.  یا  فقط یك گزینه را با عالمت  

 صورت انتخاب بیش از یك گزینه براي هر سؤال،  رد

 پاسخ آن سؤال لحاظ نمی شود. 

 

 * د باشید.ق و مؤیّدر پناه حق موفّ*
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 نمره نهايی:


