باسمه تعالی
سواالت مسابقه احکام ویژه روز جهانی مسجد
-1کدامیک چیز نجس را پاک نمیکند؟
 )1انتقال

 )3تبعیت

 )2آب مضاف

-2آفتاب ،فرش و لباس نجس را..............
 )2پاک میکند.

 )1پاک نمیکند.

 )3اگر با تابش مستقیم باشد پاک میکند.

 -3پوست مختصر لب و جاهای دیگر بدن که در حال افتادن است ،چنانچه جدا شود.................
 )2نجس است.

 )1پاک است.

 )3احتیاطا اجتناب شود.

-4حکم خوابیدن در مسجد چیست؟
 )1حرام

 )3مکروه

 )2مباح

 -5برای کدامیک نیاز به وضو گرفتن نیست؟
 )2نماز میت

 )1سجده و تشهد فراموش شده

 )3هر دو مورد

 -6اگر واجبات غیر رکنی در نماز سهوا کم یا زیاد شوند...............
-1نماز باطل میشود.

-2نماز باطل نمیشود.

-3باید سجده سهو انجام داد.

-7در کدام یک از سورههای زیر آیهای وجود دارد که دارای سجده واجب است؟
 )2سوره نجم -سوره علق

 )1سوره سجده -سوره فصلت

 )3هر دو مورد

-8وضو جبیره مخصوص چه کسانی است؟
)1افردای که بیماری داخلی دارند.

 )2افرادی که زخم و شکستگی دارند.

-9در کدام یک از نماز های یومیه واجب است مرد با صدای بلند بخواند؟
 )1نماز صبح ،مغرب و عشا

 )2نماز صبح ،ظهر و عصر

-10مسافرت در ماه رمضان اگر برای فرار از روزه باشد.............است.

 )3نماز عصر ،مغرب و عشا

 )3هر دو مورد

الف)حرام

ج)مکروه

ب)مستحب

 -11اگر انسان شک کند که وضوی او باطل شده یا نه.................... ،
 )2باید بنا را بر این بگذارد که وضوی او باقی است.

 )1وضویش باطل است.

 )3احتیاطا وضو بگیرد.

-12رو به قبله بودن در غسل..................
 )1واجب نیست.

 )3بنابر احتیاط واجب الزم است.

 )2واجب است.

-13در چه روزهایی روزه گرفتن حرام است؟
 )1عید قربان

 )3هر دو مورد

 )2عید فطر

-14حداقل افراد برای برگزاری نمازجماعت چند نفر است؟
2)1نفر

5)3نفر

 4)2نفر

-15کدام یک جز ارکان نماز نیست؟
 )1قیام پیش از رکوع

 )3قیام هنگام تکبیره االحرام

 )2قیام بعد از رکوع

- 16کدامیک صحیح است؟
 )1مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میکنند باید پاک باشد.

 )2اگر مهر ،روی فرش نجس باشد ،نماز اشکال ندارد )3 .هر

دو مورد
-17حکم آب قلیل در برخورد با نجاست چیست؟
 )1نجس میشود.

)2شی نجس باید سه بار در آب قلیل وارد شود.

)3نجس نمیشود.

-18در کدام مورد نماز آیات واجب نیست؟
 )1خورشید گرفتگی

 )2زلزله

 )3بارش باران شدید

 -19کسی که نمیداند لباسش نجس است و با آن نماز بخواند بعد از نماز متوجه نجاست شودحکم نماز چیست؟
 )1باطل است.

 )2صحیح است.

 )3در صورت کم بود وقت مانعی ندارد.

 -20کدامیک پاک کننده نیست؟
 )1زمین خشک

 )2زمین آسفالت

 )3زمین خاکی

