
 

 

 سواالت و پاسخناهم کتاب "نماز رد کالم حضرت آیت اهلل خامنه ای"
 جشنواره فرهنگی هنری نماز و مهدویت

 
 

 ه ای می بایست صورت پذیرد؟المی،ارتقا سطح معرفت به چه وسیلدر بیانات مقام معظم انقالب اس-1
 و فضاهای مجازی اد(سایته     ج(مطالعات اسالمی     ب(روزنامه ها و جراید      الف اخبار واطالعات سیاسی

 کدامیک از مواردذیل جزو کارکردهای نماز جمعه در حراست از انقالب اسالمی نمی باشد؟-2
 ج(وابستگی معنویت انقالب به دستگاه های نماز های جمعه      ب(لزوم حمایت و پشتیبانی از دولت        الف(مرکز هدایت عمومی کشور

 د(پیروی از رجال و سیاسیون نخبه

 رهبری،مسئوالن انقالب و پایگاه های هدایت و رهبری مردم در سراسرکشورچه کسانی هستند؟در فرمایشات مقام معظم -3

 د(بسیج و نیروهای مسلح    ج(حوزه و دانشگاه      ب(دولتمردان و نخبگان سیاسی       ف(ائمه جماعاتال

 (اشاره به کدامیک از موارد ذیل دارد؟44)بقره » و تنسـون انفسـکم بالبرأتأمـرون الناس ّ«آیه شریفه  -4

 د(کمک به مظلومین و مستضعفین     ج(وحدت بین مسلمین     ب(امر به تقوا    الف(شرکت در نماز جمعه 

 ازمنظر مقام معظم رهبری،عوامل محقق کننده مسئولیت ائمه جمعه کدام مورد می باشد؟ -5

 را بـرای ایجـاد و انتقـال معرفـت به مردم کسـب کند  الزم آگاهیهـای  ب(      دالف( امام جمعه علما و عمال باکفایت باش

 د(همه موارد فوق        و بـه آنچـه کـه میگویـد، عمل کنـد نمودهتقـوا و ورع را رعایـت  ج(

 کدام گزینه شرط مفید بودن سیاسی ائمه جمعه از منظر مقام معظم رهبری نمی باشد؟-6

 عه وظیفه دارد خط مشی سیاسی ای که خودش به آن اعتقاد دارد را داشته باشدالف(هر ائمه جم

 .گیریهـای اصولی، بایسـتی مشـترک باشـد و اسالم و حمایت از دولـت و جهت نقالباصـل ا ب(

 .، اصولی هسـت کـه باید مورد نظر باشـد و رعایـت گـردد)سیاسی(مافـوق جریانها ج(

 د(گزینه ب وج

 موارد ذیل مصداق بارز تقوادر فرمایشات رهبر انقالب می باشد؟کدامیک از -7
 ...تقـوا، عبـارت از اجتنـاب و پرهیـز از خطـا و گنـاه و اشـتباه و آلودگـی و ناپاکـی  الف(

 ب( تقوا در مراحل زندگی یک فرد و جامعه از ضروری ترین نیازهاست

 تقوا شرط توفیق در هر راهی استج(

 د(همه موارد 

(اشاره به کدام مفهوم 96)اعراف »رضقـوا لفتحنـا علیهـم بـرکات مـن السـماء و ااالاتولـو ان اهـل القـری امنـوا و « یه شریفه   آ-8

 ذیل دارد؟
جذب برکت ب(تقوا شمارا در مقابل استکبار و قدرت های ظالم پیروز کرده و عامل   الف(ای اهل ایمان برای مشکالت خود از صبر و نماز کمک بگیرید

 د(هیچکدام            ج(ای اهل ایمان درراه خدا با جان و مال خود جهاد بکنید          الهی است.

فعلیـه بالجمعـه یـوم و الیــوم االخــر نقــل شــده کــه فرمــود: مــن کان یؤمــن بــاهلل ص((از قــول پیامبــر خدا-9

 اشاره به کدام مفهوم ذیل دارد؟ »الجمعـه
 آمـاده میکردنـد، تـا بـه نمـاز جمعـه برونـدجمعه ـی اصحــاب پیامبــر، در روز پنجشـنبه خودشـان را بـرای یعنـ الف(

 ب(هرکس که ایمان دارد در روز جمعه نباید نماز جمعه را فراموش کند

 عطـر بزنیـد و سـر و صـورت خـود را مرتـب نماییـدج(روز جمعه غسل کنید ،

 د(الف و ج

 ؟یت هستنده ترتیب در اولواسالم و متعاقبا در فرمایشات رهبر انقالب کدام گزینه ها بدر مکتب -10
 برپاداشتن نماز -زکات-ب( امربه معروف ونهی ازمنکر             امربه معروف ونهی ازمنکر- زکات - -الف( برپاداشتن نماز

 زکات-برپاداشتن نماز -امربه معروف ونهی ازمنکر د(                   امربه معروف ونهی ازمنکر -برپاداشتن نماز -ج(زکات



در اختیـار مـا اسـت کـه بـا آن، الیزال ی فیضـی  بدیـل و سرچشـمه نمـاز، موهبتـی بی در فرمایشات رهبر معظم انقالب اینکه  -11

 به کدام گزینه است؟،اشاره "ورزیـم، انسـان صالـح بسـازیم نخسـت از خویـش و سـپس از هـر آنکـه بـدو مهـر می
 د(الف و ب        ج(قدر دانستن حقیقت نماز      سهم افراد در وظایف مربوط به نماز ب(      الف(نماز بی حضورقلب  ،کالبدی بی روح است

 از شاخصه های حق گذاری نماز در جامعه کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-12
 فرادا نمازهای ب( خواندن      کشور علمی تحقیقات عرصه در نماز شدن الف( همگانی شدن نماز در جامعه ومطرح

 جماعت نمازهای افزایش و مساجد د( آبادی                  ج(نیکو به جاآوردن نماز

کـه نقـش برتـر آن را در تهذیـب نفـس و ،سـه خصوصیـت عمـده در نمـاز  کدامیک از گزینه های ذیل جزو مطابق با متن ، -13

 به شمار نمی روند؟ آورد روانـی انسـانها پدیـد مـیپـرورش 

 نماز زنده کننده روح پرستش در برابر خداوند ب(                 شکل و قالب نماز دور کننده از فحشا ومنکر الف(

 اهداء آرامش و اطمینان به جان و دل نمازگزار د(             ج(نماز باعث قدرت تمرکز و حافظه  انسان می شود

نمودند .کدام  توصیـه12در خصوص اقامه نماز ،ی دسـتاندرکاران  همـهو به ی نماز  ن اقامهمسئواالرهبر معظم انقالب در خطالب به  -14

 گزینه جزو آن توصیه ها نمی باشد؟
دورههــای پیــش از دانشــگاه و جزوههــای کوچــک و قابــل فهــم همــه، ســخنان در کتابهــای معــارف دانشــگاهها و کتــب درســی الف( 

 .ی فــراوان در ایــن بــاره وارد شــود نغــز و پــر مغــز و مضمونهــای تــازه

 .صـدا در همـه جـا پخـش شـود ی اشـخاص خوشها ذان از حنجـرهب( ا

 پخش گردد. ج( اذان صبح  باصدای بلند از هر مسجد محل

تهـای احـکام فقهـی نمـاز بـه صـورت آسـان و روان منتشـر شـود و جزوههـا و نوارهـای صوتـی و تصویـری مناسـب بـرای فرسـتادن بـه میـان مل د(

 .دیگـر، آمـاده گـردد

 محسوب می نماید؟ وی با خداوندتأمین نیاز به رابطه معن ها ،نماز را برترین وسیله جهتاز نگاه رهبر انقالب ،کدامین توصیه  -15
 آشناسازی کودکان با نماز توسط والدین ب(              بیین شأن نماز با شیوه های رسا و هنریالف( ت

 د(همه موارد            مقدم سازی نماز بر سایر کارهاومرکز و حضور قلب در نماز ت ج(

 نمی باشد؟تذکرات پیرامون اقامه نماز ، ترویج و آموزش آن در کشوردر بیانات مقام معظم انقالب ،کدام گزینه ها شامل مطابق متن ،-16
 اهتمام به ترویج و تبیین و تحقیق مساله زکات وتوجه به معانی کلمات در نماز (ب            آموزش قرآن و نماز از طریق موسسات آموزشیالف(

 پیگیری توصیه های وزرا درباره نماز توسط مدیران میانی (د          گسترش اقامه نماز در روستاهای کشور و نماز در همه سطوحانتشار ترجمه -( ج

 به دستور حضرت امام خمینی )ره(،توسط چه شخصیتی انجام پذیرفت؟لیـن نمـاز جمعـه او -17
 د(آیت اهلل ربانی املشی       اهلل خامنه ای(آیت ج      ب(آیت اهلل طالقانی      استاد شهید مطهری الف(

چه توصیه و عملی را سفارش و تاکید می مـرگ،بعد از   و مصائـب عظیممشکالت مقابلـه بـا  برای ،حضرت امیر )ع(مطابق متن-18

 کنند؟ 

 انفاق و زکات د(               ج(امربه معروف ونهی از منکر           ب(برپاداشتن نماز          الف(عمل صالح

 که شهید محراب شدند کدامین گزینه ها بودند؟امام جمعه معتبر و معروف کشور پنج مطابق متن،-19

 اشـرفی.دستغیب ،، صدوقـی، قاضی، مدنی آیـةاهلل ب(             اشـرفی. کاشانی ،قاضـی، مدنـی، صدوقـی،  آیـةاهلل الف(

 .مطهری ،صدوقی ،مدنی، قاضی، دستغیب آیـةاهللد(                     .دنیمطهری ،دستغیب ،م، قاضی، اشرفی آیـةاهلل ج(

است  هـدف و غایـت حیـات یعنـی رسـتگاری و خوشـبختی دنیـا و آخـرتکه معبراصلی جهت  اهلل اولیـن قـدم سـلوک الـی  -20

 کدام گزینه است؟
 د( جهاددرراه خدا               ج(نماز           ب(عمل صالح             الف(تقوای الهی

،کدام مت جـان و راحـت زندگـی را بـا خطـر و مانـ  مواجـه میسـازندالدر میـان خصلتهـای نکوهیـده کـه سـمطابق متن ، -21

 و کدام عمل در رف  آن موثراست؟.تریــن آنهاســت پرآفت ویژگی 

 نماز-د(تکبر             دعا–ج(حسادت               نماز-ب(کینه           عمل صالح-الف(حسادت

..( .حقیقـت را بـه یـاد آوردن، خـود را در برابـر خـدا یافتـن)ی ذکـر ، نابتریـن و کاملتریـن نمونـه و وسـیله نمازمطابق متن.،-22

 انسان را از بزرگترین تهدید نجات می بخشد آن تهدید کدام است؟
 د( دنیاپرستی              ج(فسادپذیری انسان            ب(شهوت           الف( شرک



بــر اثــر کهولــت و غیــره نمیتواننــد  که خود  مامــان محتــرم جماعــتپیشنهاد رهبر معظم انقالب در خصوص ا -23

 کنندکدام گزینه است؟ی رابطــه و اُنــس و راهنمایـی را بـرای نمازگـزاران، بویـژه جوانـان فراهـم  وظیفــه
 ب( برای آنان سخنرانی مذهبی نمایند                جـوان و پرنشـاط را بــه کار گیرنــد فضالیدر کنـار خـود الف(

 د(همه موارد فوق                                               ج( به موعظه و پند و اندرزجوانان بپردازند

 شمرده شده اند. آن دو عامل کدامند؟ساز موجود در نماز عناصر حرکتالب ،دو عامل به عنوان در فرمایشات رهبر انق -24
 پشتکار -د( عمل صالح                 انگیزه-ج( تقوا            جهتگیری(-قبله نما هدف) -ب(انگیزه                      پشتکار-الف( اراده

،فرآیندی دو مرحلی ای است که به ترتیب عبارتند مقدمه همگانی شدن ایجاد حضور قلب در نمازمطابق بیانات مقام معظم رهبری ، -25

 از:

 ابزارهـای مفیـد تبلیـغ استفاده از– وشرح اهمیت نمازی مردمـان بـا نمـاز ی جوانهـا و همـه همـهآشنایی  الف(

 وشرح اهمیت نماز ی مردمـان بـا نمـاز ـهی جوانهـا و هم همـهآشنایی - ابزارهـای مفیـد تبلیـغ ب( استفاده از

 ابزارهـای مفیـد تبلیـغ استفاده از -ج( آموزش آکادمی نماز به جوانها

 آموزش آکادمی نماز به جوانها -ابزارهـای مفیـد تبلیـغ استفاده از د(

 (به کدام مفهوم داللت دارد؟45)عنکبوت  »الصلــوة تنهــی عــن الفحشــاء والمنکـر«آیه شریفه  -26  

 ب(نماز را برای این که بیاد من باشی بر پا دار                   الف( نماز را در هر حال اقامه کنید

 د(گزینه ب وج                   ذکـر الهـی مرتـب او را نهـی میکنـداست و ذکر خدا مهار کننده نفسانیات در انسان ج(

این "مـن اسـتخف ّ بالصلـوة منیلیـس " بیمـاری ّ رحلـت بـه وصی ّ شـان میفرماینـد کـهمام صادق )ع(د رهنگام حضرت  ا-27

 حدیث اشاره به کدام معنی دارد؟

 .کـه نمـاز را سـبک بشـمارداز ما نیست کسی  ب(           و خوش اخالقى نکرده استاصالح هیچ کارى بهتر از نماز، میان مردم  الف(

 .نماز، دژ محکم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است د(         برتری نماز اول وقت نسبت به آخر وقت، مانند برتری آخرت است نسبت به دنیا ج(

ـه ی کارهایمـان، از جمل می را در همـهالـامی و مهندسـی اسـلهای اس نشـانهباید مـا مسـلمانها مقام معظم رهبری می فرمایند : -28

 اشاره به کدام موارد ذیل دارد؟ .در بـاب مهندسـی بایسـتی مراعـات کنیـم
 صـدای اذان بایـد از مسـاجد بلنـد شـود. ب(             مسـاجد بایـد آبـاد باشـد؛ الف(

 د(همه مواردفوق                المی دیده شودی نمـاز  در شـهر اسـ های توجـه بـه نمـاز و اقامـه بایـد همـه نشـانهج( 

 در مکتب اسالم  ،مسجد نشانه چیست؟مطابق متن ،-29
 ب(مسجد محل برگزاری مناسک مذهبی است               است مسـجد، مظهـر آمیختگـی دنیـا و آخـرت و پیوسـتگی فـرد و جامعـه الف(

 و بد(گزینه الف                       محلی برای رفع و حل مشکالت مردم استج(مسجد 

 چهی خـود را بیابـد مسـجد، کیفیـت شایسـتهتوسط روحانی اگـر مدیریت محتوایی و معنوی مسجداز نگاه مقام معظم رهبری  -30

 ثمراتی در پی خواهد داشت؟
 بسیج مردمی در مساجد شکل می گیرد.الف(

 .برداشـته خواهـد شـدن هـای مـادی و معنـوی بسـیاری از دوش جامعـه و مـردم و مسـئواال هزینه ب(

 مساجد پایگاه مهمی برای شکل گیری و رشد علوم اسالمی می شوند.(ج

 د(همه موارد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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