بسم اهلل الرحمن الرحیم
سؤاالت مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز
ویژه کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان

-1کدامیک از گزینهها از ابعاد عبادت نیست؟
)1تفکر در کار خدا

)3کسب و کار

)2خدمت به مردم

)4تفکر در کار مردم

-2این حدیث «هر مومنی که نسبت به برادر دینیاش ،نیت بدی داشته باشد ،خداوند عمل او را قبول نمیکند»از کدامیک از
معصوم است و به کدام شرط عبادت اشاره دارد؟
 )1امامعلی(ع) -شرط خانوادگی

)3امام باقر(ع) – شرط سیاسی

)2امام صادق(ع) –شرط اجتماعی

)4امام صادق(ع) -شرط خانوادگی

-3این حدیث«خداوند ،نماز را واجب کرد تا انسان را از تکبر دور کند» از کیست؟
)1پیامبر اکرم(ص)
)3امام صادق(ع)

)2امام علی(ع)
)4امام حسن عسگری(ع)

-4کدامیک از آیات زیر به عواقب ترک نماز اشاره دارند؟
)1مدثر ،43ماعون 5

 )2مومنون  ،8ماعون 5

)3مدثر ،32بقره2

 )4ماعون  ،3مدثر 15

-5نماز چه کسانی از نظر معصومین(ع) مردود است؟
)1بیتفاوتها

)3تارکان زکات

)2حرامخواران

 )4گزینههای 1،2،3
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-6وضو در روایات به چه چیزهایی تعبیر شده است؟
)1کلید نماز -روح عبادت

)3کلید بهشت-روح ایمان

)2کلید ایمان -نصف ایمان

)4کلید نماز-نصف ایمان

 -7عنصری که به عمل یک انسان بها می دهد ....................................... ،اوست .از این رو در آیات قرآن کلمه
70 ......................بار بهکار رفته است.
)3نیت و انگیزه و هدف -کلمه عبادا...

 )1شکل انجام آن عمل -فی سبیل ا...
)2نیت و انگیزه و هدف-کلمه فی سبیل ا...

)4شکل انجام عمل –کلمه عبادا...

-8مدیریت جامعه و بهبود وضع اقتصادی از آثار دنیوی چیست؟
)1نیت (اخالص)

)2دعا

)2عمل صالح

)4عبادت

-9امیرمومنان(ع) در نامه  53نهجالبالغه به مالک اشتر ،حسن نیت به مردم را الزمه اجرای کدام خواسته و نیاز جامعه
میدانند؟
)1نیازهای مادی

)2عدالت

)3نیازهای معنوی

)4آموزش

-10کدام گزینه از راههای نزدیک شدن به اخالص است؟
)1فکر در آفرینش

)2عبرت از دیگران

)3توجه به سود قطعی

 )4گزینههای 1و2و3

-11خداوند متعال در آیات 5و 6سوره ماعون ،دوزخ و ویل جهنم را برای چه کسانی بیان فرموده است؟
)1نمازگزاران ریاکار
)3کافران

)2تارک الصلوة
)4دشمنان دین
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-12قصد قربت و نیت الهی در چه قالبهایی ظاهر میشود؟
)2تشکر از نعمتها

)1ترس از مقام و دادگاه الهی

)4توجه به مردم

)3گزینه 1و2

-13این حدیث«هرکس چهل شبانهروز تمام کارهایش برای خدا باشد( ،چنان آماده لطف مخصوص الهی میشود که)
چشمههای حکمت از دلش بر زبانش جاری میشود»از کیست؟
)1امام علی (ع)

)2پیامبر اکرم(ص)

)3امام صادق(ع)

)4امام رضا

-14امیرمومنان علی (ع) ریشه اخالص را چه میدانند؟
)1عمل صالح
)3یقین

)2نماز
)4عدالت

-15کدام گزینه از نشانههای اخالص نیست؟
)2توجه به تکلیف ،نه عنوان

)1بیتوقعی از دیگران

)4داشتن تعصب گروهی

)3پشیمان نشدن از کار

-16به تعبیر امام صادق(ع) تاج سورههای قرآن کدام است؟
)1سوره حمد

)2بسم ا...

)3سوره یس

)4سوره الرحمن

-17آیه  76سوره مریم اشاره به کدام مطلب دارد؟
)1هدایت افزونتر برای هدایتیافتگان
 )3انسانها یکدیگر را هدایت میکنند

 )2انسان حتی در مقام عصمت هم نیازمند هدایت است
)4گزینه 1و2
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-18در نماز خواندن کدام سوره پس از حمد فضیلت بیشتری دارد؟
)1عصر
)3اخالص

 )2توحید
)4گزینه 2و3

-19کدام یک از اراکان نماز نیست؟
)1رکوع

)2نیت

)3سجده

)4قنوت

-20عالیترین درجه عبودیت کدام است؟
)1رکوع

)2سجده

)3قنوت

)4نیت

-21توصیف همصف شدن با فرشتگان الهی در حاالت رکوع در کدام سوره آمده است؟
)1اسراء 44

)2هود 4

)3مریم 10

)4مزمل 2

-22کدام گزینه از آثار سجده است؟
)1نزدیککننده انسان به خدا
)3کمر شیطان را میشکند

)2ریزش گناهان
)4همه گزینهها درست است

-23این حدیث«سجدههای خود را طوالنی کنید ،زیرا سختترین ناراحتی را بر شیطان ،سجده انسان وارد میکند .چراکه
او خود ،مامور به سجده بر آدم شد و نافرمانی کرد ولی انسان اطاعت کرد و رستگار شد» از کیست؟
)1امام صادق(ع)

)2امام رضا(ع)

)3پیامبر(ص)

 )4امام باقر(ع)
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 -24مفهوم کدام ذکر نماز ،ریشهی تمام عقاید وتفکرات اسالمی نهفته است؟
)1الحمدهلل

)2سبحان اهلل

)3اعوذ باهلل

)4اهلل اکبر

-25امام باقر(ع) کدامیک از تعقیبات نماز را بهترین ستایشها میدانند؟
)1تسبیحات حضرت زهرا(س)
)3دعای فرج

)2قرائت سوره حمد

)4نافلهها

-26این حدیث «دلها ،گاهی اقبال و آمادگی دارند ،و گاهی نه .عبادت را وقتی که دلها آماده است انجام دهید» از
کیست؟
)1امام موسی کاظم(ع)

 )2امام رضا(ع)

)3پیامبر اکرم(ص)

 )4امام علی(ع)

-27کدام یک از آیات زیر در توصیف نمازگزاران و برپاکنندگان نافله شب اشاره دارند؟
)1آل عمران 17

)2فرقان 64

)3ذاریات 18

)4همه موارد درست است

-28در کدام یک از مکانهای زیر نماز مسافر می تواند شکسته و یا کامل خوانده شود؟
)1مسجدالحرام

)2مسجدالنبی

)3مسجد کوفه و حرم اباعبداهلل (ع) )4همه موارد
-29کدامیک از جمالت زیر درست است؟
)1نماز قضا را فقط باید در وقت آن خواند مثال صبح در صبح
)2نماز قضا را نمیتوان با جمعات خواند
)3نماز قضا را میتوان با جماعت و حتی در جماعت سایر نمازها خواند
)4نماز قضا را نمیتوان در جماعت سایر نمازها خواند
5

-30کدامیک از نمازهای زیر نماز عبادی سیاسی محسوب میگردد؟
)1نماز عید فطر

)2نماز عید قربان

)3نماز غفیله

)4نماز جمعه

-31نمازجمعه در عصر غیبت چگونه است؟
)1واجب و باید شرکت کرد
)3واجب کفایی

)2مستحب
)4واجب تخییری است و میتوان نماز جمعه خواند یا نمازظهر

-32رسول خدا(ص) از نمازجمعه به چه تعبیر میکنند؟
)1حج مساکین(فقرا)
)3نماز عارفان

)2آمرزنده گناهان
)4گزینه 1و2
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