
 " به سوی نور"مسابقه کتابخوانی  سواالت

 نوشته محسن سعیدیان راهی به سوی معبود ؛کتاب نماز و روزه منبع سواالت:

 کدام یک از شرایط طایفه ثقیف برای ایمان آوردن به رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نبود؟   (1

 معاف بودن از نماز   -  1

 معاف بودن از روزه   -2

 شکسته شدن بتهای آنها توسط دیگران   -3  

 پرستش بت الت بمدت یکسال    -4  

 است؟   کدام یک از موارد زیر در روایات به عنوان ستون دین محسوب شده (2

 جهاد    -4                                           حج  - 3                                       نیکی  -2                                    نماز  -1

معینى واجب شده  قران می باشد؟ »پس نمازرا بپای دارید زیرا نماز بر مومنین در اوقات سوره از کدام  مربوط به آیه  این  (3

 ؟است«

 4۵آیه    -سوره بقره    - 4           1۰3آیه    -سوره نساء    -3               14آیه    -سوره طه    - 2                   31آیه    -سوره ابراهیم    -  1

 در رساله حقوق امام سجاد علیه السالم، کدام مورد از حقوق نماز ذکر نشده است؟  (4

 ذلت و مسکنت با ترس و بیم توام با امید و رجا بایستیم.در برابر خداوند به حال    -1

 با آرامش و سکون چشم ادب به پایین اندازیم و اعضا خود را به خشوع در آوریم.   -2  

   نماز را در اول وقت و با سجود و رکوع نیکو به جای آوریم  -3

 م.  قلب را با کمال نرمی متوجه خداوند سازیم و به مناجات با او بپردازی  -4

 کدام یک از موارد زیر در نیت برای نماز کمترین ارزش را دارد؟  (5

 عبادت خدا به جهت محبت و عالقه نسبت به او    -  1

 عبادت خدا به جهت شکرگزاری اول   -2

 عبادت خدا به جهت اینکه او اهل و سزاوار عبادت است.   -3

 عبادت خدا برای برخورداری از پاداش یا ترس از عقاب.   -4  

 در روایت ذکر شده از کتاب امام رضا علیه السالم علت خواندن نماز در قرآن را کدام مورد بیان فرمودند؟   (6

 رسیدن به ثواب قران  -  1

 جلوگیری از دور افتادن و ضایع شدن قرآن   -2

 رسیدن به طهارت باطنی  -3

 بدست آوردن حضور قلب    -4



 یه السالم در نماز های واجب و مستحب توصیه شده است؟ خواندن کدام سوره بعنوان سوره امام حسین عل (7

 واقعه  - 4                                        فجر  - 3                                      دخان  -2                               یس -1

 نزدیکترین حالتی که یک بنده می تواند به خدا داشته باشد کدام است؟ ( 8

 قرائت نماز  - 4کوع                                   ر  - 3                                  سجده   - 2                              قنوت    -1

 روزه کدام روز مستحب نیست؟ (9

 عید غدیر   - 4                                عید مبعث - 3                                عید قربان -2                 هفده ربیع االول  –  1

 براساس فرمایش رسول خدا صلى اهلل علیه و آله کدام یک از موارد زیر به عهده زنان نیست؟    ( 10

 همه موارد  -4                         بلند گفتن اذان و اقامه  -3                       نماز جمعه  -2                        نماز جماعت  -1

 

 


