
 

 

 نكته درباره نماز 111 از كتاب كتابخوانيمسابقه سئواالت 

 تکرار می شود؟ «الهالص قامت قد» نمازهای یومیه چندبار اقامه در -1

 01د(                  15ج(              11ب(                 5الف( 

 چراحضرت علی )ع( هنگام جنگ به آسمان نگاه می کرد؟ -0

 نماز الف( برای اطالع از وقت

 نماز اول وقت ب( برای خواندن

 غفلت نکردن از نماز اول وقت حتی در جنگ بر أکیدج( جهت ت

 وردد( هرسه م

 از نظر قرآن چرا شراب و قمار حرام است؟ -3      

 انسان از نماز الف( ایجاد کینه میان مردم                         ب( بازداشتن           

 د( هیچکدام  ج( هردو مورد                                                   

 نماز درکالم انبیاء و اولیاء چکونه است؟ -4       

 الف( اولین سفارش انبیا و آخرین وصیت اولیا           

 ب( اولین سفارس انبیا و اولیا           

 اولین وصیت اولیا ج( آخرین سفارش انبیا و           

 د( آخرین سفارش و وصیت انبیا و اولیا           

 درنماز چگونه از خدا شکرگزاری می کند؟ نماز گزار -5      

 د( همه موارد  می و سازنده        ج( دائ ب( زبانی             الف( عملی               

 آموزش نماز به کودک از چه سالی و با چه کلماتی آغاز می شود؟  -6      

 اهلل اکبر -سالکی 5اهلل اکبر                  ب(  –سالکی  3الف(            

 ال اله اال اهلل –سالگی  5ال اله اال اهلل                  د(  –سالگی  3ج(            



 

 

 شهدا و صالحین هدایت می کند؟، کدام آیه در نماز ما را به الگو پذیری از انسانهای شاخصی همچون انبیاء  -7

 الف( صراط الذین انعمت علیهم                            ب( اهدنا الصراط المستقیم     

 ضالینج( غیر المغضوب علیهم                                      د( و ال ال     

 شامل کدامیک از موارد زیر می شود؟« ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر»آیه  -8

 الف( نماز گزار سست نیست     

 ب( نماز گزار لباس و مکانش حرام نیست     

 ج( نماز گزار بدنش ناپاک و لقمه اش آلوده نیست      

 د( همه موارد     

 و سجود به کودک در چه سالی باید باشد؟ نماز، رکوعاز نظر روایات، آموزش  -9

 سالگی  8سالگی        د(  7ج(    سالگی     6ب(    سالگی    5الف(       

 کدامیک برای امام جماعت اولویت اول است ؟ -11

 الف( مردمی بودن                           ب( ایمان و عدالت       

 د( شایستگی ظاهری             ج( ساده زیستی                        

 رکعت نماز را دارد؟هر رکعت نماز با مسواک ثواب چند -11

 رکعت 111رکعت        د( 71ج(      رکعت  41رکعت      ب(  14 الف(      

 کدامیک در آیات قرآن بارها تکرارشده است؟ – 10

 الف( نماز و انفاق                         ب( نماز و زکات         

 ج( نماز و قربانی                         د( هر سه مورد         

 



 

 

 ، در چه صورت آنها را برادر دینی شما می خواند؟ بعد از معرفی کفار و مشرکین سوره  توبه  11در آیه  -13

 کات دادنتوبه کردن و نماز به پاداشتن و ز الف(        

 ب( توبه و استغفار کردن و اقامه نماز        

 کات دادن                  د( همراهی با مسلمانان و جبران گذشتهج( ز         

به سوی قبله قرار  به کدام پیامبر یا پیامبران دستور می دهد در خانه سازی خانه هایتان را 87قرآن در سوره یونس آیه  -14

 دهید؟

 الف( حضرت سلیمان و داود)ع(                      ب( حضرت خضر)ع(      

 ج( حضرت موسی و هارون)ع(                       د( حضرت نوح)ع(       

 نماز تکرار می شود؟مرتبه در  61ه با مشتقاتش روزانه واژه ای که همرا -15

 ب( رحمت        ج( اهلل           د( ربک        الف( مال        

 کدام بال در اثر سبک شمردن نماز به انسان می رسد؟ -16

 الف( برداشتن برکت از عمر و مال فرد       

 و در برزخ انواع فشارها نصیبش می شود ب( لحظه مرگ با عطش و گرسنگی می میرد       

 ج( در قیامت حساب و کتاب او سخت است       

 د( همه موارد       

 منظور از فالح و خیرالعمل در اذان و اقامه چیست؟ -17

 ، نماز        ج( نماز جماعت        د( نماز کار خیر           ب( عبادت، الف( رستگاری       

 ، حضرت به همراه خانواده برای چه هدفی به مکه هجرت کردند؟ سوره ابراهیم 37طبق آیه  -18

 به حج       د( گزینه ج و تجدید بنای کعبه مردم  احیاء زکات     ج( گزینه ب و دعوت الف( اقامه نماز       ب( اقامه نماز و      

 



 

 

 با توجه به متن کتاب اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا را توسط حضرت اباعبداهلل در مأل عام؟ -19

 برای اهمیت نماز اول وقت                                      ب( جایگاه نماز جماعت    الف(       

 ج( به صحنه آوردن نماز زیرا هر چه از جلوه دین کم شود به جلوه فساد اضافه می شود        

 د( همه موارد       

 از ایمان به خداوند کدام است؟ با استفاده از کالم حق تعالی در آغاز سوره بقره اولین واجب بعد -01

 رعایت حق الناس        د( همه موارداطاعت از والدین        ب( نماز       ج(  الف(         

 در بسم اهلل .......... است.« باء»حرف  -01

 استمداد و توکلمعنا      ج( به معنای همراهی حق تعالی         د( رمز  71الف( حرف اضافه        ب( دارای         

 توبه ، بر جنازه .......... نماز نخوانید.سوره  84طبق آیه  -00

    عاق والدین        ج( رشوه خواران          د( فراریان از جبههالف( منافقان         ب(       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نكته درباره نماز 111پاسخنامه مسابقه كتابخواني 

 

 د ج ب الف شماره سؤال
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