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 ردیف سواالت پاسخ

و ثواب آن را یاد آور شود و  نماز جماعتواست  اهمیّت میخ چون 

.شود اینکه نماز جماعت موجب وحدت و همبستگی مسلمانان می  

مرددم حتی افراد نابینا را به شرکت در را پیامبر اکرم همه ی چ

 نماز جماعت تشویق می کرد ؟
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املترین دین آسمانی از مؤمنان چه می خواهد؟ک که در کارها و عبادت هایشان  همیاری و اتحاد داشته باشند.  7 

 که به تنهایی هر رکعت نماز جماعت به اندازه ی دو هزار رکعت نماز

، ارزش دارد. می شودخوانده   

مام رضا)ع( در مورد ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟ا  3 

.است ............. نماز جماعت یکی از .............................................. زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر  4 

در نماز جماعت قلبهایمان بیشتر متوجه خداست و خداوند لطف و 

ا زیادتر می کند.رحمتش را برم  

را مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود ؟چ  5 

در مشورت  –حال هم با خبر بودن از  –همدلی  –اتحاد  –وحدت 

 مسائل ...

وائد برگزاری نماز جماعت را ذکر کنید ؟ف  6 

نباید پیش از امام ی کند(کسی که به امام جماعت اقتدا ممأموم )-9

در نماز جماعت مأموم حمد و  -7جماعت تکبیرة االحرام بگوید .   

باید سوره را نمی خواند ولی بقیه کاره و ذکرهای نماز را خودش 

موم نباید پیش از امام جماعت سر از سجده یا مأ-3انجام دهد .  

اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است به  -4رکوع بردارد  

 رکوع امام برسد نمازش صحیح است .

حکام نماز جماعت را بیان کنید.ا  2 

ر نماز جماعت کدام قسمتهای نماز را مأموم نباید بخواند؟د حمد  و  سوره  8 

ماز جمعه چند رکعت و چند خطبه دارد ؟ن دو رکعت و دو خطبه  1 

ماز جمعه بجای کدام نماز خوانده می شود؟ن نماز ظهر  91 

طبه ی اوّل نماز جمعه در مورد چه مسائلی است؟خ مسائل اخالقی و اجتماعی  99 

یران و جهانمسائل ا طبه ی دوم نماز جمعه در مورد چه مسائلی است؟خ   97 

رمضان چه روزی است ؟خرین جمعه ماه مبارک آ روز قدس  93 

وزقدس چه روزی است؟ر اخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان  94 

خوانده شدن حمد وسوره توسط امام  -3تکبیرة االحرام  -7نیت -9

دوباره خوانده شدن حمد و  -6 سجده  –رکوع  -5قنوت   -4جمعه 

تشهد   -91سجده   -1قنوت    -8  رکوع -2سوره توسط امام جمعه  

سالم -99  

یوه ی اقامه ی نماز جمعه را بطور خالصه بیان کنید.ش  95 

بعد –قبل –دو  ماز جمعه ............. قنوت دارد . یک قنوت ............. رکوع  و یک ن 

 قنوت ............ رکوع .

96 

کی از کارهای مستحب قبل از نماز جمعه چیست ؟ی غسل جمعه  92 

 -4شستن طرف راست بدن   -3شستن سر و گردن   -7نیّت  -9

 شستن طرف چپ بدن

راحل غسل کردن را بطور خالصه بیان کنید .م  98 

فاوت غسلها در چیست ؟ت نیّت  91 

بینیداخل  –داخل گوش  ر غسلها چه جاهایی از بدن الزم نیست شسته شود ؟د   71 

آن ها را پاک کرد . ادباید ابت ر هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟د   79 

پیام های آسمانی هفتم .   یازدهمبسمه تعالی . سواالت درس   


