
 درس ششم 

 ؟نیست کدام عمل از آداب نماز  (1

 الف(خواندن نماز در اول وقت                           ب(خواندن اذان و اقامه قبل از نماز

 ج(به ترتیب انجام دادن اعمال نماز                    د(برپایی نماز جماعت

 در کدام یک از موارد زیر نماز صحیح است ؟ (2

 ب(خواندن نماز با جوراب نجسی که خشک است                الف(نمازخواندن مردان با گردنبدطال                        

 ج(خواندن نماز با لباسی که چند موی گربه به ان چسبیده             د(نماز گزاران برجایی که خون ریخته و فرد سجده کند

 

 از کدام عبارت به عنوان معراج مومنان یاد شده است ؟ (3

 ج(نماز                 د(وضو   الف(اذان            ب(روزه           

 ؟ نیست کدام عمل از آداب نماز (4

 الف(خواندن نماز با نیت                                ب(وضو گرفتن قبل از نماز

 ج(به ترتیب انجام دادن اعمال نماز                    د(خواندن اذان و اقامه قبل از نماز

درباره کدام عمل می « انند برگ های پاییز فرو می ریزد دغل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشایدگناهان را م»این سخن حضرت علی)ع( (5

 باشد ؟

 الف(گفتن اذان و اقامه           ب(نماز             ج(روزه                    د(طهارت و پاکی

 ف از فرشتگان پشت سر او به نماز می استند .به بیان حرت علی)ع(کسی که نمازش را ...................بخواند در ص (6

 الف(با اذان               ب(با اذان و اقامه               ج(در مسجد              د(در مسجد به جماعت

 ؟ نیستکدام یک از گزینه ها در مورد احکام نماز صحیح  (7

 الف(عالوه بر لباس و بدن نمازگزار ، مکان نمازگزار باید پاک باشد

 ب( اگر کسی با پولی که از راه حرام به دست آورده لباسی بخرد نمی تواند با ان نماز بخواند 

 ج(نماز خواندن با لباسی که از پوست و موی حیوانات حرام گوشت باشد صحیح نیست



 د(لباس نماز گزار نباید غصبی باشد ولی اگر بخشی از لباس غصبی باشد نماز باطل نیست

 شود که هنگام نماز در صف از فرشتگان، پشت سر نماز گزار به نماز بایستند ؟کدام عمل موجب می  (8

 الف(خواندن اذان قبل از نماز                       ب(خواندن اذان و اقامه قبل از نماز

 ج(نماز خواندن در مسجد                           د(نماز خواندن به جماعت

 ؟نیست پاک بودن کدام یک از موارد زیر ، جزو شرایط نماز  (9

 الف(لباس نماز گزار             ب(بدن نماز گزار             ج(خانه نماز گزار                د(مکان نماز گزار

 هیچ موضوعی به اندازه .............. مورد تاکید و سفارش پیشوایان دین قرار نگرفته است . (11

 الف(روزه              ب(جهاد                  ج(زکات                   د(نماز

 کدام یک از موارد زیر جزو آداب نماز نیست ؟ (11

 الف(به جا آوردن نماز در اول وقت                    ب(خواندن اذان و اقامه قبل از نماز

 د(برپایی نماز جماعت  ج(استفاده از زیورآالت هنگام نماز                   

 .«بخشی از ثواب همه نمازگزاران سهم ............ است »پیامبراکرم)ص(فرمودند  (12

 الف(موذن               ب(معلم                 ج(پیامبر                   د(فرشتگان

 نماز خواندن با همه موارد زیر در حالی نجس و خشک هستند صحیح است به جزء ؟ (13

 ه                   ب(جوراب                 ج(لباس                    د(دستکشالف(کال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


