باسمه تعالی

مسابقه کتابخوانی عمومی نماز
ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همزمان با
سالگرد رحلت معمار کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی (ره) اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی
از کتاب امام در سنگر نماز نموده است عالقهمندان می توانند ضمن مطالعه کتاب مذکور ،پاسخ سواالت را در
قالب یک عدد چهارده رقمی به شماره پیامکی ستاد اقامه نماز به شماره  1000017ارسال نمایند.

آخرین مهلت شرکت در مسابقه  1401/03/31می باشد.
سواالت مسابقه:
 )1بر اساس آیه  2سوره جمعه مبعث پیامبر اکرم (ص) برای چه موضوع مهمی بیان شده است؟
 -1مبعث برای اتمام کالم خداوند است

 -2مبعث برای تزکیه مردم آمده است

 -3مبعث ادامه راه انبیاء الهی است

 -4برای تزکیه و تعلیم و تربیت آمده است

 )2بر اساس آیه  5سوره جمعه آنهایی که علم آموخته اند و عمل نمی کنند را چگونه تشبیه کرده است؟
 _1مانند انسان بی عمل

 -2مانند االغی که بارش حمل کردن کتاب است

 -3موارد الف و ب

 -4مانند کسی که افکارش چون چارپایان است

 )3مصداق آیه  41سوره مبارکه حج چه کسانی می باشند؟
 -1مصداق بارز آن امام بزرگوار بودند

 -2مصداق آن علما شهدا و صلحا می باشند

 -3مصداق آن مسئولین و خادمین نماز می باشند

 -4مصداق آن هر سه مورد می باشند

 )4طبق آیه  100سوره مبارکه نساء ( هرگاه کسی از خانه خویش برای هجرت به سوی خدا و رسول بیرون
آید و در سفر ،مرگ وی فرا رسد اجر و ثواب او چگونه است) ؟
 -1شهادت در راه خدا نصیب اوست
 -3هجرت برای خدا و رسولش اجر شهید دارد

 -2مهاجرت فی سبیل ا ...دارد
 -4اجر و ثواب چنین کسی بر خداست و خدا پیوسته آمرزنده و مهربان است.

 )5مضمون حدیث امام باقر (ع) «ال تعاد الصلوه اال من خمسه » کدام موارد را شامل می شود ؟
 _1وقت  ،تکبیره االحرام  ،سجده  ،سالم  ،تشهد

 -2طهارت  ،وقت  ،قبله  ،رکوع  ،سجده

 -3نیت  ،وضو  ،رکوع  ،سجده  ،قیام

 – 4هر سه مورد

 )6این جمله از کیست؟ نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالی که عبادت است و باید مسائل
سیاسی روز طرح شود گرفتاریهای مسلمانان مطرح شود
 _1امام خمینی(ره)

 -2شهید بهشتی

 -3مقام معظم رهبری

 -4شهید مطهری

 )7بر اساس آیه  79سوره اسراء «مقام محمود» به چه کسی داده می شود؟
-1کسی که در نماز شب مداومت دارد

 -2کسی که تمامی نوافل را می خواند

-3کسی که مقید به نماز اول وقت است

 -4کسی که نمازهای خود را در مسجد میخواند

 )8در آیه  238سوره بقره منظور از نماز وسطی کدام نماز محسوب می شود ؟
 _ 1نماز صبح

 _ 3نماز ظهر  _4 نماز ظهر و مغرب

 _ 2نماز صبح و ظهر

 )9آیه 193سوره مبارکه بقره اشاره به چه مواردی دارد ؟
 _1جهاد با کفار

_2مبارزه با فتنه

-3حاکم شدن دین خدا

_4همه موارد

 )10براساس کالم شریف امام محمد باقر (ع) که فرمودند  «:إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآن مَنْ خُوطِبَ بِه » وظیفه ما در
قبال قرآن کریم چیست ؟
 _1قرآن را بیاموزیم و به دیگران یاد دهیم

 _2از طریق وحی و وابستگان به وحی قرآن را اخذ میکنیم

 _3از انحرافات موجود در برابر قرآن جلوگیری میکنیم

 _4موارد یک و دو

 )11کدامیک از نوافل به « نماز زوال » معروف است ؟
 _ 2نافله شب

 _1نافله صبح

 _4نافله ظهر

 _ 3نافله عشاء

)12دیدگاه امام خمینی (ره) درباره سبک شمردن نماز چگونه است ؟
 _ 2کسانی که مقید به اقامه نماز نباشد

 _1کسانی که گاهی نماز بخواند و گاهی نماز نخواند
 _3اینکه نماز اول وقت نخواند و چیز دیگری را رجحان دهد

 _ 4هر سه مورد

 )13پس از فرار شاه از ایران و حضور خبرنگاران برای شنیدن نظرات امام(ره) در خصوص اوضاع و احوال
کشور هنگام اذان امام چه عکس العملی داشتند؟
 _1امام بدون صحبت برای اقامه نماز اول وقت تشریف بردند
 _ 2در آن هنگام درباره فرار شاه و آینده کشور صحبت کردند
 _ 3امام (ره) نماز جماعت را در اولویت کار خویش قرار دادند
 _ 3موارد یک و سه
 )14براساس حدیث شریف  « :تقدم الی الماء تقدمک الی رحمة ا » ...منظور از رفتن به سوی رحمت الهی
چیست ؟
 _1رفتن به جهاد اکبر

 _2رفتن به سوی شهادت و نبرد با دشمنان اسالم

 _ 3زمانی که برای وضو گرفتن به سوی آب می رود  _ 4زمانی که با وضو شهادتین را می گوید

« اللّهُمَّ صل علی محمد و ال محمد .اللّهُمَّ وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضی.
اللّهُمَّ اجعل عواقب امورنا خیراً .اللّهُمَّ التَکِلْنا اِلی اَنفُسِنا طَرفَةَ عَینٍ اَبَداً»
ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری

