بسمه تعالی
مسابقه احکام رمضانیه ویژه ماه مبارک رمضان (اردیبهشت )98

کد پرسنلی :

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس :

محل اشتغال :

 -1بایدصورت و دستهارادروضوازباالبه پایین شست و اگر از پایین به باال بشویید...
 الف ) وضوباطل است

ج )

 ب ) خللی دروضوپدید نمی آید

احتیاطا ً باید یک بار دیگر وضو بگیرد

 -2کدامیک از موارد ذیل باطل کننده روزه نیست؟
 ب ) دروغ گفتن

 الف ) رساندن غبار غلیظ به حلق

 ج ) فروبردن تمام سر در آب

 -3درآیه 153سوره بقره خداوند متعال مومنین را به چه چیزی توصیه می فرمایند ؟
ب)

 الف ) کمک گرفتن ازنماز

یاری گرفتن ازصبر واستقامت

 ج ) هردو مورد

-4فرازی از دعای امام سجاد (ع)را تکمیل نمائید (.دعای ) 10
مارا طاقت  .......تونیست وبی بخشایش تو هیچ یک از مارا امید ......نباشد.
..................

.................

 -5اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح آنرا آب بکشد...،
 ب ) باید تیمم نماید

 الف ) باید روی پای نجس  ،مسح کند

 ج ) باید پارچه ای پاک روی قسمت نجس بگذارد و روی آن را مسح کند
 -6روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان ...،
 الف )واجب نیست روزه بگیرد

 ب ) واجب است روزه بگیرد

 ج ) باید روزه بگیرد و نیتش اول رمضان باشد

 -7طبق آیات 8و 9سوره القارعه جایگاه کسانیکه ترازوی اعمالشان سبک است کجاست ؟
 الف ) هاویه (دوزخ)

ب)

بیابان

 ج ) آسمان

 -8کالم حضرت سجاد (علیه اسالم ) را تکمیل نمائید (دعای ) 13
آقریدگان را .........خویش خوانده ای وآنان را.........که نیازمند تو باشند.
..........................................................................
 -9اگردروضو بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیرارتماسی انجام دهد...،
 الف ) اشکال ندارد

 ب ) وضوباطل است

 ج ) بنابر احتیاط باید دوباره وضو بگیرد

 -10کدام گزینه صحیح است؟
 الف ) الزم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند
 ج ) هردو مورد صحیح است
همه ماه را بنماید

ب)

بهتراست که شب اول ماه رمضان،نیت روزه

 -11درآیه 35سوره رعد(مثل الجنه)...عاقبت کافران راچه می فرماید؟
 الف ) آتش

ج)

 ب ) سرگردانی

هردومورد

 -12صحیفه سجادیه مشهور که درحال حاضر دردسترس میباشد شامل چند دعا است ؟ ..................
 -13اگربعداز وضوشک کند چیزی که مانع رسیدن آب است،دراعضای وضوبوده یانه...،
 الف )وضوباطل است

 ج ) وضوصحیح است

 ب ) درتنگی وقت اشکالی ندارد

 -14کدام گزینه صحیح است؟
 الف ) احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار میرود خودداری کند
 ب ) تزریق آمپولی که عضو را بی حس میکندیا بجای دوا استعمال می شود برای روزه دار اشکال ندارد.
 ج ) هر دو مورد صحیح است
 -15طبق آیه  163سوره بقره چه کسانی مورد لعن خدا ومالئکه ومردم قرار میی گیرند ؟
 الف )

غافلین

 ج ) خائنین

 ب ) کافرین

 -16دعای سیزدهم امام سجاد (ع) دررابطه با چه موضوعی است ؟
...................................................................................
 -17کسیکه شک دارد وضو گرفته یا نه....
 الف )

 ب ) باید وضوبگیرد

باید بنا را بگذارد بر اینکه وضو دارد

 ج ) بایدعالوه بر اینکه وضو بگیرد،تیمم هم بنماید
 -18اگر روزه دار چیزی را که الی دندان مانده است عمداً فرو ببرد ،روزه اش ...
 الف )

باطل می شود

ب)

ج)

صحیح است

بنابراحتیاط پس از ماه رمضان قضای آن روز را بگیرد

 -19آیه  4سوره مزمل(او زد)...پیامبر را به چه امری سفارش نموده است؟
 الف )

ب)

شب زنده داری

خواندن قرآن

ج)

هردومورد

-20دعای پانزدهم صحیفه سجادیه را حضرت درچه مواقعی می خواندند ؟
................................................................................
 -21برای کدامیک از موارد ذیل وضوگرفتن الزم نیست؟
 الف ) نماز آیات

 ب)نماز یومیه

 ج ) نماز میت

 -22کدام گزینه صحیح است؟برای روزه دار...
 الف )فروبردن اخالط سرو سینه تا بفضای دهان نرسیده اشکال ندارد
 ب )اگراخالط داخل فضای دهان شود،احتیاط واجب آن است که آنرا فرو نبرد
 ج ) هردو مورد صحیح است

-23طبق آیه 154سوره بقره جاودانگی چه کسانی مورد اشاره است؟
 الف ) مسلمانان

 ب ) مومنان

 ج ) شهدا

-24اولین جمله دعای بیستم صحیفه سجادیه چیست ؟
-25رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسیکه وضو ندارد...،
 الف ) حرام است

 ج ) بنابراحتیاط واجب ،جایز نیست

 ب ) مکروه است

 -26کدامیک از غسلهای زیر روزه را باطل می کند؟
 ب ) غسل جنابت

 الف ) غسل ترتیبی

 ج ) غسل ارتماسی

 -27درآیه 8سوره انسان(ویطعمون،)...اهل بیت علیهم السالم چه کسانی را اطعام کردند؟
 الف ) فردی مسکین

 ج ) هردومورد

 ب ) یتیم و اسیر

-28در دعای یازدهم صحیفه سجادیه حضرت چگونه اوقات فراغتی را از خداوند طلب می کند ؟
..................................................................................
-29کدام گزینه ذیل صحیح است؟
 ب) مستحب است برای زیارت اهل قبور وضوبگیریم

 الف )مستحب است برای نماز میت وضوبگیریم
 ج ) هردومورد صحیح است

 -30اگر روزه دار شک کند که تمام سرزیر آب رفته یانه روزه اش ..است.
 الف) صحیح

 ب ) باطل

 ج ) بنابراحتیاط آن روز را روزه بگیرد و بعداً قضای آن را بجاآورد

 -31آیه  10سوره مرسالت(واذا)...از متالشی شدن...درقیامت خبر می دهد
 الف ) آسمانها

 ب ) کوهها

 ج )کره زمین

-32فرازی از دعای هشتم صحیفه سجادیه را تکمیل نمائید.
خدایا به توپناه می برم از بدسرشتی وناچیز شمردن  .............واین که شیطان برما .........
 -33وضوگرفتن برای کدامیک از موارد ذیل مستحب است؟
 الف )خوابیدن

 ب ) رفتن به حرم امامان علیهم السالم

 ج ) هردومورد

 -34اگرروزه دار آروغ بزند و بدون اختیارچیزی در گلو یا دهانش بیاید...،
 الف ) باید آن را بیرون بریزد
 ب ) اگر بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است
 ج ) هردوموردصحیح است
 -35آیه 31سوره انسان(یدخل)...عذاب دردناک را برای چه گروهی معرفی می کند
 الف ) ظالمین

 ب ) کافرین

 ج ) منافقین

36فرازی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه را تکمیل نمائید.
درآن روز که از رازهای پنهان بندگانت پرده برمی داری ،پیش چشم همگان پرده از......................برنداری
 -37کدامیک وضوراباطل نمی کند؟
 الف )خوابی که بواسطه آن چشم نبیندولی گوش بشنود

 ب ) چیزهائیکه عقل را از بین می برد،ماننددیوانگی و مستی و بیهوشی
 ج ) کاری که برای آن باید غسل کرد
-38کدام عبارت صحیح است؟
 الف ) اگر چیزی بزور در گلوی روزه دار بریزند روزه او باطل نمی شود
 ب ) اگر روزه دار را مجبور کنند که روزه خود را باطل کند،روزه او باطل می شود
 ج ) هر دو مورد صحیح است
 -39آیه  9سوره طارق(یوم)...کدامیک از صفات روز قیامت را مطرح می فرماید؟
 الف ) روز رسیدگی به حساب خالئق

 ب ) روز آشکار شدن اسرارنهان  ج ) روزنابودی و متالشی شدن کوهها

-40فرازی از دعای  25صحیفه سجادیه را تکمیل نمائید.
خدایا برمن منت گذار وفرزندانم را .............کن وآنان را برای من  ...........گردان

منابع  :قرآن کریم  ،صحیفه سجادیه ورساله امام خمینی (ره)
پس از تکمیل پرسشنامه همکاران در ادرات تابعه به نمایندگان عقیدتی و در سازمان به اداره آموزش عقیدتی تحویل نمایند.

موفق باشید
حوزه نمایندگی ولی فقیه – اداره آموزش عقیدتی

