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چیست؟ نظام رکن مهمترین

فقیه والیت 

بده؟ توضیح را فقیه والیتچیست؟  فقیه والیت مورد در نظرت

 الزم و باااااقی قیاماااات روز تااااا حقااااوقی و سیاساااای و اقتصااااادی قااااوانین از اعاااا  اساااا می احکاااااماز اآنجااااا کااااه 

 همیشاااگی دوام و بقاااا ایااان. اسااات نرفتاااه باااین از و نشاااده نسااا  الهااای احکاااام از یااا  هااای . اسااات االجااارا

 رایجاااا دار عهاااده کااارده تضااامین را احکاااام ایااان سااایادت و اعتباااار کاااه کناااد مااای ایجااااب را نظاااامی احکاااام،

صااااوم     باااار مساااالمین  و  شااااود آنهااااا . از ایاااان رو بااااا توجااااه بااااه احکااااام اساااا م و لاااا وم والیاااات امامااااان م

وظیفاااه هااادایت مسااالمین والیااات حضااارت لااااح) ال ماااان  عاااو  در حاااای حاضااار و در زماااان  یبااات ایشاااان 

باااه عهاااده  ولااای فقیاااه  عاااال  و عاااادی گداشاااته و رهباااری حکومااات در جهااات حفاااه مصاااالح عالیاااه مسااالمین 

 شااااااده اساااااات. از ایاااااان رو ولااااای فقیااااااه مهمتاااااارین رکاااااان نظاااااام اساااااا می در دوران  یباااااات نیاااااا  م ساااااوب 

 می شود.

 ؟چیست حکومتی حک 

اااه حااااک  کاااه اسااات احکاااامی حکاااومتی، احکاااام از منظاااور  و شااارعی شاااده بینااایپااای  ضاااواب  مبناااای بااار جام

اااااه سااااا مت هحفااااا بااااارای مسااااالمین عماااااومی مصاااااالح طبااااا  بااااار  لااااا یح روابااااا  برقاااااراری و اماااااور تنظااااای  و جام

لیماااااتی فرهنگاااای، مسااااای  در سااااازمانها بااااین  از حکااااومتی احکااااام  .داردماااای مقاااارر...  یااااره و مالیاااااتی ، ت

 .است اولیه احکام از ه  آن که است «فقیه والیت» از برخاسته که است اولیه احکام مقوله

 دهید؟ توضیح را یهفق ولی و تقلید فقیه،مجتهد،مرجع تفاوت

کااااه اسااااا می فقاااااه مناااااابع از فرعااااای شاااارعی احکاااااام اساااااتنبا  باااااه قاااااادر کااااه گویناااااد مااااای کسااااای باااااه فقیاااااه 

اااد بااار عااا وه کاااه فقیهااای. حاااای باشاااد عقااا  و اجماااا  سااانت، قااارآن، از عبارتناااد  علاااوم بااار تسااال  و فقاهااات ب

یت باااه آشااانایی مااادیریت، عااادالت، مانناااد دیگاااری شااارای  حاااا   مااارکور،  باشاااد، تقاااوا و اسااا م جهاااان وضااا

 باااارای الزم علااااوم در تاااار متخصاااا  و اعلاااا  دیگااااران از آنکااااه ،مجتهاااادین میااااان ازو  گوینااااد ماااای مجتهااااد

 .شود می نامیده تقلید مرجع یا مرجع، فقیه باشد، اجتهاد

 میدهی ؟ گوش کدام به تقلید مرجع با رهبر حک  تفاوت لورت در

اااه اسااا می در جهااات توسااا  ولااای  کاااه اسااات اولیاااه احکاااام مقولاااه از حکاااومتی احکاااام فقیاااه و  رهبااار جام

جفاااه مناااافع عالیاااه مسااالمین لاااادر مااای شاااود، بناااا باااراین لااا وم پیاااروی از حکااا  حکاااومتی بااار هماااه واجااا) 

است.

 رهبری؟ وجود برای آیه و روایت و حدیث نقلی و عقلی دلی 

   از جلاااوگیری و اجتمااااعی هاااای نیازمنااادی تااانمین بااارای حکومااات وجاااود ضااارورت باااه توجاااه باااادالیااا  عقلااای 

 عااادم و اسااا م اجتمااااعی احکاااام اجااارای ضااارورت باااه توجاااه باااا و نظاااام، اخت فاااات و فسااااد و مااار  و حااار 

 را فقیااااه والیاااات تااااوان ماااای الساااا م، علاااایه  امامااااان و     پیااااامبر حضااااور زمااااان بااااه هااااا آن اختصااااا 

 بایاااد نشاااد  میسااار آی ایاااده و مطلاااوب حاااد در کامااا  مصااال ت ت صااای  کاااه هنگاااامی کاااه آن  کااارد اثباااات

 از مردمااای کاااه هنگاااامی ب اااث ماااورد مسااا له در پااا . کااارد تااانمین را مطلاااوب حاااد باااه مرتباااه تااارین  ن دیااا



 حکوماااات ی ناااای کننااااد، ت صاااای  را آن از ب ااااد مرتبااااه بایااااد بودنااااد م ااااروم م صااااوم امااااام حکوماااات مصااااالح

 بپریرند. باشد م صوم امام به ن دیکتر که را کسی

  رفاااع بااارای فقهاااا باااه ماااردم ارجاااا  بااار اللاااتد کاااه روایااااتی از  اسااات عباااارت نقلااای دالیااا  نقلااای   دلیااا 

 کسااااانی و     پیااااامبر «وارثااااان» و «خلفااااا » یااااا «امنااااا» عنااااوان بااااه را فقهااااا  یااااا دارد، حکااااومتی نیازهااااای

  روایات این میان در است، کرده م رفی  است ایشان دست به امور مجاری که

 .شریف توقیع .1

 فتااااوایی و روایتاااای شااااهرت از کااااه یروایااااات چنااااین سااااند در تشااااکی  و اسااااتتاااار  اسااااتناد قاباااا  بهتاااار

 شااامار باااه عقلااای ادلاااه بااارای خاااوبی بسااایار مؤیااادات م باااور روایاااات حاااای، هااار باااه. نیسااات روا برخوردارناااد

 .رود می

 همچنین آیات  

 مِنْکُ ْ االمْرِ أُولِی وَ الرَّسُویَ أَطِی ُوا وَ اللَهِ أَطِی ُوا  َامَنُوا الَّرِینَ أَیاُّهَا یَاا .1

 راکِ ُون وَهُ ْ ال َّکاة وَیُؤْتُونَ الصَّلوةَ یُقِیمُونَ آمَنُوا وَالَّرِینَ وَرَسُولهُ اللّه  ُوَلیُّکُ نّما ِإ .2

 است؟ شده گراری نام نامی چه به امسای

 سای دولت و ملت، همدلی و هم بانی 

 چیست؟ روز اخبار

 انتخابات 

 ؟آوری می دست به طریقی چه از را اخبار 

 سایت تابناک تلوی یون و اینترنت   م موال  

 چیست؟ اس می انق ب های آورد دست

 دین حاکمیت و فقیه اس می،والیت جمهوری آزادی استق ی 

 کرد؟ حفه را آزادی و استق ی میشود چطور

 رهبر از همبستگی،پیروی 

 چیست؟ خبرگان مجل  کار

 انتخاب رهبری و نظارت بر عملکرد رهبری 

 وند؟چگونه اتتخاب می ش رهبری خبرگان اعضای

 با رای مستقی  مردم 

 کیست؟ خبرگان مجل  ریی 

 ی دی... ا آِیت 

 چیست؟ نظام مصل ت تشخی  مجمع وظیفه

 شااااده گرفتاااه نظااار در مجماااع ایااان بااارای وظیفاااه ۸ ایاااران، اسااا می جمهاااوری اساسااای قاااانون اساااا   بااار 

  است

 نگهبان شورای و اس می شورای مجل  نظرات میان مصل ت تشخی  .1

 قانون ۱۱۰ ال  ۱ بند اجرای در  اس می جمهوری  نظام کلی هایسیاست نوی پی  پیشنهاد و تهیه .2

 اساسی

 رهبری مقام سوی از ارجا  با نظام م ض ت ح  .3

 نظام مصل ت تشخی  مجمع به مربو  هایاستفساریه مورد در نظر اع م .4

 .کندمی ارجا  مجمع به اساسی قانون ۱۱۲ ال  اجرای در ایران رهبر که اموری در مشاوره .5



 جهت نفره ۳ شورای ی  تشکی  رهبری، خبرگان مجل  توس  ع ی یا رهبری مقام است فا یا فوت لورت در .6

 .رهبر اختیار ت ت امور رسیدگی

 رهبر، وجود زمان در. وقت رهبر فوت یا و است فا ع ی، لورت در ایران رهبری شورای مصوبات تصوی) .7

  است وی شخ  عهده بر بررسی این

 .اساسی قانون ۱۷۷ ال  اسا  بر ایران، اس می جمهوری اساسی قانون بازنگری رایشو در مشارکت .8

 کجاست؟ نگهبان شورای و مجل  اخت ف ح  مرجع

 مصل ت تشخی  مجمع  

 کیست؟ نظام مصل ت تشخی  مجمع ریی  

  رفسنجانی هاشمی اکبرحجه االس م 

 اساسی؟ قانون نگهبان شورای وظیفه

 دوماااین. اسااات اسااا می شاااورای مجلااا  در قاااوانین تااادوین بااار نظاااارت ن،نگهباااا شاااورای وظیفاااه خساااتینن 

 همااااه لاااا حیت اساااات موظااااف نگهبااااان شااااورای. اساااات کشااااور انتخابااااات کلیااااه باااار نظااااارت شااااورا وظیفااااه

 در روسااااتا و شااااهر اساااا می شااااوراهای انتخابااااات جاااا  بااااه انتخابااااات هاااار در شاااارکت جهاااات کااااه نام دهااااایی

 آن باااااه را انتخاباااااات در شااااارکت اجاااااازه آن از پااااا  و هنماااااود بررسااااای را کننااااادمی ناااااامثبت کشااااور وزارت

 .بدهد کاندیدا

 کیست؟ نگهبان شورای دبیر یا ریی  

 است جنتی... ا آیت و بوده ریی  حک  در دبیر  

 میشوند؟ انتخاب چگونه نگهبان شورای اعضای

 کاااه هساااتند فقهاااایی تااان دوازده ایااان از عضاااو شااا  کاااه اساااتشده تشاااکی  عضاااو دوازده از شاااورا ایااان 

 ر ااای  م رفااای باااا کاااه هساااتند حقوقااادانانی دیگااار عضاااو شااا  و شاااوندمی نصااا) و عااا ی رهبااار حکااا  ابااا

 .شوندمی انتخاب اس می شورای مجل  نمایندگان رأی و قضاییه قوه

 قضاییه؟ قوه ریی  انتخاب ن وه

  کاااه شاااودمی منصاااوب سااامت ایااان باااه ساااای ۵ مااادت باااه مقاااام م ظااا  رهباااری و  توسااا  قضاااا یه قاااوه ر ااای 

 .باشد مدبر و مدیر و قضایی امور به آگاه و عادی دمجته باید

 افتاده؟ زمان آن در اتفاقی است؟چه زمانی چه قضاییه قوه هفته

 تیااار مصاااادف اسااات باااا انفجاااار دفتااار حااا ب جمهاااوری اسااا می و شاااهادت شاااهید  7کاااه  مااااه تیااار اوی هفتاااه

 مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی اولین مس وی قضا ی در جمهوری اس می ایران

  افتاده؟ زمان آن در اتفاقی چه و است زمانی چه استکبار با مبارزه وزر

 13   آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است و سه اتفاق مه  در این روز رخ داده 

 1343تب ید حضرت امام  ره   به ترکیه توس  رژی  شاه در سای  .1

 1357کشتار دان  آموزان و دان  جویان توس  رژی  شاه در سای  .2

 1358تسخیر النه جاسوسی توس  دانشجویان پیرو خ  امام  ره  در سای  .3

 ؟ هایی راهپیمایی چه اکر شرکت میکنی در  میکنی شرکت راهپیمایی

 بهمن ۲۲، دی ۹، آبان ۱۳، قد  روز  - بله 

 میکنی؟ شرکت راهپیمایی سای در بار چند

  س ی کردم تا اونجا که میتون  در راهپیمایی ها شرکت کن 



 بگو را راهپیمایی رهایمسی 

 از میدان مرک ی  فلکه مسجد جامع  به سمت میدان بسیو 

 افتاده؟ روز این در اتفاقی چهاست و  روزی چه دی 9

  بااااه 1388 ماااااه دی 9 حماسااااه در خااااود پرشااااور حضااااور بااااا مااااردمروز بصاااایرت اساااات و روزی اساااات کااااه 

 .دادند نشان را خود بصیرت عم  و دادند خاتمه انگی ان فتنه و گران فتنه داستان

 است؟ زمانی چه وحدت هفته

 ۱۷ تااااا ساااانت أهاااا  روایااااات باااار بنااااا اساااا م بیااااامبر والدت سااااالکَرد کااااه االویربیااااع ۱۲ میااااان فالااااله 

  است شی ه روایات بر بنا اس م پیامبر والدت سالگرد که االویربیع

 بود؟ چطور امسای قد  روز راهپیمایی

 19 اهپیمایی شرکت کرده بودند.تیر برگ ار شد و جم یت زیادی در ر 

 میکنی؟ شرکت انتخابات

 .بله، من در تمام انتخابات از زمانی که به سن قانونی رسیدم شرکت کرده ام 

 چیست؟ آن از پ  حوادث و 88 سای انتخابات به راجع نظرت

 از بسااااایاری باااااه ایاااااران در 1388 ساااااای حاااااوادث سیاساااااتمداران و اندیشااااامندان از بسااااایاری ذعاااااانباااااه ا 

 بااااوده شاااابیه براناااادازی و حاکمیاااات تغییاااار منظااااور بااااه ی کشااااورها سااااایر در شااااده انجااااام مخملاااای اتانق باااا

کااااه البتااااه ت اااات ماااادیریت ماهرانااااه مقااااام م ظاااا  رهبااااری ایاااان موضااااو  دو پیااااروزی باااا ر  باااارای  اساااات

میلیااااونی مااااردم  و دوم برجسااااته شاااادن نقاااا  ولاااای فقیااااه در  40اوی حضااااور پررناااا   -کشااااور داشاااات.

 -اداره نظام اس می

 ببر؟ نام را جم ه مها  

 آیت ا... شری تی تبار امام جم ه پبشین و آیت ا... عصمتی امام جم ه کنونی شهرستان 

  از ا مااااه جم ااااه تهااااران هاااا  آیاااات ا... سااااید احمااااد خاااااتمی و آیاااات ا... امااااامی کاشااااانی و آیاااات ا... احمااااد

 جنتی 

 ببر؟ نام را تقلید مراجع از نفر چند 

  خراسانی، آیت ا... شبیری زنجانی، آیت ا... جوادی آملیمقام م ظ  رهبری، آیت ا.. وحید 

 دارید؟ ماهواره

 خیر 

 میکنی؟ نگاه را ماهواره خبارا

  خیر، ماهواره نداری 

 هایی؟ کتاب نو  هستی؟چه مطال ه اه 

  گااااهی وقتاااا مطال اااه میکااان ، بیشاااتر کتااااب هاااا و مطالااا) مرباااو  باااه درسااا  رو مطال اااه مااای کااان ، البتاااه باااا

 شتر مطال) مورد نیاز رو از اینترنت مطال ه می کن توحه به رشت  بی

 هستی؟ دود و قلیون و سیگار اه 

 .خیر، دخانیات ج   زوا د زندگی است 

 میکنی؟ چه فراقت اوقات



  طراحی قال) سایت انجام میدم یا موشن گرافی  کار میکن 

 چیست؟ دوست انتخاب برای هایت م ک

 لالح بودن ، خانواده و دوستان دیگرش 

  بگو؟ را هایشان شغ  و دوستانت برخی سامیا 

  

 میکنی؟ چه آرام  برای

 نماز،قرآن،دعا،مناجات 

 داری؟ بسیو سابقه

 بله 

 داری؟ ورزشی و فرهنگی سابقه

 جواب خودتون رو بنویسید 

 چطور؟ درگیری و داری؟بازداشت کیفری سابقه

 خیر 

 دارید؟ خانواده در جانباز یا شهید 

 خیر 

 میپوشی؟ لبا  االن همین مث  ست؟همیشها چگونه ات پوش  نو  

 بله 

   دهند ترکر کار م   در پوش  به راجع میخواهند فق  و اند شده متوجه ت قیقات از چون بفرمایید لادقانه حتما میپوشی؟{ مانتو ها خان  برای}جین شلوار و کوتاه آستین لبا  

 جواب خودتون رو بنویسید 

 چیست؟ آرای  و حجاب به راجع نظرت 

  یااا  اسااات  حجااااب ناااو  بهتااارین چاااادر گاااوی مااا  مااان ناااه، اسااات  من صااار ناااو  چاااادر، بگاااوی  بخاااواه 

 .ندارد زن در ه  ت رک  نو  هی  با منافات  هی  ندارد  ه  اشکال  هی  ماست  مل  ىنشانه

 بودی؟ شا   جایی قب 

 جواب خودتون رو بنویسید 

  شدی؟ گ ین  جایی قب  

 جواب خودتون رو بنویسید 

 ؟نداشتی ط ق و جدایی سابقه ی؟مجرد

 جواب خودتون رو بنویسید 

 نبودی؟ کسی خورده یرینیش

 خیر 

 شدی؟چرا؟ دعوت دانشگاه انظباطی کمیته 



 خیر 

 ؟ببرید نام را دین الوی

 امامت و عدی م اد، نبوت، وحید،ت 

 ببرید؟ نام را دین فرو 

 تبری، تولی، منکر از نهی، م روف به امر، جهاد، حو، زکات، خم ، روزه، نماز عبادات 

 م ارعااااه، ج الااااه، وکالاااات، وقااااف، شاااارکت، عاریااااه، ولاااایت، قاااار ، نکااااا ، اماناااات، رهاااان، اجاااااره، بیااااع عقود 

 مضاربه، سل ، سلف، مساقات

 ای  ،سوگند، ط ق ایقاعات 

 دیات، ت  یرات، حدود، قصا   سیاسات  

  چیست؟ دین فرو  و الوی فرق

 آنهاااا باااه تفکااار و ت قیااا  باااا خاااود بایاااد شاااخ  کاااه  ناااام بااادین تقلیااادی ناااه اسااات ت قیقااای دیااان، الاااوی 

 .دیگران از رویدنباله و تقلید با نه برسد

 عم  به مربو  دین فرو  و است اعتقاد به مربو  دین الوی 

 کرد؟ تقلید میتوان دین الوی در

 .خیر، الوی دین ت قیقی است 

 دهید؟ توضیح را تکوینی و تشری ی هدایت

 ای گونااااه بااااه را موجااااودی هاااار خداونااااد ی ناااای ، شااااود ماااای موجااااودات هماااا  شااااام  کااااه تکااااوینی هاااادایت 

 حرکااات خاااود مطلاااوب کماااای و نهاااا ی هااادف بساااوی تواناااد مااای اکتساااابی  یااار و  ریااا ی بطاااور او کاااه آفریاااده

  الهی پیامبران بوسیله انسان هدایت از است عبارت تشری ی هدایت. کند

 دهید؟ توضیح را منکر از نهی و م روف به امر

 امااار .بازداشاااتن زشااات کاااار از و واداشاااتن نیااا  کاااار باااه را ماااردم ی نااای منکااار از نهااای و م اااروف باااه امااار 

 و رود،ماااای شاااامار بااااه اساااا می باااا ر  و مهاااا  بساااایار فاااارای  و واجبااااات از منکاااار از نهاااای و م ااااروف بااااه

 خواهنااااد گناهکااااار تفاوتناااادبی آن براباااار در یااااا کنناااادمی تاااارک را الهاااای باااا ر  یفریضااااه ایاااان کااااه افاااارادی

 اتفااااق باااه تنهاااا ناااه منکااار از نهااای و م اااروف باااه امااار. اسااات آنهاااا انتظاااار در سااانگین و ساااخت کیفاااری و باااود

 .آیدمی شمار به اس م مبین دین ضروریات ج و آن وجوب ال  بلکه است، واج) اس م فقهای

 دهید؟ توضیح را تبری و تولی

 در .شااااود ماااای اطاااا ق خاااادا دشاااامنان بااااا دشاااامنی و وی دوسااااتان و خاااادا بااااا دوسااااتی بااااه تباااارِی و تااااولِی 

 امااار آن باااه آنچاااه و رساااوی و خااادا باااا دوساااتی و اوسااات دوساااتی باااه ساااپردن سااار خااادا باااه ایماااان حقیقااات

 .است کرده نهی آن از که آنچه با دشمنی و کرده

 میگیرد؟ ت ل  هایی چی  چه به زکات و خم 

    خم  به هفت چی  ت ل  میگیرد 

ا خاااار  شاااود اگااار قیمااات آن بااای  از یااا  هااار آنچاااه باااا  والااای از دریااا،  گااانو ،  م اااادن،   ناااا   جنگااای .1

 ذمااای، کاااافر هرگااااه،  اضاااافه درآماااد شاااخ   آنچاااه بااای  از نفقاااه خاااانواده سااارافتد ،  دیناااار باشاااد

هرگاااااه ح لاااای بااااا حراماااای مخلااااو  شااااود و ،  بدهااااد بایااااد آناااارا خماااا  بخاااارد، مساااالمانی از را زمیناااای

 قاب  تمیی  نباشد.

 کماااا  بااااا را آنهااااا انساااان کااااه شااااده وضااااع یچی هاااای مااااورد زکاااات باااار نااااه چیااا  ت لاااا  میگیاااارد    در .2

 و شتر آورد    گندم ، جو ، خرما ، کشم  ، ط  ، نقره ، گوسفند ، گاو می وجود به طبی ت

 چیست؟ تقلید مرجع شناخت های راه



 را اعلاااا  و مجتهااااد بتوانااااد و باشااااد علاااا  اهاااا  از کااااه آن مثاااا  کنااااد، یقااااین انسااااان خااااود کااااه آن  اوی 

 .بشناسد

 اعلااا  یاااا باااودن مجتهاااد دهناااد تشاااخی  را اعلااا  و مجتهاااد تواننااادمااا  کاااه عاااادی عاااال ِ رنفااا دو کاااه آن  دوّم 

 مخالفاااات آنااااان گفتااااه بااااا دیگاااار عااااادیِ عااااال ِ نفاااار دو کااااه آن شاااار  بااااه کننااااد، تصاااادی  را کساااا  بااااودن

 .ننمایند

 آناااان گفتاااه از و دهناااد، تشاااخی  را اعلااا  و مجتهاااد تواننااادمااا  کاااه علااا  اهااا  از اىعااادّه کاااه آن  ساااوم 

 .کنند تصدی  را کس  بودن اعل  یا بودن مجتهد شودم  پیدا اطمینان

 کجاست؟ از والیت سرچشمه

 است نبوت پیام استقرار و الهی حکومت استمرار آن پیام و والیت جوشان سرچشمه  دیر. 

 میشوند؟ انتخاب هستند؟چگونه زمان امام نا ) کسانی چه

 مساااالمان ماااردم باااا خاااود مخصاااو  سااافیر چهاااار وساااایله باااه لاااغرى  یبااات در  السااا م علیاااه زمان اماااام 

 ماااا  برطاااارف خااااود نمایناااادگان طریاااا  از را مااااردم هاااااى نیازمناااادى از بساااایارى و بودنااااد تمااااا  حااااای در

  است زیر قرار به آنان مشخّصات و نمودند

 عمرى س ید بن عثمان .1

 عمری س ید بن عثمان بن م مّد .2

 نوبختی رو  بن حسین .3

 سمرى م مّد بن عل  .4

 حدیث نواب امام زمان  عو  ر روی زمین هستند. کبری   ولی فقیه و وارثانهمچنین در زمان  یبت 

 میشود؟ مربو  دین فرو  و الوی از ی  کدام به نست ین ایاک و ن بد ایاک 

 نماز و توحید  

 ی ل یح چیست؟وضو شرای 

 ماااان ی او بااارای آب اسااات مای،  بگیااارد وضاااو قربااات قصااادباااه   گااارددبرمی گیرناااده وضاااو باااه کاااه شااارایطی 

 باشد نداشته

 نباشد  صبی،  باشد پاک،  باشد مطل    گرددبرمی وضو آب به که شرایطی 

 مبا  باشد.  گرددبرمی وضو ظرف به که شرایطی 

 نباشد آن در آب رسیدن از مان ی،  .باشد پاک  گرددبرمی وضو اعضای بهکهشرایطی. 

 باشرترعایت ترتی) و مواالت و م  گرددبرمی وضو کیفیت به که شرایطی 

 باشد باقی وقت نماز و وضو مقدار به  گرددبرمی وضو زمان به که شرایطی. 

 وضو؟ مکان

 .مکان وضو نباید  صبی باشد 

 است؟ شک  چه به عملی لورت به وضو ترتیبات

 لورت  س  موقع کردن نیت 

  چپ بر راست طرف انداختن جلوو  اهلل بس  گفتن  لورت شستن  

 آرنو انتهای تا دست دو شستن 

 تازه آب با گوش دو درونی و بیرونی قسمت مسح  سر از قسمتی بر تر دست مالیدن  

 قوزک انتهای تا پا دو شستن 

 باال موارد ترتی) رعایت. 

 

 



 مبط ت وضو چیست ؟

 شود خار  بدن از که روده و م ده باد و مدفو  و ادرار 

 شودنمی باط  وضو بشنود گوش اگر ولی نشنود، گوش و نبیند چش  آن واسطه به که خوابی.  

 هوشیبی و مستی و دیوانگی مانند برد می بین از را عق  که چی هایی.  

 زنان است اضه. 

 خا  شرایطی در میت بدن لم  و جنابت مانند کرد،  س  باید آن برای که کاری هر 

  میشود؟ گرفته چگونه و چیست ای جبیره وضو 

 آن روی کااااه ایپارچااااه یااااا زخاااا  بانااااداژ روی و ویدشاااامی م مااااوی طااااور بااااه شُساااات تااااوانمی کااااه را جاهااااایی 

 کشدمی خی  دست دهدمی قرار

 خواند؟ نماز آن با میتوان و است وضو از بدی  س  دامک

 س  جنابت  

 بگو؟ را شرعی اوقات

  (اذان لااااابح ، طلاااااو  خورشاااااید ، اذان ظهااااار ، اذان عصااااار ،  اااااروب خورشاااااید ، اذان مغااااارب ، نیماااااه شااااا

 شرعی

 کدامند؟ واج) نمازهای

 روزانه نمازهای 

 آیات نماز 

 میت نماز 

 ک به خانه واج) طواف نماز 

 است ا واج) احتیا  بر بنا ا ترب ر  پسر بر که پدر قضای نماز. 

 است؟ رک ت چند یومیه نمازهای 

   رک ت 17در مجمو 

 کدامند؟ نماز واجبات 

 مواالت،  ترتی)،  س م،  تشهد،  ذکر،  سجده،  رکو ،  قرا ت،  قیام،  االحرام تکبیرة،  نیت 

 کدامند؟ نماز ارکان

 سجدهدو   ، رکو   ، قیام ، االحرام تکبیرة ، نیت 

 ببرید؟ نام را نماز مست بات از مورد چند 

 ( چنااااین هااا . بیانااادازد پااااایین را هااااشاااانه و دارد نگااااه راسااات را بااادن ایسااااتادن، حاااای در اسااات مسااات 

 .نکند نگاه چپ و راست و آسمان به و بنگرد سجده موضع به و افکند پایین را خود سر

  چیست؟ در نماز ارکان و واجبات تفاوت

 واجااا) مقااادار از بااای  یاااا نشاااود آورده جاااا باااه نمااااز در اگااار ی نااای اسااات «رکااان» نمااااز واجباااات از  ضااایب 

  یاااار واجبااااات ولاااای  شااااود،می باطاااا  نماااااز باشااااد، هاااا  فراموشاااای و سااااهو روی از اگاااار حتاااای شااااود، آورده

 مانناااد اسااات، لااا یح نمااااز باشاااد ساااهواً اگااار اماااا شاااود،می باطااا  نمااااز شاااود دزیاااا و کااا  عماااداً اگااار رکنااای

 قرا ت

 میشود؟ گفته زمانی چه ال رام تکبیره

 است نماز آ از در «اَکْبَرُ اَهللُ» گفتن آن از منظور و است واج) نماز در االحرام تکبیرة 



 رکن؟  یر یا است چیست؟رکن رکو  به متص  قیام

 و واج) رکنی است  رکو به رفتن هنگام قیام 

 رکو ؟ ذکر

 سب ان ربی ال ظی  و ب مده 

 م ناست؟ چه میشود؟به گفته زمانی چه حمده لمن... ا سمع

 ماااای را او کااااه کساااای سااااتای  خاااادا   اساااات ایاااان و م نااااای آن، شااااود ماااای گفتااااه نماااااز رکااااو  از ب ااااد 

 .شنود ستاید،می

 تشهد؟ ذکر 

 ری َ الَ وَحْاااادَهُ اهللُ اِالَّ اِلااااهَ الَ اَنْ شااااهَدُا هَدُ وَ لَااااهُ، شااااَ ولُهُ، وَ عَبْاااادُهُ مُ َمَّااااداً اَنَّ اَشااااْ  عَلاااای لااااَ ِّ اَللّهُاااا َّ رَسااااُ

 مُ َمَّدٍ آیِ وَ مُ َمَّدٍ

 ارب ه؟ تسبی ات خواندن زمان ارب ه؟ تسبی ات ذکر

 َاَکْبَرُ اهللُ وَ اهللُ اِالَّ اِلهَ الَ وَ لِلّهِ وَالْ َمْدُ اهللِ سُبْ َان 

 چهارم بجای قرا ت حمد و سوره خوانده می شود. در رک ت های سوم و 

    زهرا حضرت تسبی ات و ارب ه تسبی ات تفاوت

  تفااااوت در اذکاااار و دیگااار اینکاااه تسااابی ات ارب اااه از ذکرهااااای نمااااز اسااات ولااای تسااابی ات حضااارت زهاااارا

 ج   ت قیبات نماز است.

 چیست؟ مواالت و ترتی) تفاوت و ت ریف

 خاااود جاااای در را آن اجااا ای از یااا  هااار و دهاااد انجاااام شاااد گفتاااه کاااه بااایترتی باااه را نمااااز بایاااد ماااازگ ارن 

 را ساااجود یاااا بخواناااد حماااد از پااای  را ساااوره ماااث ً زناااد، هااا  باااه را ترتیااا) ایااان عماااداً اگااار پااا  بیااااورد،

 .شودمی باط  نماز آورد، جا به رکو  از پی 

 باااه پااای در پااای ی نااای «االتماااو» باااا را  یاااره و تشاااهد و ساااجود و رکاااو  مانناااد نمااااز، اجااا ای بایاااد نماااازگ ار 

 قااادری باااه نمااااز اجااا ای میاااان اگااار پااا  نینااادازد، مت اااارف  یااار و طاااوالنی یفالاااله آنهاااا میاااان و آورد جاااا

 .است باط  نمازش شود، خار  خواندن نماز حالت از بیننده نظر در که شود فالله

 قنوت نماز جم ه چگونه است؟ در نماز عیدین چطور؟

 جاااااا باااااه رکاااااو  از ب اااااد دوم رک ااااات در و رکاااااو  از پااااای  اوی، رک ااااات در را قناااااوت جم اااااه، نمااااااز در 

 .دنآورمی

 دنآورمی جا به قنوت چهار دوم رک ت در و قنوت پنو اوی رک ت در قربان، و فطر عید نماز در. 

 کدامند؟ نماز مبط ت

   .مکان نبودن  صبی یا واج) پوش  مث  شود، رعایت نماز حای در باید که چی هایی از یکی رفتن بین از

  وضو شدن باط. 

  خواندن نماز قبله به پشت. 

  زدن حرف. 

  دهندمی انجام اس می فرق از ب ضی که گونه آن خواندن نماز بسته دست. 

  حمد از ب د گفتن آمین. 

  خندیدن. 

  کردن گریه. 

  پریدن هوا به و زدن کف مانند نماز، لورت خوردن ه  به. 



  آشامیدن و خوردن. 

   رک تی سه یا رک تی دو نماز رک تهای در ش  مانند کند،می باط  را نماز که هاییش. 

   رکو  کردن وزیاد ک  مانند ارکان، کردن زیاد و ک. 

 اقامه؟ و اذان فرق

 دوبار اقامه در.  شود م  گفته «اکبر اللّه» بار چهار اذان اوی در. 

 لوه قاماااات قااااد»  اذان در  دوبااااار «ال ماااا  خیاااار علاااا  حاااا ّ» از پاااا  اقامااااه در امّااااا شااااود، نماااا  گفتااااه «الصااااّ

 .شود م  گفته «الصّلوه قدقامت»

 بار ی  اقامه در ول  شود، م  گفته «االّاللّه الاله» نوبت دو اذان آخر در 

 دارد؟ امکان هایی زمان چه جماعت نماز در کردن اقتدا 

  اوی رک ت: 

 جماعااات اماااام باااا را اعماااای بقیاااه و خوانااادنمااا  را ساااوره و «حماااد» مااانموم اماااام  قرا ااات باااین در .1

 .آوردم  جا به

 .آوردم  جا به جماعت امام با را اعمای بقیه و رکو  رکو   در .2

 دوم رک ت: 

 را سااااجده و رکااااو  قنااااوت، امااااام، بااااا و خواناااادنماااا  را سااااوره و »حمااااد« ماااانموم قرا اااات  بااااین در .1

 باااه بایاااد واجااا)، احتیاااا  بناااابر خواناااد،مااا  تشاااهد جماعااات اماااام کاااه گااااه آن. آوردمااا  جاااا باااه

 و بخواناااد تنهاااای  باااه دیگااار رک ااات یااا  اسااات، رک تااا  دو نمااااز اگااار و بنشااایند خیااا نااای  رتلاااو

 امااااام کااااه - دوم رک اااات در اساااات، رک تاااا  چهااااار یااااا سااااه نماااااز اگاااار امااااا. کنااااد تمااااام را نماااااز

 تساااابی ات جماعاااات امااااام هرچنااااد  بخوانااااد سااااوره و «حمااااد» - اساااات سااااوم رک اااات در جماعاااات

 اماااام کاااه گااااه آن و کناااد، اکتفاااا »حماااد« باااه تنهاااا توانااادمااا  باشاااد، کااا  فرلااات اگااار . بخواناااد

 دو از پااا  بایاااد مااانموم خیااا د، برمااا  چهاااارم رک ااات باااراى و کااارد تماااام را ساااوم رک ااات جماعااات

 آخاااار رک اااات در و آورد جااااا بااااه را سااااوم رک اااات قرا اااات و برخیاااا د و بخوانااااد را تشااااهد سااااجده،

 دیگااار رک ااات  یااا - باااردمااا  پایاااان باااه را نمااااز سااا م و تشاااهد باااا جماعااات اماااام کاااه - نمااااز

 .بخواند

 شاااد گفتاااه کاااه گوناااههماااان را نمااااز بقیاااه و آوردمااا  جاااا باااه جماعااات اماااام باااا را رکاااو  رکاااو   در .2

 .دهدم  انجام

 سوم رک ت: 

 یاااا و ساااوره و «حماااد» خوانااادن باااراى کناااد اقتااادا اگااار دانااادمااا  چنانچاااه - ساااوم رک ااات باااین در .1

 را تنهاااا »حماااد« یاااا ساااوره و »حماااد« بایاااد و کناااد اقتااادا توانااادمااا  - دارد وقااات تنهاااا «حماااد»

 جماعااات اماااام تاااا کناااد لااابر بایاااد واجااا) احتیاااا  بناااابر نااادارد، فرلااات دانااادمااا  اگااار اماااا. بخواناااد

 .کند اقتدا او به سپ  رود، رکو  به

 ساااوره و »حماااد« و آوردمااا  جاااا باااه اماااام باااا را رکاااو  کناااد، اقتااادا رکاااو  در چنانچاااه رکاااو   در .2

 .آوردم  جا به شد، بیان قب ً که گونههمان را نماز بقیه و است ساق  رک ت آن براى

 چهارم رک ت: 

 بااااراى نماااااز آخاااار رک اااات در جماعاااات امااااام کااااه گاااااه آن و دارد را سااااوم رک اااات در اقتاااادا حکاااا  .1

. دهااااد ادامااااه تنهااااای  باااه را نمااااازش و برخیاااا د توانااادماااا  ماااانموم نشااایند ماااا  ساااا م و تشاااهد

 و شاااود تماااام جماعااات اماااام  مسااا و تشاااهد تاااا بنشااایند خیااا  نااای  طاااور باااه تواناااد،مااا  همچناااین

 .برخی د سپ 

 رک ااات و اماااام چهاااارم رک ااات اکناااون  آورد،مااا  جاااا باااه بااماااام را هااااساااجده و رکاااو  رکاااو   در .2

 .دهدم  انجام گرشت که گونههمان را نماز بقیه و  است منموم اوی

 چیست؟ تجافی

 .نی  خی  نشستن ماموم هنگامی که امام جماعت تشهد را می خواند 

 



 بخوانی ؟ را تشهد امام با ه  ما میتوانی  آیا میکنی  تجافی ما و میخواند تشهد امام وقتی

 است واج) میگوید شبیری.. ا آیت فق  و است مست ) بله 

 است؟ واج) جم ه نماز های خطبه به دادن گوش آیا 

 است واج) هاخطبه به دادن گوش دارند حضور جم ه نماز در که کسانی رایب 

 چطور؟ جماعت نماز مورد در

 است واج) هاخطبه به دادن گوش دارند حضور نماز در که کسانی ایبر 

 میدهی؟ انجام را کدام کدامند؟تو نماز  قیباتت 

  و فر  ،دعای    زهرا حضرت تسبی ات... 

 بروی ؟ قنوت میتوانی  برسی  جماعت نماز به دوم رک ت در اگر

 بله 

 رکو ؟ فراموشی حک 

 نماز ابطای 

 سجده؟ ی  یفراموش حک 

 سهو سجده خواندن 

 سجده؟ دو فراموشی حک 

 است رکن ه  با سجده دو چون نماز ابطای 

 میشود؟ خوانده چگونه  سهو سجده

 اساااات، لاااا یح آن باااار سااااجده کااااه چیاااا ى باااار را پیشااااان  کنااااد، سااااهو سااااجده نیّاااات نماااااز، ساااا م از ب ااااد 

 و بنشاااایند سااااپ  بَرَکاتُااااه وَ رَحْمَاااا ُاهللِ وَ هَاااااالنَّبِیُّأَیُّ عَلَیْاااا َ السااااَّ مُ بِاااااهللِ وَ اهللِ سااااْ ِ  ب بگویااااد و بگاااارارد

 ساااا م و بخوانااااد تشااااهّد بنشاااایند، و بگویااااد شااااد گفتااااه کااااه ذکرهااااای  از یکاااا  و رود سااااجده بااااه دوباااااره

 .دهد

 سهو؟ سجده خواندن موارد

 زند حرف سهوا نماز، بین در  اوی. 

 کند فراموش را سجده ی   دوم. 

 رک ت پنو یا خوانده رک ت چهار کند ش  دوم سجده از  دب رک ت ، چهار نماز در  سوم. 

 بدهد س م سهوا اوی، رک ت در مث ً دهد، س م را نماز نباید که جای   چهارم. 

  آورد می بجا سهو سجده دو احتیا  بر بنا کند، زیاد یا ک  را رکن  یر از چی ی سهوا اگر  پنج. 

 شکیات نماز کدامند؟

 کندمی باط  را نماز که شکهایی: 

 .مسافر نماز و لبح نماز مانند رک تی، دو نماز رک تهای در ش  .1

 . مغرب  رک تی ۳ نماز رک تهای در ش  .2

 یااا  کناااد شااا  کاااه ایااان مثااا  باشاااد، یااا  شااا ، طااارف یااا  هرگااااه رک تااای چهاااار نمااااز در شااا  .3

 .رک ت سه یا خوانده رک ت

 شااا  طااارف  یااا کاااه حاااالی در دوم یساااجده شااادن تماااام از پااای  رک تااای چهاااار نمااااز در شااا  .4

 .سجده دو اتمام از قب  سه، و دو ش  مانند باشد، دو

 .پنو از بیشتر یا پنو و دو بین ش  .5



 .ش  از بیشتر یا ش  و سه بین ش  .6

 .ش  از بیشتر یا ش  و چهار بین ش  .7

 .است خوانده رک ت چند نداند ال ً که نماز رک تهای عدد در ش   .8

 ندارد اعتبار که شکهایی: 

 .کند سوره و حمد در ش  رکو ، در شدن داخ  از ب د که این مث  ب دازم  ، ش  .1

 .س م از ب د ش   .2

 .نماز وقت گرشتن از ب د ش   .3

 .کندمی ش  زیاد که کسی ی نی الش  کثیر ش  .4

 .منموم و امام ش   .5

 .مست بی نمازهای در ش  .6

 ل یح شکهایی   

 .دوم یسجده از برداشتن سر از ب د سه و دو میان ش  .1

 .دوم یسجده از برداشتن سر از ب د هارچ و دو میان ش  .2

 .دوم یسجده از برداشتن سر از ب د چهار و سه و دو میان ش  .3

 .دوم یسجده از برداشتن سر از ب د پنو و چهار میان ش  .4

 .نماز جای هر در چهار و سه میان ش  .5

 .ایستاده حای در پنو و چهار میان ش  .6

 .ایستاده حای در پنو و سه میان ش  .7

 .ایستاده حای در پنو و چهار و سه میان ش  .8

 .ایستاده حای در ش  و پنو میان ش  .9

 میشود خوانده چگونه و مواردی چه چیست؟در احتیا  نماز

 تکبیااار و کناااد احتیاااا  نمااااز نیااات فاااوراً بایاااد نمااااز سااا م از ب اااد اسااات، واجااا) او بااار احتیاااا  نمااااز کاااه کسااای 

 او بااار احتیاااا  نمااااز رک ااات یااا  اگااار پااا  مایاااد،ن ساااجده دو و رود، رکاااو  باااه و بخواناااد را حماااد و بگویاااد،

 واجااا) او بااار احتیاااا  نمااااز رک ااات دو اگااار و دهاااد، سااا م و بخواناااد تشاااهد ساااجده دو از ب اااد اسااات واجااا)

 .دهد س م تشهّد از ب د و آورد بجا اوّی رک ت مث  دیگر رک ت ی  سجده دو از ب د است،

 ؟میشود خوانده زمانی چه و است رک ت چند لبح نافله مازن

 بااااه شاااا) نماااااز وقاااات از گرشااااتن از ب ااااد آن وقاااات و شااااود،می خوانااااده لاااابح نماااااز از پاااای  لاااابح نافلااااه 

 میباشد. آن انجام مقدار

 دهید توضیحقب   سوای اسا  بر را ش) نماز

   (نماز ش 

 رک تی به نیت نماز ش) دو نماز چهار .1

،سااااوره دو رک اااات بااااه نیاااات نماااااز شاااافع  بهتاااار اساااات در رک اااات اوی آن ب ااااد از حماااادو توحیااااد  .2

  نا  و در رک ت دوم ب د از حمدو توحید، سوره فل  خواند شود

 باااار یااا  و فلااا  ساااوره باااار یااا  و توحیاااد ساااوره باااار ساااه حماااد از  اااد  ب وتااار نمااااز رک ااات یااا  .3

 چنااااین بااااار چهاااا  و داده قاااارار نظاااار مااااد را مااااومنین همااااه، سااااپ  خااااوانی می را نااااا  سااااوره

 هفتاااااد ایسااااتاده کااااه طااااور همااااان آن از ب ااااد  ،.ؤمِناااااتالْمُ وَ لِلْمُااااومِنین ا ْفِاااارْ اَللهاااا َّ  بگوییااااد

 ال ا ااار مقاااام هااارا  بگویاااد مرتباااه هفااات ب اااد و الیاااه اتاااوب و ربااای اهلل اساااتغفر  بگویاااد مرتباااه

 را ساااجده دو ب اااد و رکاااو  باااهساااپ   ال فاااو ال فاااو   بگویاااد مرتباااه سیصاااد دب ااا الناااار مااان بااا 

 .گوید س م و دهد انجام

 میشود؟ اندهخو مواردی چه چیست؟در آیات نماز

 آن وجاااوب شااارع  اساااباب و دارد ساااجده دو و رکاااو  پااانو آن رک ااات هااار کاااه اسااات رک ااات دو آیاااات نمااااز 

 و زل لاااه شاااود  گرفتاااه آنهاااا از کمااا  مقااادار چاااه اگااار مااااه، خساااوف و خورشاااید کساااوف  از اسااات عباااارت

 کاااه زرد یاااا و سااارخ یاااا سااایاه بادهااااى مانناااد شاااود ماااردم بیشاااتر تااار  باعاااث کاااه  یرعاااادى حادثاااه هااار



 گااااه  کاااه آتشااا  و آسااامان  لااای ه کاااوه، ریخاااتن و زماااین رفاااتن فااارو شااادید، تااااریک  باشاااند   یرعاااادى

 و تاااار  موجاااا) حادثااااه آن بایااااد زل لااااه، و خسااااوف و کسااااوف از  یاااار در. شااااودماااا  ظاااااهر آساااامان در

 افااااراد وحشاااات و تاااار  موجاااا) یااااا و نباشااااد آور تاااار  کااااه اىحادثااااه و شااااود، مااااردم بیشااااتر وحشاااات

 .داردن اعتبار گردد، نادرى

 دارد؟ رکو  میشود؟چند خوانده چطور آیات نماز

  رکااااو  از ساااار سااااپ  باااارود، رکااااو  بااااه و شااااود خوانااااده سااااوره و حمااااد االحاااارام، تکبیاااارة و نیاااات از ب ااااد 

 و حمااااد و بااااردارد رکااااو  از ساااار باااااز و رود رکااااو  بااااه و بخوانااااد را سااااوره و حمااااد دوباااااره و برداشااااته

 رک ااات یااا  تاااا دهاااد اداماااه طاااور هماااین و باااردارد و رکااا از سااار ساااپ  و رود رکاااو  باااه و بخواناااد ساااوره

 و رفتاااه ساااجده باااه ساااپ  دهاااد، انجاااام اسااات خواناااده ساااوره و حماااد رکاااوع  هااار از قبااا  کاااه رکاااوع  پااانو

 را سااااجده دو و دهااااد انجااااام اوی رک اااات ماننااااد و کنااااد قیااااام دوم رک اااات بااااراى ب ااااد و نمایااااد سااااجده دو

 .دهد س م و بخواند تشهد آن از ب د و آورد بجا

 میشوند؟ خوانده چطور و زمان چه قربان و فطر نماز

 جاااای باااه کاااه تفااااوت ایااان باااا اسااات لااابح نمااااز همانناااد آن اقاماااه. اسااات رک ااات دو قرباااان و فطااار عیاااد نمااااز 

 الشااااام  ساااااوره و اعااااا   هایساااااوره ترتیااااا) باااااه اسااااات مسااااات ) دوم و اوی رک ااااات در توحیاااااد ساااااوره

 .ددار قنوت ۴ دوم رک ت و ۵ اوی رک ت ع وه به شود خوانده

 از ب ااااد و گفاااات تکبیاااار پاااانو بایااااد سااااوره و حمااااد خواناااادن از ب ااااد اوّی رک اااات در اوی رک اااات .1

 رود، رکاااو  باااه و بگویاااد دیگاااری تکبیااار پااانج  قناااوت از ب اااد و خواناااد قناااوت یااا  تکبیااار هااار

 .برخی د و آورد جا به سجده دو ب د

 ب ااااد و شااااودمی گفتااااه تکبیاااار چهااااار سااااوره و حمااااد خواناااادن از ب ااااد دوّم رک اااات در دوم رک اااات .2

 رکاااو  از ب اااد و رفتاااه رکاااو  باااه پااانج  تکبیااار از ب اااد و شاااودمی خواناااده قناااوت تکبیااار هااار از

 .شودمی گفته س م و تشهّد و آورد جا به سجده دو

 میشود؟ خوانده زمان چه عیدین نماز های خطبه

 حتیاااا ا شاااود، خواناااده جماعااات باااه قرباااان و فطااار عیاااد نمااااز اگااار السااا م، علیاااه اماااام باااودن  ایااا) زماااان در 

 بخواند خطبه دو آن از ب د که است آن الزم

 است؟ میشود؟واج) خوانده چگونه میت نماز

 شود می بیان زیر کیفیت به ذکری تکبیر هر بین که دارد تکبیر پنو میّت نماز: 

هَدُ  بگویااااد اوی تکبیاااار گفااااتن و نیاااات از ب ااااد .1 ویُ مُ َمَّااااداً انَّ وَ اللّااااهُ اِلَّااااا اِلااااهَ ال انْ اشااااْ  هِاللّاااا رَسااااُ

 سل  و آله و علیه اللّه لل 

 مُ َمَّدٍ آیِ وَ مُ َمَّدٍ عَل  لَ ِّ اللّهُ َّ  بگوید دوم تکبیر از ب د .2

 الْمُؤمِناتِ وَ لِلْمُؤمِنینَ ا ْفِرْ اللّهُ َّ  بگوید سوم تکبیر از ب د .3

 اسااات زن اگااار و الْمَیِّاااتِ لِهااارَا ا ْفِااارْ اللّهُااا َّ  بگویاااد اسااات مااارد میّااات اگااار چهاااارم تکبیااار از ب اااد .4

 باااه نمااااز آن گفاااتن باااا کاااه بگویاااد، را پااانج  تکبیااار ب اااد و الْمَیِّاااتِ لِهااارِهِ ا ْفِااارْ اللّهُااا َّ»  بگویاااد

 .رسد می پایان

 میکنی؟ شرکت جم ه نماز در سای در بار چند میکنی؟ شرکت جم ه نماز

 . بله، هر ت داد که بتون  ، م موال ماهی ی  دف ه رو شرکت میکن 

 میشود؟ خوانده خطبه موضوعی چه دارد؟در طبهخ چند جم ه نماز

 .دو خطبه دارد که قب  از نماز خوانده می شود و در مورد مسا   سیلسی و عبادی روز است 

 ؟است واج) جم ه نماز های خطبه به دادن گوش آیا

 بله 



 میشود؟ هخواند چگونه و دارد قنوت است؟چند رک ت چند جم ه نماز

 بااادین جم اااه نمااااز در اعماااای ترتیااا). اسااات واجااا) نمااااز، از قبااا  جم اااه، اماااام توسااا  خطباااه، دو خوانااادن 

 دو قنااااوت، رکااااو ، سااااوره، و حمااااد سااااجده، دو رکااااو ، قنااااوت، سااااوره، و حمااااد تکبیرةاالحاااارام،  اساااات شاااار 

 .س م و تشهد سجده،

  ؟است یومیه نماز کدام از بدی جم ه نماز

 بدی از نماز ظهر جم ه 

 است؟ واج) جم ه مازن از ب د عصر و ظهر نماز خواندن آیا

 .از آنجا که نماز جم ه بدی از نماز ظهر می باشد فق  باید نماز عصر را خواند 

 چیست؟ جم ه و ت،جماعفرادی  نماز تفاوت

 باشند نفرپنو  باید امام با جم ه نماز در اما نفر دو حداق  جماعت در 

 اتان؟ م له مسجد جماعت امام

 جواب خودتون رو بنویسید 

 چیست؟ خدا با ارتبا  راه بهترین

 ایمان قلبی همراه با نماز خواندن 

 شما؟ زندگی در نماز آثار

 میباشد م بود به انسان قرب و دلها آرام  موج) حای همه در نماز اقامه. 

 گناه از بازدارنده 

  اخ قی فضای  پرورش عام 

 چیست؟ نماز مورد در نظرت

 در نمااااز برکاااات و آثاااار. میباشاااد م باااود باااه انانسااا قااارب و دلهاااا آرامااا  موجااا) حاااای هماااه در نمااااز اقاماااه 

 موجااا) نمااااز ناراحتیهاااا باااا مواجهاااه و ب رانااای مواقاااع در البتاااه مینمایاااد، جلاااوه انساااان زنااادگی اب ااااد همااا 

 .میماناااد بااااقی انساااانی وجاااود در و نیسااات موقااات و گاااررا آرامااا  ایااان ولااای میشاااود، اطمیناااان و آرامااا 

کتااااا و خااااال  هسااااتی بن ااااوی کااااه خااااود حضاااارت  از طرفاااای راهاااای اساااات باااارای شااااکرگراری از م بااااود ی

 فرموده و باعث خشنودی اوست.

 ؟ببرید نام را  س  انوا 

 س  میت،  س  م  میتجنابت  س    است باب و وجوب ل اظ از  ، 

 ترتیبی و ارتماسی کردن  س  شک  ل اظ از   

 است؟ وضو از بدی  س  کدام

 س  جنابت  

 ؟ ؟چراکنی ارتماسی  س  میتوانی  باشی  روزه اگر

 .خیر، بخاطر اینکه فروبردن سر در آب روزه را باط  می کند 

 میکنی ؟ تیم  هایی زمان چیست؟چه تیم 

 آب نباااودن در و  سااا  یاااا و وضاااو بجاااای کاااه گوینااادمی را پااااک خااااک باااه کاااردن قصاااد شااار ، الاااط   در  

 .باشدمییا وقت کافی برای وضو و  س  



 میکنی ؟ تیم  چگونه

     نیت 

     است ل یح آن به تیم  که چی ی بر ه ، با دست، دو کف تمام زدن 

     تااااا رویاااادمی ساااار مااااوی کااااه جااااایی از آن، طاااارف دو و پیشااااانی تمااااام بااااه دساااات دو هاااار کااااف کشاااایدن 

 بینی باالی و ابروها

     باااه راسااات دسااات کاااف کشااایدن آن از ب اااد و راسااات دسااات پشااات تماااام باااه چاااپ دسااات کاااف کشااایدن 

 چپ دست پشت تمام

 کرد؟ تیم  توانمی چی هایی چه با

  سااان  و گااا  سااان  کاااوزه، آجااار، باااه همچناااین و باشاااند پااااک اگااار سااان ، و کلاااوخ ریااا ، خااااک، باااه تااایم 

 .است ل یح شدن، پخته از قب  پاک آه 

 دارد؟ هایی تفاوت چه  س  از بدی تیم  با وضو از بدی تیم 

 یااا  کاااه اسااات آن واجااا)  احتیاااا  کناااد، مساااح را دساااتها پشااات اینکاااه از قبااا   سااا ، از بااادی تااایمّ  در 

 پشااات ساااپ  و راسااات دسااات پشااات آن، باااا مجااادداً و ب ناااد زماااین بااار را هاااا دسااات  دوم باااار  دیگااار باااار

 .کند مسح را چپ دست

  است؟ تیم  مانع انگشتر وجود آیا

  ، آورد بیرون را انگشتر باید تیم  براىبلی. 

 بگیری؟ کام  رو هات روزه میگیری؟میتونی روزه

 رمبلی، تا اونجا که بتون  میگی 

 چیست؟ روزه مبط ت

  رُم،فرو و عماااادی،خوردن تهااااو  ، جناباااات، باااااقی ماناااادن باااار جنابااااتآب،جمااااا  در ساااار بااااردن  آشامیدن،سااااِ

 .....و

 است؟ چگونه روزه کفاره و قضا

  بدهد ه  کفاره قضا، بر اضافه کند، باط  عمدا  را روزه که کسی که است آن مست ) احتیا. 

 چیست؟ روزه عمدی خوردن کفاره

 مُاااد یااا  هرکااادام باااه یاااا کناااد سااایر را فقیااار شصااات یاااا بگیااارد، روزه مااااه دو یاااا کناااد، آزاد بناااده یااا  بایاااد 

 اینهاااا چنانچاااه و بدهاااد، ا اینهاااا مانناااد و ناااان یاااا جاااو یاااا گنااادم ی نااای ا ط اااام اسااات، گااارم« ۷۵۰» تقریبااااً کاااه

 و. نمایااااد اسااااتغفار نیساااات، ممکاااان اگاااار و دهااااد، تصاااادّق امکااااان قاااادر بااااه بایااااد نباشااااد، ممکاااان باااارای 

 .بدهد را کفاره بتواند، وقت هر که است آن واج) احتیا 

 است؟ چقدر مسافر برای شرعی مسافت دح

 22/5  کیلومتر 

 ؟است چگونه ظهر اذان از ب د و قب  مسافر روزه

 . آن  روزه و نداشاااااته اشاااااکالی رمضاااااان مباااااارک مااااااه از ظهااااار از ب اااااد در روزه، حاااااای در مساااااافرت 

 است ل یح روز

 در روز ده خواهاااد مااای کاااه جاااایی باااه یاااا وطااان  باااه ظهااار از پااای  اگااار اسااات افرمسااا کاااه شخصااای همچناااین 

 روزه را روز آن بایااااد نااااداده، انجااااام کناااادماااا  باطاااا  را روزه کااااه کااااارى چااااه چنااااان برسااااد، بمانااااد، آنجااااا

 .بگیرد



 فطریه؟ کفاره؟می ان می ان

 وزهر کفاااااره .اساااات تومااااان هاااا ار 6 حااااداق  نفاااار هاااار باااارای گناااادم قیماااات اسااااا  باااار فطریااااه میاااا ان 

 کفاااااره همچنااااین شااااود، پرداخاااات و تهیااااه نااااان لااااورت بااااه بایااااد کااااه اساااات تومااااان 2000 مبلاااا   یرعمااااد

 .است تومان ه ار 120 مبل  عمد روزه

 میکنی؟ شرکت مرهبی های مراس  کدام در

 (ش بان،و م رم،ارب ین،نیمه قدر،دهه ش ... 

 افتاده؟ ها ش) این در اتفاقاتی است؟چه زمانی چه قدر ش)

  مااااه مباااارک رمضاااان کاااه ضاااربت خاااوردن حضااارت علااای     باااه دسااات ابااان ملجااا ،  23و  21 ،19شااا) هاااای

 شهادت ایشان و همچنین ن وی قراندر این ش) ها اتفاق افتاده.

 چیست؟ قدر ش) اعمای

 در شااااا) بیسااااات و یکااااا   و بیسااااات و  کبیااااار قضا،جوشااااان نمااااااز مااااااه یااااا  مخصاااااو ،خواندن  سااااا ،نماز

 عاشورا و خواندن دعای فر ، خواندن زیارت گراشتن سر به ،قرآنسوم

 چیست؟ گراشتن سر قرآن فلسفه

 شااا) در را اعماااای ایااان انجاااام خاااود شااای یان باااه حضااارات آن و اسااات باااوده     ا ماااه زماااان در کاااار ایااان 

 سااار بااار عمااا . اناااد کااارده تولااایه خااادا از حاجااات خواسااات در و دعاااا بااارای دیگااار هاااای شااا) در حتااای و قااادر

 الهاااای پیشااااگاه در هااااا آن عظماااات سااااب) بااااه م صااااوم، اردهچهاااا و آن دادن قاااارار واسااااطه و قاااارآن گراشااااتن

 - حااااا  حضااااارت برابااااار در ادب ثقلاااااین، مقابااااا  در ادب حقیقااااات در و اسااااات ثقلاااااین مقابااااا  در تواضاااااع و

 اندآموخته ما به    ا مه خود را عم  این که است بندگی حدود رعایت و - ع  و ج 

 است؟ روزی چه شوای اوی

 فطر عید 

 میروی؟ کجا م رم

 دتون رو بنویسیدجواب خو 

 است؟ کتابی چه الجنان فاتیحم

 بااااور باااه کاااه اسااات روزهاااا و مااااه و ساااای ایاااام مخصولاااه اعماااای زیاااارات، مناجاااات، دعاهاااا، از ایمجموعاااه 

 و آوریجمااااع قماااای عبااااا  شاااای  توساااا  و شااااده لااااادر شاااای یان ا مااااه و اساااا م پیااااامبر طاااارف از شاااای یان

 .استشده تدوین

 است؟ کتابی چه سجادیه ل یفه

 و علااااوم حقااااای  از بساااایاری شااااام     اساااات کااااه  ال اباااادین زیاااان  امااااام مناجااااات و دعاهااااا از ایموعااااهجم 

 تربیتاااای و اجتماااااعی و سیاساااای حسااااا  مسااااا   و شاااارعی احکااااام و قااااوانین و عرفااااانی، و اساااا می م ااااارف

 لاااا یفه دعااااای تاااارینم روف .اسااااتکرده اشاااااره باااادانها دعااااا قالاااا) و شااااک  در امااااام کااااه اساااات اخ قاااای و

 .است االخ ق مکارم دعای

 میشود؟ خوانده زمانی چه عاشورا زیارت/عرفه/توس /کمی /ندبه/کبیر جوشن عاید

 دعای جوشن کبیر   ش) های بیست و یک  و بیست و سوم رمضان 

 و اعیاد فطر قربان و  دیر دعای ندبه   لبح جم ه 

     شودمی خوانده جم ه ش) هر در و ش بان نیمه هایش) دعای کمی 

  چهارشنبه هایش)توس    دعای 

 دعای عرفه   ب د از نماز عصر روز نه  ذی ال جه 



 زیارت عاشورا   لبح پنو شنبه هر هفته 

 بخوان را.... توس و کمی /ندبه/کبیر جوشن دعای تکراری فراز

    َربِّ یَا ارِالنَّ مِنَ خَلِّصْنَا الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَنْتَ إِال إِلَهَ ال یَا سُبْ َانَ َدعای جوشن کبیر 

     اللَهِ عِنْدَ وَجیهاً یا حاجاتِنا یَدَىْ بَیْنَ وَقَدَّمْناکَ اللَهِ اِلَ  ِب َ وَتَوَسَّلْنا وَاسْتَشْفَ ْنا تَوَجَّهْنا إِنّا وَمَوْلینا سَیِّدَنا یادعای توس 

 .اللَهِ عِنْدَ لَنا اِشْفَعْ

    حارَبَکُ ْ  لِمَنْ رْبٌوَحَ سالَمَکُ ْ لِمَنْ سِلْ ٌ اِنّ زیارت عاشورا 

 

 دارد؟ اشاره دین فرو  از ی  کدام دعاست؟به کدام از قسمتی "سالمک  لمن سل  انی"

 تبری و تولی ، عاشورا زیارت 

 دعاست؟ کدام برای  یرک لی من ربی و الهی

  دعای کمی 

 دهید است؟توضیح مورد چه در ثقلین حدیث

 علی یردا حتی یفترقا لن انهما، ب دی تضلوا لن بهما تمسکت  ان ما بیتی اه  وعترتی اهلل کتاب الثقلین فیک  تارک انی 

 ال و 

  ، والیت ایشان است و امامتاین حدیث در رابطه با اه  بیت. 

 .دهید است؟توضیح مورد چه در کسا  حدیث

 .در مورد اه  بیت پیامبر    و عصمت و پاکی ایشان از هرگونه ناپاکی می باشد 

 .بگو را اش فرسی و عربی نچیست؟مت تطهیر آیه

 تَطْهیراً  وَیُطَهِّرَکُ ْ الْبَیْتِ اَهْ َ الرِّجْ َ عَنْکُ ُ لِیُرْهِ)َ  اللَّهُ یُریدُ اِنَّما 

 کام  پاکی گ  را شما کند پاکی ه و ببرد خاندان شما از را  ناپاک  و  پلیدى خواهد م  خدا که است این حقیقت 

 .بده شر  را آن م توای و چیست؟موضو  والیت آیه

   راکِ ُون وَهُ ْ ال َّکاة وَیُؤْتُونَ الصَّلوةَ یُقِیمُونَ آمَنُوا وَالَّرِینَ وَرَسُولهُ اللّه وَلیُّکُ ُ إ ِنّما    ما ده سوره از پنج  و پنجاه آیه 

 است  الس م علیه  عل  فص  ب  امامت دالی  ترین روشن از یک  والیت آیه 

 ا ؟نس سوره  105یه ن وآل شان

 ماجرای سرقت زره و گواهی دروغ بود 

 ؟دارد والیت بر دای قرآن آیات کدام

 مِنْکُ ْ  االمْرِ أُولِی وَ الرَّسُویَ أَطِیُ وا وَ اللَهِ أَطِی ُوا  َامَنُوا الَّرِینَ أَیاُّهَاا یَا 

 ْتَ ْکُمُونَ کَْیفَ لَکُ ْ فَمَا 'ُیهْدَی أَنْ لَّاإِ یَهِدِّی لَا أَمَّنْ  یُتَّبَعَ أَنْ أَحَ ُّ الْ َ ِّ إِلَی یَهْدِی أَفَمَن 

 َعَابِدِینَ لَنا کَانُوا وَ ه 'ال َّکَوَ إِیتَا َ وَ ه'الصَّالوَ إقَامَ وَ تِ'الْخَیْرَ فِ ْ َ إِلَیْهِ ْ أَوحَیْنَا وَ بِنَمْرِنَا یَهْدُونَ أَ مَّه جَ َلْنَاهُ ْ و 

 َضَ َّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَهَ یَ ْ ِ مَنْ وَ أَمْرِهِ ْ مِنْ الْخِیَرَه لَهُ ُ یَکُونَ أَنْ أَمْرًا رَسُولُهُ وَ اللَهُ قَضَی إِذَا همُؤْمِنَ لَا وَ لِمُؤْمِنٍ کَانَ مَا و 

 مُّبِینًا ضَلَا ً

 ؟دارد اشاره حجاب به قرآن سوره کدام



 چرانی چش  از میدهد فرمان مسلمان نزنا به ب د آیه در سپ  و مسلمان مردان به نخست نور سوره 30 آیه رد 

 باشن کوشا نام رمان از بدن پوش  رعایت در و کنند اجتناب

  روسری  هاپوش   دستور می دهد مؤمنان زنان بهنب   و دختران پیامبر  و زنانسوره اح اب نی  به  61و  60در آیات 

 و است ترن دی  احتیا  به نشوند، اذیت و دندنگر شناخته که آن برای این. گیرند فروتر خوی  بر را خود  چادر یا

 است مهربان و آمرزنده خدا

 بخوان؟ را الکرسی آیت

 چیست؟ عنکبوت سوره موضو 

 پیروزى و ستمگر و جبار پرستانبت و مشرکان با آنها مبارزه و پیشین ب ر  انبیاى قیامحقیقت ایمان و  م اد  و بدأم 

 است ظال  گروه این نابودى و آنها

 آن؟ موضو  و قرآن سوره ترین تاهکو 

  ،ذریه بدون ابتر را حضرت آن که است کسانی برابر در    اس م پیامبر به خاطر تسلی ن ول  علتسوره کوثر  

 خواندندمی

 افتاده؟ آن در اتفاقی چه و زمان چه خ   دیر اق هو

 18 عمومی جانشینی و الیت حضرت علی     از  ذی ال جه سای ده  هجری  سرآ از والیت ، روز اکمای دین  و روز اع ن

 جان) خدا و رسوی او می باشد

 است؟ روزی چه رج) 27

 روز مب ث 

 هستند؟ دفن بقیع قبرستان در    ا مه دامک

  لادق امام ج فر و     باقر م مدامام  ،امام سجاد      ،    مجتبی حسنامام     

  داری؟ م اسن چیست؟همیشه تی  با ری  زدن حک 

 م، بلهحرا 

 ببرید؟ نام را طهارات و نجاسات

  ، فقا ،  منی، خون انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد، س ، خوک ، کافر، شراب ،   ا  نجاسات   بوی 

 مطهرات   آب، زمین، آفتاب، است اله، انق ب ، انتقای ، اس م، تب یت 

 کیست؟   ال سن ابن حجت

 ایشااااان در نیمااااه شاااا بان سااااای ام حساااان عسااااگری    فرزنااااد و جانشااااین امااااام یااااازده  ، حصاااارت اماااا ،

سااااای ارتبااااا  پنهااااانی بااااا شاااای یان در  یباااات لااااغری وارد  69هجااااری قمااااری باااادنیا آمااااد و پاااا  از  255

  یبت کبری شد و از نظرها پنهان گشت.نام ایشان م مد و کنیه ایشان ابوالقاس  است.

 دند؟دا را لق) این او به چرا و کیست البنین ام

 قبیلااااه از اساااات فاطمااااه نااااام  کااااه زن ایاااان  .   علاااای حضاااارت همساااار و     ابوالفضاااا  حضاااارت مااااادر 

 چهااااار لاااااح) و کاااارد ازدوا      علاااای امااااام بااااا     فاطمااااه حضاااارت شااااهادت از پاااا  کااااه بااااود ک ببناااای

 تماااامی. اسااات پساااران ماااادر م ناااای باااه البناااینام. شاااد عثماااان و عباااداهلل ج فااار، عباااا ، هااااینام باااه پسااار

  .رسیدند شهادت به کرب  در البنین ام انپسر

 



 میخوانی؟ قرآن

 بله

 بده؟ توضیح اش وظایف و ثبت سازمان مورد در

 ثباااات وظیفااااه کااااه اساااات ایااااران دولتاااای هایسااااازمان از یکاااای کشااااور اماااا ک و اسااااناد ثباااات سااااازمان 

 بااااا نسااااازما ایاااان. دارد عهااااده بااااه را ایااااران اتبااااا  شخصاااای هااااایدارا ی و اماااا ک ها،شاااارکت م ااااام ت،

 اساااا می جمهااااوری قضااااا یه قااااوه بااااه وابسااااته نهادهااااای از مسااااتق ، عملکاااارد ساااااختار و حقااااوقی وظااااایف

 .است ایران

 

 گ ین  برای قرآنی های دانستنی

 : موضو  این علت و ندارد«  اهلل بس » که ای سوره

 یبیاااا ار ، برا اااات سااااوره و اساااات رأفاااات و امااااان نشااااان «اهلل بساااا » چااااون «برا اااات» توبااااه   نهاااا  سااااوره 

 . است شمشیر آن در و است امان برداشتن و مشرکین به نسبت

   دارد«  اهلل بس » دو که ای سوره

  باااه سااالیمان حضااارت کاااه ای ناماااه آ ااااز ۳۰ آیاااه در دیگاااری و آ ااااز در یکااای نمااا    هفااات  و بیسااات ساااوره 

 . نویسد می سبن ملکه بلقی 

   آن م   و شد نازی     اس م پیامبر بر که ای سوره اولین

  مکه ن دیکی در «حرا  ار» در «عل » سوره 

    شد نازی     اس م پیامبر بر که ای سوره آخرین

 الودا  حجه در     پیامبر می د سای سومین و شصت در هجری یازده  سای در «نصر» سوره  

   قرآن سوره اولین

  حمد  الکتاب فات ه سوره  

   قرآن سوره آخرین

  نا  سوره 

   حروف و کلمات و آیات ت داد ازنظر قرآن سوره ترین طوالنی

  کلمه ۶۲۲۱ و آیه ۲۸۶ با بقره سوره 

   حروف و کلمات ت داد نظر از قرآن سوره ترین کوتاه

  حرف ۴۲ و کلمه ۱۰  آیه ۳ با کوثر سوره  

    ها سوره ت داد بیشترین

 باشد می سوره ۳۷ که دارد قرار سی ج   در 

    الکرسی آیه م  

 ۲۵۷ تا ۲۵۵ آیه هبقر سوره 

   است شده ذکر«  اهلل» مقد  کلمه آیات  تمام در که ای سوره تنها



  مجادله سوره 

    خداست بندگان زبان از که ای سوره تنها

 حمد سوره  

   بخواند آنرا بار ده روزانه باید حداق  مسلمانی هر و است واج) نمازها در خواندن  که ای سوره تنها

  حمد سوره 

    است رفته بکار بار هفت سوره همان در نام  که ای رهسو تنها

 نور سوره 

   است شده ذکر سوره آن در ه  سر پشت سوگند ۷ که ای سوره تنها

  شم  سوره 

    است شده ذکر آن در بار ۲۵ پیامبر ی  نام که ای سوره تنها

 یوسف سوره در     یوسف حضرت نام 

   شده تکرار بار ۳۱ ، آن در آیه ی  که ای سوره تنها

  تُکَرِّبانِ رِبِّکُما اال ِ فَبِاَیِّ» آیه ، الرحمن سوره » 

   کردند بدرقه را آن فرشته ه ار هفتاد ن وی هنگام که ای سوره تنها

 ان ام سوره 

    «اهلل کلمه از  یر» شده ذکر آن در خداوند نام مورد ۷۰ که ای سوره تنها

 ان ام سوره 

    است بدعت و پرستی بت و شرک انوا  با ارزهمب آن اکثر که ای سوره تنها

 ان ام سوره 

    است شده ذکر آن در«  امَنُوا الَّرینَ اَیُّهَا یا» خطاب بیشترین که ای سوره تنها

 است امده مرتبه ۱۱ بقره سوره در خطاب این.  مرتبه ۱۶ و ما ده سوره   

    آنها وت داد مکی های سوره

 آیه ۲۲۶ با ش را  سوره   مکی سوره ب رگترین  

 مطففین سوره   مکی سوره آخرین 

 باشد می سوره ۸۶ و شد نازی هجرت از قب  که هایی سوره و آیات  

  مکه در     اس م پیامبر رسالت سای سی ده 

   آنها ت داد و مدنی های سوره

 آیه ۲۸۶ با بقره سوره   آن اولین و مدنی سوره ب رگترین  

 آیه ۳ با نصر سوره   نیمد سوره کوچکترین  

 باشد می سوره ۲۸ و شده نازی هجرت از ب د که هایی سوره و ایات  

  داشت ادامه درمدینه هجرت از ب د سای ده اس م پیامبر رسالت  



   اند شده نازی جا ی  که هایی سوره

  نااااا  و فلاااا  ، بیّنااااه ، نصاااار ، کااااافرون ، «مسااااد» تبّاااات ، کااااوثر ، اخاااا   ، الکتاااااب فات ااااه هااااای سااااوره ، 

  بقیه ، ان ام ، لفّ ، مرس ت ، عادیات ، ض ی

   اند شده نازی پراکنده طور به و تدریو به قرآن سورههای

 هاااای ساااوره کاااه باشاااند مااای ساااوره ۲۹   اناااد شاااده آ ااااز «رمااا  حاااروف» مقط اااه حاااروف باااا کاااه هاااایی ساااوره 

-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۰-۱۹-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۷-۳-۲   از عبارتناااااااااااااااااااااد شاااااااااااااااااااااماره

۳۱-۳۲-۳۶-۳۸-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۵۰-۶۸ 

    دارد مقط ه حروف که قرآن سوره اولین

 بقره سوره 

    دارد مقط ه حروف که قرآن در سوره آخرین

 قل  سوره 

    شود می آ از «سوره» کلمه با که ای سوره تنها

 نور سوره 

   ستا م روف ها آلودگی با مبارزه و عفت و پاکدامنی به که ای سوره

  نور سوره 

   است شده ذکر آن در هستند ه  سوره نام سه هر که  قارعه ، واق ه ، حاقّه  قیامت های نام از نام سه که ای سوره

  حاقّه سوره 

   کرد پیر مرا سوره این فرمودند     اس م پیامبر ، ن وی هنگام که ای سوره

  هود سوره 

    است دین الوی از یکی نام به که ای سوره

 توحید سوره 

    است دین فرو  از یکی نام به که ای سوره

 حو سوره 

    است سوره این در «فَاَسقَیناکُمُوهُ» قرآن کلمه بلندترین

 حِجر سوره 

 :  دَین آیه به م روف ۲۸۲ آیه  است سوره این در آیه بلندترین

 بقره سوره 

    ا...    خلی    ابراهی  زبان از» است سوره این در خدا از جالبی تولیف

 ۸۲ تا ۷۸ آیات»ش را  سوره 

    است جمع آن در   حرف ۲۸  عربی حروف تمام که ه هاییای ه هایی/سوره

 ۱۵۴ آیه ، عمران آی سوره– ۲۹ آیه ، فتح سوره 

 



    است سوره این در قرآن وس  کلمه

 وَلیَتَلَطَّف " کلمه ، ۹ آیه ، کهف سوره " 

   است سنگین پیامت که فرماید می     اس م پیامبر به فق  پیامبران بین در که تاس ای آیه آن در که ای سوره تنها

  ثقی ً قَوالً عَلی َ سَنُلقی اِنّا»  ۵ آیه در ، م ّمّ  سوره » 

   است آن در سوگندها ت داد بیشترین که ای سوره تنها

  سوگند ۱۱ دارای ، شم  سوره 

   دارد را قرآن مهکل کاربرد ت داد بیشترین که ای سوره تنها

 است شده ذکر آن در بار ۱۱ قرآن کلمه که اسرا  سوره . 

   اوی درجه در قرآن سوره ترین داستانی

  است     نو  حضرت بهداستان راجع آیات لد در لد که است نو  سوره 

    دوم درجه در قرآن سوره ترین داستانی

 است     یوسف حضرت داستان مربو  آن %۸۸ که است یوسف سوره . 

 ۱۷۶  قرآن های سوره الهی پیامبران داستان به مربو  آیه ت داد بیشترین

  ساااوره از ب اااد آیاااات ت اااداد نظااار از ساااوره تااارین بااا ر  آیاااه ۲۲۶ باااا شااا را  ساااوره  شااا را ساااوره از آیاااه 

   باشد می بقره

    شوند می شرو «  النّا  ایّها یا»  خطاب با که هایی سوره

 است «توحید» توضیح سوره این اوی آیه که قرآن اوی ج   ۱۵ در نسا  سوره  . 

 است «م اد» توضیح سوره این اوی آیه که قرآن دوم ج   ۱۵ در حو سوره . 

    شد مطر      اس م پیامبر توس  مکه در آشکار و علنی لورت به که ای سوره اولین

 نج  سوره 

 بکار زیر های سوره در کلمات سایر از بیشتر که است «اهلل» مبارک کلمه رفته کارب ها سوره در که کلماتی گروه جمله از کلمه ترین تکرار پر

   شود می شام  را سوره ۴۵ که قرآن های سوره درلد ۴۰ در تقریباً است رفته

  نااااور ، حااااو ، ن اااا  ، ابااااراهی  ، رعااااد ، یااااون  ، توبااااه ، انفااااای ، ان ااااام ، ما ااااده ، نسااااا  ، عمااااران آی ، بقااااره ، 

 ، جاثیاااااه ، شاااااوری ،  اااااافر ، زُمااااار ، لاااااافّات ، فااااااطر ، احااااا اب ، لقماااااان ، روم ، عنکباااااوت ، قصااااا  ، نمااااا 

 ، منااااافقون ، جم ااااه ، لاااافّ ، ممت نااااه ، حشاااار ، مجادلااااه ، حدیااااد ، حجاااارات ، فااااتح ،     م مااااد ، احقاااااف

 اخ   ، نصر ، برو  ، م ّمّ  ، جنّ ، نو  ، ت ری  ، ط ق ، تغابن

    است م روف     م صوم امامان از یکی نام به روایات در که ای سوره تنها

 است م روف     علی بن حسین سوره به     لادق امام روایت در که است فجر سوره. 

   اند شده آ از سوگند با که هایی سوره

  ۱۵ لیاااا  ، شاااام  ، فجاااار ، طااااارق ، باااارو  ، نازعااااات ، مرساااا ت ، نجاااا  ، طااااور ، ذاریااااات ، لااااافّات   سااااوره ، 

 . عصر ، عادیات ، تین ،  یضُ

 ؟ شود می شرو  سورهکدام   از قرآن قس  اولین

 لافّات 



 ؟ است شده ذکر قَس  ب فالله هستند سورهها آن سرآ از که مقط ه حروف از ب دها   سوره کدام در

 دخان ، زخرف ، ی  ، ن ، ق ،     های سوره 

    شده است بیان خبری جمله لورت به را سوگنداز قران   سوره دوکدام  در

 بَلد سوره و قیامه سوره . 

 «    آن ذکر و احکام»   دارند واج) سجده که هایی سوره

 لت/  ۳۷ آیاااااه – ۲ ، ساااااجده/  ۱۵ آیاااااه -۱   دارد وجاااااود واجااااا) ساااااجده قااااارآن ساااااوره ۴ در  -۳ ، فصاااااّ

 . عل  سوره آخر آیه -۴ نج  سوره آخر آیه

 یاااادش وقااات هااار ، فراموشااای لاااورت در یاااا آیاااه تماااام از پااا  بشااانود یاااا بخواناااد را آیاااات ایااان کسااای اگااار 

 ال ، حَقااااً حَقّااااً اهللُ اِلَّاااا اِلاااهَ ال«  واجااا) ساااجده ذکااار»   بگویاااد ساااجده در و کناااد ساااجده اسااات واجااا) بیایاااد

جَدتُ ، رِقّاااااً وَ عُبوُدِیَّتاااااً اهللُ اِلَّااااا اِلااااهَ ال ، تَصاااادیقاً وَ ایماناااااً اهللُ اِلَّااااا اِلااااهَ  ال ، رِقّاااااً وَ تَ َبُّااااداً یااااارَبِّ لَاااا َ سااااَ

 . مُستَجیرٌ مِسکینٌ خا ِفٌ ذَلی ٌ عَبدٌ اَنَا بَ  مُستَنکِفاً ال وَ مُستَکبِراً

    دارند  منوبه  مست ) سجده که هایی سوره

 ۱۰۷ آیااااه -۴ ، ن اااا /  ۴۸ آیااااه -۳ ، رعااااد/  ۱۵ آیااااه -۲ ، اعااااراف سااااوره آخاااار آیااااه -۱   سااااوره ۱۱ در 

 -۹ ، فرقاااااان/  ۶۰ آیاااااه -۸ ، حاااااوّ/  ۷۷ آیاااااه -۷ ، حاااااوّ/  ۱۸ آیاااااه -۶ ، ری مااااا/  ۵۸ آیاااااه -۵ ، اسااااارا  /

 انشقاق/  ۲۱ آیه -۱۱ ،  /  ۲۴ آیه -۱۰ ، نم /  ۲۵ آیه

 

 والس م علیک  و رحمه ا... و برکاته 

 1437هفت  جمادی االوی 

 1394بهمن  27


