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