
پیام های آسمان هفتم

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: پایه 7 درس11

تاریخ آزمون: 1398/12/28

زمان برگزاري: 0 دقیقه

سینا دوره اول

فصل چهارم-راه و توشه

علی می خواهد این هفته در نماز جمعۀ اصفهان شرکت کند. او از روحانی مسجدشان پرسید: «چه مطلبی جزء خطبۀ دوم نماز جمعه می باشد؟»، ایشان در - 1
پاسخ گفت: ..................

خواندن سورة کوچکی از قرآن صحبت دربارة مسائل مختلف ایران و جهان

صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت او صحبت دربارة مسائل اخالقی و اجتماعی

کدام گزینه به هر یک از سؤاالت زیر به ترتیب پاسخ درست می دهد؟ - 2
الف) قنوت رکعت اول نماز جمعه چه موقع خوانده می شود؟

ب) یکی از مواردي که امام جمعه در خطبۀ اول می گوید، کدام است؟

قبل از رکوع - مسائل مختلف ایران و جهان بعد از رکوع - مسائل مختلف ایران و جهان

قبل از رکوع - مسائل اخالقی و اجتماعی بعد از رکوع - مسائل اخالقی و اجتماعی

کدام یک از احکام زیر در نماز جماعت نادرست است؟ - 3

مأموم به اشتباه زود تر از امام سر از رکوع بر می دارد ولی دو مرتبه بر می گردد و خود را به رکوع امام می رساند.

مأموم یک رکعت از امام عقب تر است، هنگام تشهد رکعت دوم امام، به صورت نیم خیز می نشیند.

اگر مأموم به رکعت سوم یا چهارم امام جماعت برسد، باید حمد و سورة خودش را بخواند.

مأموم در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است، الزم نیست تشهد خودش را بخواند.

چهارمین مرحلۀ عمل غسل چیست و غسل جمعه قبل از شرکت در نماز جمعه چه حکمی دارد؟ - 4

شستن طرف چپ بدن - مستحب شستن طرف چپ بدن - واجب شستن طرف راست بدن - مستحب شستن طرف راست بدن - واجب

کدام گزینه در مورد نماز جماعت درست نیست؟ - 5

مأموم نباید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید.

اگر مأموم در رکعت سوم و چهارم به نمازجماعت برسد، نباید حمد و سوره را بخواند.

اگر موقعی که امام در رکوع است به او اقتدار کنیم و به رکوع برسیم، نماز ما جماعت محسوب می شود.

اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، باید به رکوع برگردد.

نماز جمعه .................. رکعت است و هنگامی که امام جمعه خطبه ها را می خواند، ما .................. - 6

دو - سکوت می کنیم. چهار - نیز می خوانیم. دو - نیز می خوانیم. چهار - سکوت می کنیم.

اگر کسی نمازش را فرادي خوانده باشد و بعد، نماز جماعت شروع شود، بهتر است نمازش را .................. - 7

دوباره به جماعت بخواند. دوباره فردي بخواند.

باطل حساب کند و دوباره فرادي بخواند. نمازش را دوباره نخواند.

در کدام یک از حاالت زیر مأموم باید خودش حمد و سورة نماز را نخواند؟ - 8

امام رکعت چهارم و مأموم در رکعت اول است. امام و مأموم هر دو رکعت دوم نماز هستند.

در نماز جماعت مأموم هیچ گاه نباید حمد و سوره را بخواند. امام در رکعت سوم و مأموم در رکعت دوم است.
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کدام یک از احکام زیر نادرست است؟ - 9

مأموم نباید تکبیرةاالحرام را پیش از امام بگوید.

مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند.

اگر مأموم پیش از نماز تکبیرةاالحرام بگوید، باید در همان حال صبر کند تا امام هم نمازش را شروع کند.

در غسل، اگر چیزي به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد، باید قبل از شروع غسل، آن را برطرف کنیم.

کدام گزینه در مورد غسل درست است؟ - 10

چهارمین مرحله در غسل شستن تمام طرف چپ بدن می باشد.

براي اینکه مطمئن شویم هر طرف را کامًال شسته ایم، الزم است همۀ قسمت ها را با هم بشوریم.

غسل جمعه یکی از واجبات است که قبل از ظهر روز جمعه انجام می شود.

اگر چیزي به بدن پسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد، غسل درست است.

کدام گزینه دربارة نماز جماعت نادرست است؟ - 11

اگر مأموم در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد، باید حمد و سورة خودش را بخواند.

اگر موقعی که امام در رکوع است، مأموم اقتدا کند و به رکوع امام برسد، نمازش به جماعت صحیح است.

اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام در رکوع باشد و به رکوع امام برسد، الزم نیست به رکوع برگردد.

اگر کسی نمازش را به تنهایی (فرادي) خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

کدام گزینه درست است؟ - 12

اگر کسی اشتباهی زود  تر از امام جماعت سر از رکوع بردارد، نمازش باطل است.

کسی که در رکعت سوم و چهارم به نماز جماعت برسد، باید همۀ سوره را بخواند.

اگر مأموم زمانی که امام جماعت حمد و سورة رکعت دوم را می خواند اقتدا کند، باید حمد و سورة رکعت اول نمازش را خودش بخواند.

اگر کسی نمازش را فرادي خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود، نمی تواند دوباره نماز را به جماعت بخواند.

جملۀ زیر نشانگر چیست؟ - 13
«مسلمانان براساس دعوت پیامبر (ص)، آن چنان به نماز جماعت پاي بند بودند که گویی نماز به صورت جماعت واجب شده است.»

مستحب بودن نماز جماعت اهمیت به نماز جماعت

نقش نماز جماعت در اتحاد و همدلی ثواب بسیاري که نماز خواندن در مسجد دارد.

طبق حدیث امام رضا (ع) حکمت حرام بودن برخی کار ها چه می باشد؟ - 14

سختی و دشواري آن ها خوشایند بودن آن ها براي مردم زیان آور بودن براي سالمتی نجس بودن آن ها

ُ َغُفورًا َرحیمًا» کدام فایدة ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء الُْمْؤِمنیَن یْدنیَن َعَلیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ ذلَِک َأْدنی  َأْن یْعَرْفَن َفال یْؤَذیَن َو کاَن اهللاَّ ِبی ُقْل ِألَ آیۀ شریفۀ «یا َأیَها النَّ - 15
حجاب را بیان می کند؟

پیشرفت در کار ها آرامش و امنیت رشد علمی پوشیده بودن زنان

اگر کسی نمازش را به تنهایی (فرادي) خوانده باشد، بعد نماز جماعت شروع شود .................. . - 16

دیگر نمی تواند نماز را با جماعت بخواند. واجب است دوباره نمازش را با جماعت بخواند.

ثواب نماز جماعت را برده است. بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

دربارة غسل هاي مستحب و واجب کدام درست است؟ - 17

غسل واجب کامل تر از غسل مستحب است. شیوة انجام آن ها متفاوت است.

غسل مستحب نیاز به نیت دارد. نیت آن ها با یکدیگر متفاوت است.
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کدام جمله نادرست است؟ - 18

یکی از مزایاي نماز جماعت اطالع  یافتن بهتر مؤمنان از حال همدیگر است.

در غسل الزم است با شستن سر و گردن، داخل گوش و بینی و دهان نیز شسته شود.

در  غسل براي این که مطمئن شویم هر طرف کامًال شسته شده، الزم است کمی از طرف دیگر را نیز شست  و شو دهیم.

در اسالم عبادت هاي جمعی از عبادت هاي فردي واالتر شمرده می شود.

این شعر سعدي: «مورچگان را چو بود اتّفاق           شیر ژیان را بدرانند پوست» در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 19

موجودات قوي در صورت اختالف، شکست خواهند خورد. موجودات ضعیف در صورت اتّحاد، قوي ترین دشمنان را شکست خواهند داد.

انسان هاي ضعیف و مستضعف نباید خود را در مقابل ثروتمندان خوار و ذلیل کنند. انسان هاي ثروتمند باید به فکر ضعیفان و محرومان باشند.

تمام غسل هاي واجب و مستحب به .................. . - 20

شکل هاي گوناگون انجام می شود و با نیت هاي متفاوت. یک شکل انجام می گیرد و با نیت هاي مشابه.

یک شکل انجام می شود و با نیت هاي متفاوت. شکل هاي گوناگون انجام می شود و با نیت هاي مشابه.
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