باسمه تعالی
سواالت مسابقه کتابخوانی با عنوان رمضانیه (احکام نماز و روزه ) از کتاب رساله امام خمینی (ره) سال 0011

-0اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه مبارک رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد روزه اش ...
 الف ) صحیح است
 ب ) باطل است

 ج ) دوباره نیت کند

 -2جبیره چیست؟
 الف) چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند
 ب )دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند
 ج ) هردومورد
 -3نماز خواندن در جایی که تار و مانند آن استعمال می کنند. ...
 الف ) باطل است
 ب ) باطل نیست ولی گوش دادن به آن حرام است
 ج ) مکروه است

 -4اگر درحال نماز به نمازگزار سالم کنند و جواب ندهد نمازش...
 الف ) باطل است
 ب ) معصیت کرده ولی نمازش صحیح است
 ج ) نمازش صحیح است و معصیت نکرده است
 -5اگر در حال نماز اسم یا لقب حضرت رسول اکرم (ص) را بشنویم
 الف ) واجب است صلوات بفرستیم
 ب ) مستحب است صلوات بفرستیم
ج ) اگر صلوات بفرستد نمازش باطل می شود
 -6کسی که مبتال به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد برای نمازخواندن....
 الف ) باید تیمم کند
 ج ) هر دو

 ب ) باید غسل کند

 -7اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آنرا به جا نیاورد...
 الف ) چند برابر می شود
 ب ) چیزی بر آن اضافه نمی شود
 ج ) احتیاطا دوبرابر می شود

 -8اگر پدر غیر از روزه رمضان و روزه واجب دیگری (نذر) نگرفته باشد گرفتن آن بر پسر بزرگتر......
 الف ) مستحب است

 ب ) واجب است

 ج ) تکلیفی نیست
 -9آیا کسی که روزه قضا دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
 الف ) نمی تواند

 ب ) می تواند

 ج ) مخیر است
 -01بو کردن گیاهان معطر برای روزه دار ......
 الف ) حرام است

 ب ) مستحب است

 ج ) کراهت دارد
 -00اگر روزه دار مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان برده و رطوبت آنرا فرو برد روزه اش ...
 الف ) صحیح است

 ب ) باطل است

 ج ) احتیاطا قضای آنرا بجا آورد
 -02اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد روزه اش ...
 الف ) باطل نمی شود

 ب ) باطل می شود

 ج ) احتیاطا قضای آنرا بجا آورد
 -03آیا روزه دار می تواند آمپولی را که به جای غذا به کار می رود استعمال کند ؟
 الف ) می تواند

 ب ) نمی تواند

 ج ) احتیاط واجب در خودداری از آن است
 -04تزریق آمپول بی حسی برای روزه دار چه حکمی دارد؟
 الف ) اشکال ندارد

 ب ) اشکال دارد

 ج ) حرام است

 -05فرو بردن اخالط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده برای روزه دار ....
 ب ) اشکال ندارد

 الف ) اشکال دارد
 ج ) احتیاط در ترک آن است

 -06اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او زیر آب رود روزه اش ...
 ب ) صحیح است

 الف ) باطل است

 ج ) باطل می شود و کفاره هم باید بدهد
 -07مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سوره  ........و در رکعت دوم سوره  ..........را بخواند؟
 ب ) فجر  -زلزال

 الف ) کافرون  -ناس
 ج ) قدر  -اخالص

 -08اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است .......
 الف ) اشکال ندارد

 ب ) اشکال دارد

 ج ) دوباره سجده کند
 -09کدامیک جزء ارکان نماز نیست ؟
 الف ) تکبیره االحرام

 ب ) تشهد

 ج ) رکوع
 -21قیام متصل به رکوع کدام است ؟
 الف ) قیام پیش از رکوع



ب ) قیام پس از رکوع

 ج ) همه قیامهای نماز

معاونت امور فرهنگی و آموزشی – حوزه نمایندگی ولی فقیه

