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رشته نماز

 -9همه موارد زیر عبادت محسوب می شود به استثنای
ب) تذلل در برابر عالی ترین نعمتهای خداوند
د) رنگ خدایی زدن به کارها

الف) قرار دادن همهی ابعاد زندگی در مسیر رضای الهی
ج) حرکت در مسیر مستقیم الهی

 -2بیشتر آیات مربوط به عبادت در قرآن ،مردم را به چه چیز دعوت میکند؟
الف) ایجاد حس پرستش ب) اصل عبادت و پرستش
-9براساس روایتی از پیامبراکرم
الف) خدمت به خلق

ج) توحید در عبادت

د) انجام درست مناسک عبادی

برترین عبادت کدام است؟

ب) انتظار فرج

ج) جهاد

 -4خداوند در آیات  9و 4سوره مبارکه قریش « َف ْل َي ْع ُبدُوا َر َّب َ َٰه َذا

د) علم آموزی

الْ َب ْي .
تِ »...کدام یک از موارد زیر را به عنووان

ریشه عبادت و انگیزه ای برای توجه به خدا مطرح میکند؟
الف) مرگ

ج) عظمت خدا

ب) فطرت

-5در رابطه با حُسن عاقبت ،چه کسی از خدا خواست که « َت َوفَّنی
الف) حضرت یوسف

ب) حضرت هود

الف) نماز وداع گونه

ب) نماز با عشق

د) یاداوری نعمت ها

ُمسل.ما» باشد؟

ج) حضرت یونس

 -6در حدیث « َف َصلِّ َها لَ .و ْقتَ .ها َصلاَ َة ُم َو ِّدع» منظور از « َصلاَ َة ُم َو ِّدع

د) حضرت موسی

» کدام است؟

ج) نماز با آرامش

د) نماز خالصانه

 -0همه موارد زیر ریشه استکبار و اعراض مردم از دعوتهای انبیا محسوب میشود ،به استثنای
الف) تسلیم نبودن

ج) ترس از حاکمان

ب) نداشتن عبودیت

د) تابع خواسته دل بودن

-8همه موارد زیر در مورد نقش عبادت در زندگی صحیح است به استثنای
الف) سازندگی زندگی فردی
ج) تبدیل معنویات به مادیات

 -1منظور از « اَلْ َف ْت َر ُة »
الف)حسادت

ب) باقی ساختن فانی
د) سازندگی زندگی اجتماعی

 «:ا َف ُة

در حدیث نقل شده از پیامبر اکرم
ب) غرور

اَلْ .ع َبا َد .ة اَلْ َف ْت َر ُة » چیست؟

ج) ریا

د) سستی

 -97کدام گزینه صحیح است؟
ب) دین داری بدون زحمت و فشار است
د) تکالیف الهی ،مستقل از محدوده قدرت انسان است

الف)جهاد ،سراسر مشکالت و دشواری است
ج) خداوند در دین سختی و فشار قرار داده است
 -99کدام یک از گزینههای زیر ،شرط صحت نماز است؟
الف) تقوا

ج)نشاط و دوام

ب) درست بودن شکل نماز

 -92قرآن در پاسخ به چه کسانی فرمود« :لَ .ن ْع َل َم َم ْن َي َّتبُ .ع ال َّر ُسو َل .م َّم ْن َي ْن َقلُ .ب َع َلى ٰ
الف) کسانی که به جنگ در فصل تابستان ایراد میگرفتند
ج) کسانی که از چرایی تغییر قبله سوال میکردند

د) خوش رفتاری با پدر و مادر

َع .ق َب ْي .ه» ؟

ب) کسانی که به حکم جهاد ایراد میگرفتند
د) کسانی که از فلسفه عبادات سوال میکردند

 -99همه گزینههای زیر ،شرط قبول عبادت است به استثنای
الف) پرداختن زکات

ب) تقوا

ج) خوش رفتاری در خانواده

د) بصیرت

 -94قرآن کریم در توصیف منافقان ،وقتی به نماز میایستند ،چه میفرماید؟
الف) نمازشان برکت ندارد ب) در نماز نشاط ندارند

ج) اثر نمازشان پایدار نیست

 2از 6

د)در نمازشان تکبر دارند

رشته نماز

 -95کدام گزینه نشانه قبولی نماز است؟
الف) والیتپذیری

ج) انجام صله رحم

ب) خوش اخالقی

د) بازداشتن از فحشا و منکر

 -96قرآن کریم چه چیزی را به خاکستری تشبیه کرده که در یک روز طوفانی در برابر باد قرار میگیرد و چیوزی
از آن باقی نمیماند؟
الف) اعمال کافران

ب) عبادت ریاکارانه

وت .م ْن
 -90آیه شریفه « َواْتُوا الْ ُب ُي َ

ج) صدقه با منت

د) عبادت همراه با عجب

اَ ْب َوابَ .ها» با کدام یک از گزینههای زیر مرتبط است؟

الف) تکلیف ،امتیاز بزرگی است که خدا به انسان داده است
ب) عبادت باید به همان صورتی انجام داد که دستور دادهاند
ج) انسان باید به قبولی عمل بیش از اصل عمل توجه داشته باشد
د) رعایت شرایط کمال ،موجب ارزش واالتر عبادت میشود
 -98امام علی

کسانی که نماز را سبک میشمارند به چه چیزی تشبیه کرده است؟

الف) زنانی که سقط جنین میکنند
ج) انسانی که یکی از اعضایش از دست داده است
 -91باتوجه به حدیث پیامبر
الف) بنده شیطان است

ب) کاالیی که فاسد شده است
د) میوهای که گندیده شده است

 ،کدام گزینه در مورد کسی که از روی عمد نماز را ترک کند صحیح است؟
ج) کافر است

ب) منافق است

د) دشمن خدا است

 -27قرآن کریم تغییر در ماههای حرام را مصداق چه چیز دانسته است؟
ب) فرو رفتن و افزایش در کفر
د) جهالت و لجاجت با خدا

الف) مقدس مآبی
ج) جنگ با مقدسات

پیش از وفات ،به خویشان و فرزندانش ،راجع به چه چیزی بود؟

 -29آخرین سفارش امام صادق
الف) اخالق نیک

ب) ایمان به خدا

الف) حضرت عیسی

ب) حضرت ابراهیم

الصلَا .ة َوال َّزكَا .ة َما ُد ْم ُِ
 -22آیه « َواَ ْو َصن.ي بَّ .
 -29امام سجاد

ج) قیامت

َح ًّيا» ،از زبان کدام یک از پیامبران ،بیان شده است؟

 -24باتوجه به حدیثی از پیامبراکرم

ج) الرحمن الرحیم

د) ایاک نعبد

 ،نماز چه کسانی مثل بنای ساختمان بر ریگ است؟

ب) بیتفاوتها نسبت به برهنگان

 -25در قرآن کریم ،تعبیر «متاع
الف) دنیا

ج) حضرت موسی

د) پیامبر اکرم

کدام جمله را در نماز آنقدر تکرار میکرد که نزدیک بود روح از بدنش پرواز کند؟

الف) غیرالمغضوب علیهم ب) مالک یوم الدین
الف) تارکان زکات

د) نماز

ج) حرام خواران

د) افراد بیتقوا

الغرور» برای چه چیزی به کار رفته است؟
ج) ثروت کالن

ب) عجب در عبادت

د) نماز با ریا

 -26کدام جمله نماز ،هرگونه حاکمیت غیر خدا را محکوم میکند؟
الف) غیرالمغضوب علیهم ب) اهدناالصراط المستقیم
 -20در قضیه بیمار شدن امام حسن

و امام حسین

ج) اهلل الصمد
و روزه گرفتن اموام علوی

د) ایاکنعبد و ایاکنستعین
و حضورت فاطموه

افطاری دادن آنها ،کدام سوره نازل شد؟
الف) دهر

ج) انعام

ب) مائده
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د) غافر

و

رشته نماز

 -28خداوند از چه کسانی با تعبیر « َفما َربَ .ح ِْ ت.جا َرتُ ُه ْم»
الف) کسانی که احساس مسئولیت نمیکنند
ج) کسانی که در مسیر گمراهیاند
 -21امام علی

یاد کرده است؟

ب) کسانی که تجارت سود آور دارند
د) کسانی که با خدا معامله میکنند

به مالک اشتر سفارش میکند برای اجرای عدالت اجتماعی از چه وسیلهای کمک بگیرد؟
ب) حسن نیت به مردم

الف) مشورت با بزرگان

ج) اجرای قانون

د) ایجاد محبت و صمیمیت

نقل شدهَ « :ر ْك َع .
تان .م ْن َر ُجل َور.ع اَ ْف َض ُل .م ْن اَلْ .ف َر ْك َعة .م ْن ُمخَ لِّط»

 -97در حدیثی از پیامبر اکرم

معنی کلمه

«مخلط» چیست؟
الف) سهلانگاری

ج) بی تفاوت

ب) بی تقوا

د) الابالی

 -99معنی «حاقن» کدام گزینه است؟
ب) کسی که بول خود را نگه میدارد
د) کسی که کینه توزی میکند

الف) کسی که غائط خود را نگه میدارد
ج) کسی که حسد میورزد

 -92چرا در قیامت ،ریاکار را با نام «غادر» صدا میزنند؟
ب) چون حیلهگری کرده است
د) زیرا عمرش را تلف کرده و چیزی به دست نیاورده است

الف) چون خدا را نادیده گرفته است
ج) زیرا از مرز عبودیت خارج شده است

 -99مرحوم فیض کاشانی ،عالمت قبولی و تصدیق تکبیر نماز را چه چیزی میداند؟
الف) خضوع در نماز
ج) درک حالوت و شیرینی مناجات

 -94آیه « َقا َل ا.نَّ َما اُوت.ي ُت ُه َع َلى ٰ .ع ْلم .ع ْن .دی»

ب) تمرکز حواس در هنگام اقامه نماز
د) اخالص در عبادت
به کدام گزینه اشاره دارد؟

الف) انسان نعمتهای الهی را نتیجه تالش خود میپندارد.
ج) علم همهی موجودات نزد خداوند است
 -95دلیل آنکه حضرت ابراهیم

ب) علم نعمتی خدا دادی است
د) انسان با غفلت از نعمتها ،خدا را فراموش میکند

به مقام خلیل اللّهی رسید چه بود؟
ب) سربلند درآمدن از امتحان پرتاب در آتش
د) سجدههای طوالنی آن حضرت

الف) اسکان زن و فرزند خود در بیابان به فرمان خدا
ج) عبادات خالصانه حضرت ابراهیم
 -96کدام گزینه رمز زندگی دنیایی است؟
الف) سجده اول

ج) سربرداشتن از سجده اول

ب) سر برداشتن از سجده دوم

د) سجده دوم

 -90نظر عالمه طباطبایی در مورد تسبیح موجودات چیست؟
الف) تسبیح موجودات با لفظ و صوت است
ب) تسبیح لفظی نیست بلکه آفرینش موجودات ،همان تسبیح است
ج) تسبیح موجودات ،مَجاز است نه لفظ و صوت
د) همهی موجودات با لفظ و صوت یکسان خدا را تسبیح میکنند
-98کدام نماز رکوع ندارد؟
الف) نماز جعفر طیار
 -91مضمون کالم امام صادق
الف) تَعظیمٌ ،تَسبیحٌ

ج) نماز وتر

ب) نماز آیات

د) نماز میت

جو .د  » .......به ترتیب با چه کلماتی تکمیل میشود؟
الس ُ
« َو ف.ی ال ُّرکُو .ع َ .......و ف.ی ُّ
ج) أَدَبٌ ،قُرْبٌ

ب) قُرْبٌ ،أَدَبٌ
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د) تَسبیحٌ،تَعظیمٌ

رشته نماز

 -47همهی عبارات زیر در مورد صراط مستقیم صحیح است به استثنای
الف) تشخیص صراط مستقیم آسان است
ب) راه مستقیم نسبت به زمانها و شرایط مختلف ،ممکن است متفاوت باشد
ج) راههای رسیدن به رضای خدا بسیار است
د) راه بدون منطق ،مصداق راه غیر مستقیم است
 -49کدام یک از واجبات نماز مضمون آیه «شمارا از خاک آفریدیم و به خاک برمیگردانیم و بوار دیگور از خواک
بیرونتان میآوریم» است؟
الف)تشهد

ب) رکوع

الف) شب زنده داران

ب) انبیا

ج) قیام

الس ُجو .د»
 -42قرآن کریم در توصیف چه کسانی فرمود. « :سي َما ُه ْم ف.ي ُو ُجو .ه .ه ْم .م ْن اَ َث .ر ُّ

د) سجده
؟
د) نمازگزاران

ج) اصحاب رسول خدا

 -49کدام ذکر ،اساس و زیربنای اصول دین است؟
ب) سبحان اهلل

الف) ال اله اال اهلل

ج) اهلل اکبر

 -44خداوند در قرآن ،کدام یک از موارد زیر را بیشتر به پیامبر اکرم
ب) سجده

الف) توکل

د) الحمد اهلل
دستور داده است؟
د) تکبیر

ج) عبادت

 -45کلمه «حِطّه» به چه معنی است؟
ب) مارا ببخش

الف) گندم

د) ماهی

ج) ما گناهکاریم

 -46همه عبارات زیر صحیح است به استثنای
الف) در اصطالح قرآنی ،راست ،مظهر حق و چپ ،سمبل باطل است.
ج) تشهد به زبان اول شخص مفرد است
 -40رسول خدا

ب) در سوره حمد با زبان جمع اظهار عبودیت میکنیم
د) رمز عبودیت پیامبر  ،رسالت او است

چه چیزی را سبب آسانی وقوف انسان در مراحل حسابرسی قیامت دانسته است؟
ب) طوالنی کردن نماز
د) طوالنی کردن رکوع نماز

الف) طوالنی کردن حمد و سوره
ج) طوالنی کردن قنوت نماز

 -48همه موارد زیر از معانی « قنوت» است به استثنای
الف) بخشش

ج) اطاعت

ب) دعا

د) خشوع

 -41کدام یک از سالمهای نماز ،سالم بر فرشتگان است؟
الف) سالم دوم

ج) سالم اول

ب) سالم سوم

 -57کدام یک از گزینههای زیر ،مصداق عمل به آیه « ا ْذكُ ُروا اللَّ َه .ذ ْك ًرا َكث.ي ًرا»
ب) صلوات فرستادن بر محمد
د) دعای بعد از نماز صبح

الف) گفتن تسبیحات حضرت زهرا
ج) سجده شکر بعد از نماز

د) سالم اول و دوم
است؟
و آل محمد

 -59نافله کدام یک از نمازها ،بعد از نماز خوانده میشود؟
الف) نماز صبح
 -52امام صادق

ج) نماز مغرب

ب) نماز ظهر

چه چیزی را دلیل کامل شدن نماز دانسته است؟

الف) خواندن نمازهای مستحب
ج) خواندن تسبیحات اربعه

ب) لعن و نفرین بر بنی امیه
د) سجده شکر بعد از نماز
 5از 6

د) نماز عصر

رشته نماز

 -59همه موارد زیر در مورد نمازهای مستحب صحیح است به استثنای
الف) شک میان رکعت اول و دوم نماز را باطل نمیکند
ج) میتوان بعد از وقت آن را قضا کرد

ب) بهتر است انسان آن را در مسجد به جای آورد
د) میتوان فقط سوره حمد خواند

س َما اُخْ .ف َي لَ ُه ْم .م ْن قُ َّر .ة اَ ْع ُين»
 -54آیه شریفه « َفلَا َت ْع َل ُم نَ ْف ٌ
الف) کسانی که در نماز جمعه شرک میکنند
ج) کسانی که اهل نماز شباند

در مورد چه کسانی است؟

ب) کسانی که اهل نماز جماعتاند
د) کسانی که در نماز عید فطر شرکت میکنند

 -55در روایت ،تحقیر نماز جماعت به منزله تحقیر چه چیزی به شمار آمده است؟
الف)والیت

ج) رسالت پیامبر

ب) دین اسالم

د) خداوند

 -56در همه مکانهای زیر مسافر میتواند نمازش را تمام بخواند به استثنای
الف) مسجد سهله

ب) مسجد کوفه

اص َد ْع بَ .ما تُ ْؤ َم ُر»
-50آیه « َف ْ

ج) حرم سید الشهدا

د) مسجد النبی

به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

الف) فرمان به جهاد علیه دشمنان اسالم
ج) فرمان به علنی ساختن دعوت و تبلیغ

ب) دستور به اقامه نماز جمعه
د) دستور به بیداری در نیمه های شب

-58کدام یک از موارد زیر برای نمازگزار در نماز میت واجب است؟
الف) داشتن وضو

ب) رو به قبله بودن

 -51کدام یک از گزینههای زیر ،حدیث امام صادق

ج) داشتن تیمم

د) پاک بودن بدن

السما .ء»
« َو اذا جا َر الْ ُحكّا ُم ف.ي الْقَضا .ء اُ ْم .سكَ . ......م َن َّ

را کامل میکند؟

الف)الزَّالزِلُ

ج) الْماشِيَةُ

ب) الذِّمَةُ

 -67کدام یک از گزینههای زیر در قیامت نوری میشود که صراط را روشن میکند؟
الف) صلوات بر محمد
ج) زیاد استغفار کردن

و آل محمد

ب) خشوع در نماز
د) خواندن تسبیحات اربعه

 6از 6

د) اَلْقَطْرُ

