
 سواالت مسابقه:

 

 حضرت عیسی )ع( در گهواره چه فرمودند؟-1
 امر کرده زکوه خداوند مرا به دادن  -2                 خداوند مرا به نماز سفارش کرده                              -1

 دو و یک گزینه  -4                  خداوند مرا به عبادت امر کرده                                 -3

 
 

 حضرت علی )ع( در نامه اش به محمد بن ابی بکر چه نوشت؟-2
 چشمها را خاضع و خاشع میگرداند-2               نماز نفس سرکش را رام میکند                            -1

 نماز را در وقت معین بجای آر و آن را پس مینداز -4                   تکبر را محو میکند                                           - 3           

 
 

 در قرائت نماز.....نماز گزار با گفتن بسم اهلل -3
 را ایجاد میکند قدرت غیبیبه در خود توکل و وابستگی -2                    به کار خود قداست می دهد                            -1         

 دو ویک گزینه  -4                   ابهت همه ابر قدرت ها را می شکند                 -3         

 
 

 سجده در نماز نشانه چیست؟-4
 امر خداوند  بودن به مطیع-2                                                     اظهار بندگی در برابر خدا      -1       

 بیاد روزهای سخت دادرسی افتادن-4               اظهار کوچکی و خاکساری در برابر خدا                         -3       

 

           

 تسبیح چه حقیقتی را در بر دارد؟-5
 طلب هدایت است-2                  روح تعبد و مغز عبادت است                                  -1         

 پشت پا زدن به وسوسه های شیطان است-4         هشدار به انسان است                                                    -3         

 
 

 این حدیث از چه کسی است : هر کس عمدا نماز را ترک کند از کافر است.-6
 حضرت زهرا )س(-2                                    علی )ع(                                                  – 1         

 امام صادق )ع(-4                                                                                  )س(پیامبر  -3         

 
 

 و توجه به معانی و اذکار در چه مرتبه قرار دارد. حضور قلب چند مرتبه دارد-7

     مرتبه در مرتبه چهارم پنج -2                                 مرتبه در مرتبه دوم                                        چهار  -1           

 مرتبه در مرتبه دومپنج  -4                       مرتبه اول                                                    مرتبه در  سه -3

 
 

 علت سریع خواندن و تند خواندن نماز چیست؟-8

 بی میلی به عبادت-2                           عدم اهتمام به نماز                                                 -1   

 همه گزینه ها-4                         عدم توجه قلب به خدا                                              -3    
 

 



 

 در چند سالگی باید کودک را از ترک نماز نهی کرد؟-9
 سالگی برسد 9دختر به -2                 سالگی                                     9بعد از تمام شدن -1     

 سالگی برسد 14سالگی و پسر به  9دختر به -4                سالگی برسد                                        14پسر به   -3     

 
 

 به دنیا میآید نخستین نغمه زندگی او چیست؟ کودکی که در خانواده مومن و نماز گزار  -10
 گفتن اذان و اقامه در گوش راستش-2                                     گفتن اذان و اقامه در گوش چپش         -1     

 در گوش چپ و راستش قامهگفتن اذان و ا-4                گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ                     -3     

 

 

 پسر سه ساله شود پدر و مادر با او میگویند که بگوید...امام صادق )ع( فرمودند چون -11
 مرتبه سبحان ا... هفت  -2                                        مرتبه ا... اکبر                                           هفت  -1

 همه گزینه ها   -4                                          مرتبه ال اله اله ا...                                     هفت -3

 

 

 که...سال و هفت ماه و بیست روز از عمرش گذشت به او میگویند 3کودک وقتی -12
 مرتبه بگوید محمد رسول ا... هفت  -2                      بگوید ال اله اال ا...                                                   -1

 همه گزینه ها  -4                          رکوع کند و بگوید سبحان ا...                                -3

       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع سواالت:
 مدیریت و برنامه ریزی استان گیالندر شورای اقامه نماز سازمان تهیه شده ( وعه درباره نماز ممج) 


