.بسمه تعالی
نمونه سؤاالت مسابقهی احکام
نام و نام خانوادگی :

نام آموزشگاه:

نام پدر:

 -1اینکه خدا همیشه یکی بوده و یکی هم خواهد بود معنی کدام اصل از اصول دین میباشد؟
ب -اصل معاد☐

الف -اصل توحید☐

د -اصل امامت☐

ج -اصل نبوت☐

 -2به کارهایی که انجام دادن و ندادن آن فرقی ندارد چه میگویند؟
الف -حرام☐

ب -مکروه☐

د -مستحب☐

ج -مباح ☐

 -3در هر شبانه روز ما مسلمانان باید چند رکعت نماز واجب بخوانیم؟
ب 11 -رکعت☐

الف 11 -رکعت☐

د 22 -رکعت☐

ج 11 -رکعت☐

 -1کارهایی که نماز را باطل میکند.
ب -سخن گفتن☐

الف -خندیدن☐

ج -روی از قبله برگرداندن☐

د -همه موارد☐

 -5از بهترین ذکرها بعد از نماز ذکر  ……….است.
الف -صلوات بر محمّد و آل محمّد☐

ب -تسبیحات حضرت زهرا (س)☐

ج – گزینه الف و ب☐

د -همه موارد☐

 -6اگر نمازگزار پیش از تمام شدن ذکر عمداً سر از سجده بردارد نمازش  ............است.
ب -باطل است☐

الف -صحیح است☐

د -گزینه الف و ج☐

ج) اشکال ندارد☐

 -1از بین نافلهها کدام یک ثواب بیشتری دارد؟
الف -نافله نماز ظهر☐

ب -نافله نماز مغرب☐

د -نافله نماز عصر☐

ج -نافله نماز صبح و عشا☐

 -1کدام نماز زیباترین گردهمایی هفتگی مسلمانان و خداپرستان است؟
الف -نماز آیات☐

ب -نماز میت☐

ج -نماز مسافر☐

د -نماز جمعه☐

 -9موضوع دعای رَبِّ زِدْنی عِلْما چیست؟
الف -آسان گرداندن کار☐
-12

سبحان اهلل یعنی .....

الف -پاک و منزّه است خدا☐
-11

ب -بزرگ است خدا☐ ج  -بینیاز است خدا☐

د -گزینه الف و ج☐

یکی از بزرگترین شعارهای دین اسالم  ...........است.

الف -اقامه☐
-12

ب -دعا در حق پدر و مادر☐

ج -زیاد شدن علم☐

د -بخشش گناهان☐

ب -نماز ☐

ج -اذان☐

د -گزینه الف و ب☐

اینکه تمام بدن را یکباره به نیت غسل داخل آب فرو میبریم چه غسلی است؟
الف -ترتیبی☐

ب -ارتماسی☐

ج -گزینه الف و ب☐

د -هیچکدام☐

-13

آب وضو باید مٌباح باشد ،یعنی .........

الف -نجس نباشد☐

ب -برای بدن ضرر نداشته باشد☐

ج -نباید غصبی و دزدی باشد☐

د -خالص باشد☐

-11

در وضو بعد از شستن دست چپ نوبت به  .............است.
ب -شستن دست راست☐

الف -مسح سر☐
ج -مسح پای چپ☐
-15

د -مسح پای راست☐

زمان انجام تکالیف الهی برای پسران و دختران به ترتیب ...........

الف -پایان  9سال قمری -پایان  15سال قمری☐

ب -پایان  15سال قمری☐

ج -پایان  15سال قمری -پایان  9سال قمری☐

د -گزینه الف و ج☐

 -16کدام موارد جزء احکام است؟.
الف -واجب☐
-11

ب -حرام و مباح☐

کدام یک از موارد زیر جزو فروع دین میباشد؟

الف -نماز و روزه☐
-11

ج -مستحب ومکروه☐ د -همه موارد☐

ب -خمس و زکات☐

د -همه مواد☐

ج -حج و جهاد☐

َت َولّی یعنی .......

الف -دشمنی با دشمنان خدا☐

ب -دوستی با دوستان خدا☐

ج -دستور به انجام خوبیها☐

د -دستور به انجام ندادن بدیها☐

-19

گفتن اهلل اکبر در آغاز نماز به چه معناست ؟

الف –اعالم پروردگار ب-دوری کردن از تمام قدرت های خدایی ج -جدایی از غیر خدا و پیوستن به خدا
-22

د -همه موارد

خواندن خطبه های نماز توسط امام جمعه قبل از نماز چه حکمی دارد ؟

الف-مستحب

ب -جایز است

ج – مباح

د -واجب

توجه :دانش آموزان گرامی با دقت به دو سؤال زیر پاسخ کامل دهید.
 -1مراحل تیمم را به ترتیب نام ببرید.
 -2اصول دین و مذهب را نام برده ،یکی را به دلخواه توضیح دهید.

در پناه حق موفّق باشید.

