
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 بر هر مسلمان واجب است تمام مسایل شرعی را که به آن نیاز دارد ، بداند.

 مسابقه أحکامدوره دومین 
 ، نماز تقلید و تکلیف ، نجاسات ، مطهرات و تطهیر ، وضو و غسل و تیمّم :مباحث

 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای
 مسابقهباره در

 .سوال دو گزینه ای  06 سوال چهار گزینه ای ،  57می باشد : سوال   57شامل   این مسابقه 

 پاسخنامه وارد کنید. هدر صفح فقط: پاسخ همه سواالت را  5تذکر 

 : مسابقه نمره منفی دارد . 2تذکر 

 نمره برای کلیه اعضای گروه الزامی است. درصد  76و کسب   امتیاز سواالت یکسان استهر 
 هار گزینه ایسواالت چ: قسمت اول  

 کدام یک از آب های زیر ، از انوع مطلق نیست؟ 5

 راکد ( 4                            مضاف( 3                                 قلیل (2                     باران (5

 پا از ........ ، لباس نجس ........ ، دیوار برج ......... ، کافر .......  مناسب است.برای تطهیر کف کفش و کف  2

 آفتاب ، استحاله ، اسالم ، آب (5
 زمین ، آب ، آفتاب ، اسالم (2
 آب ، آب ، استحاله ، آفتاب (3
 انتقال ، استحاله ، آتش ، اسالم (4

شت، وظیفه ما در مسایل فردی نظر ... و در مسایل عمومی و اگر در مسئله ای ، نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه تفاوت دا 3

 اجتماعی نظر ... است.

 ولی فقیه -ولی فقیه  (5
 ولی فقیه –مرجع تقلید  (2
 مرجع تقلید -مرجع تقلید  (3
 مرجع تقلید -ولی فقیه  (4

 در کدام گزینه به شرایط مرجع تقلید اشتباه اشاره شده است ؟ 4

 مرد،بالغ،عادل (5
 مرد،مجتهد،شیعه (2
 عادل،مجتهد،زاهد (3
 شیعه،مجتهد،بالغ (4



 نماز در کدام لباس زیر درست است؟ 7

 پیراهن پشمی نجس (5
 پیراهن طالبافت پاک (2
 پیراهن ابریشمی پاک (3
 پیراهن پشمی پاک (4

 برای کدام نماز زیر وضو الزم نیست؟ 0

 واجب روزانه (5
 مستحب  ( 2

 آیات  ( 3

 یّتم   ( 4

 اول .... قنوت و رکعت دوم ..... به جا می آوریم.در نماز عید فطر و عید قربان، رکعت  5

 پنج -چهار ( 4                     چهار -پنج ( 3                  پنج -پنج  (2     چهار           -چهار  (5
 

 ......... از رکوع.نماز جمعه ......... رکعت است و دو قنوت دارد. قنوت رکعت اول ................ از رکوع و قنوت رکعت دوم  8

 بعد ،قبل  ،چهار  (5
 قبل ، بعد ،  چهار  (2
 دو ، قبل ، بعد (3
 دو ، بعد ، قبل (4

9 

 

 سجده کرد؟ نمی توان بر کدام یک از موارد زیر 

  خاک (5
 پنبه   (2
 سنگ مرمر   (3
 چوب (4

 در تسبیحات اربعه گفتن بار اول  .......... و دو بار بعدی ..... است. 56

 واجب –واجب  (5
 مستحب –واجب  (2
 واجب –مستحب  (3
 مستحب –مستحب  (4

 



 در کدام یک از گزینه ها ، همه موارد از ارکان نماز است ؟ 55

 سجده –تکبیرة االحرام  –نیّت  (5
 دو سجده –تشهّد  –سالم  (2
 رکوع –تکبیره االحرام  –دوسجده  (3
 تشّهد –نیّت  –دوسجده  (4

 ؟ نیستکدام یک از موارد زیر در مورد قیام نماز ، رکن  52

 هنگام تکبیره االحرامقیام  (5
 قیام هنگام قرائت حمد و سوره (2
 قیام بعد از رکوع (3
 همه موارد رکن هستند. (4

 

 مردار انسان مسلمان ... است. به جز .... و ... 53

 .نداده اندنجس ، شهید جنگ ، کسیکه او را غسل  (5
 .داده اندنجس ، عالم دینی ، کسیکه او را غسل  (2
 داده اند.پاک ، شهید جنگ ، کسیکه او را غسل  (3
 .داده اندنجس ، شهید جنگ ، کسیکه او را غسل  (4

 آب مضاف یعنی ... مثل ... . 54

 خالص ، آب استخر که کلر دارد. (5
 ناخالص ، آب استخر که کلر دارد. (2
 خالص ، گالب (3
 ناخالص ، گالب (4

 کدام یک از شراط نماز جماعت نیست؟ 57

 وجود حایل. (5
 تر بودن جای ایستادن امام از مأموم. بلند (2
 نبودن فاصله بین امام و مأموم. (3
 جلو تر نبودن مأموم از امام. (4

 

 

 

 قسمت دوم سواالت در صفحه بعد 



 قسمت دوم : سواالت دو گزینه ای  
 . نادرست است2 . درست است5 برای نیت نماز ، همین که در دل مرور کنیم کافیست. 50

 . نادرست است2 . درست است5 مکلّف احکامی که الزم دارد را بداند.مستحب است  55

 . نادرست است2 . درست است5 این سه شرط واقع شد موجب تکلیف است. همهبلوغ سه شرط دارد، اگر  58

 . نادرست است2 . درست است5 از شرایط تکلیف عقل است، یعنی کسی که خوب فکر می کند و باهوش است. 59

 . نادرست است2 . درست است5 مضاف پاک می توان وضو گرفت. با آب 26

 . نادرست است2 . درست است5 آب مضاف پس از مالقات با نجاست،درصورت تغییر رنگ،بو،مزه نجس می شود. 25

 . نادرست است2 . درست است5 اگر آب باران به چیزی که نجس شده است ببارد ، آن را پاک میکند. 22

 . نادرست است2 . درست است5 در آب کر فرو ببریم ، پاک میگردد.چیز نجس را  23

 . نادرست است2 . درست است5 در غسل و تیمم ، جبیره جایز نیست. 24

 . نادرست است2 . درست است5 اگر در غسل اعضا را از پایین به باال بشوییم ، غسل باطل است. 27

 . نادرست است2 است . درست5 ادرار و مدفوع گوشتخواران نجس است. 20

 . نادرست است2 . درست است5 اگر اندازه ده قدم روی خاک یا سنگ یا آسفالت راه برویم کفش پاک می شود. 25

 . نادرست است2 . درست است5 موجب باطل شدن نماز می شود.کم خنده و گریه  28

 نادرست است. 2 . درست است5 در قرائت حمد و سوره همین که در دل مرور کنیم کافی است. 29

 . نادرست است2 . درست است5 مستحب است .ایستادن و مکث کردن پس از رکوع  36

 . نادرست است2 . درست است5 فراموش کردن هر دو سجدهیک رکعت موجب باطل شدن نماز است. 35

 . نادرست است2 . درست است5 مکان نماز گزار باید بی حرکت باشد. 32

 . نادرست است2 . درست است5 پاک باشد.محل سجده حتما باید  33

 . نادرست است2 . درست است5 در مسح سر فرق باز کردن فقط برای مو های بلند الزم است. 34

 . نادرست است2 . درست است5 نماز مستحبی را میتوان در حال راه رفتن هم اقامه کرد. 37

 . نادرست است2 . درست است5 باطل می کند.جابجا گفتن ذکر رکوع و سجده بصورت اشتباهی نماز را  30

 . نادرست است2 . درست است5 در مسح پا حتما باید سر انگشتان نیز مسح شوند. 35

 . نادرست است2 . درست است5 محل مسح سر و پا باید کامال خشک باشد. 38

 . نادرست است2 . درست است5 در مسح سر دست به صورت برخورد کند. مکروه است 39

 . نادرست است2 . درست است5 در وضو دست ها از باال به پایین شسته شود. مستحب است 46

 استحاله. 2 آفتاب. 5 روش پاک شدن مشروب ... 45

 . بستگی دارد2 . حرام است5 خوردن و آشامیدن چیز نجس ... 42

 قلیل است. 2 کُر است. 5 آبی که در ابتدا کُر بوده ولی اکنون نمیدانیم ... 43

 . الزم نیست2 . الزم است5 رعایت قبله در نماز مستحبی ... 44

 . پاک است2 . نجس است5 هر آنچه ندانیم پاک است یا نجس ... 47

 . پاک است2 . نجس است5 اجزای بی روح سگ و خوک ... 40

 . پاک است2 . نجس است5 قربانی در بدن گوسفند می ماند ...خونی که پس از  45

 . پاک است2 . نجس است5 شستشو از لباس خارج می شود ...در تطهیر با آب قلیل ، آبی که پس از  48

 . پاک است2 . نجس است5 آبی که در ابتدا پاک بوده اما اکنون نمیدانیم ... 49



 . پاک است2 . نجس است5 دارند ...بول و غائط انسان و حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده  76

 . پاک است2 . نجس است5 مردار گوسفند و شتر قربانی شده ... 75

 . پاک است2 . نجس است5 پوست نازکی که خود به خود ، از بدن انسان جدا می گردد ... 72

 . پاک است2 . نجس است5 مردار شهید که در شهر ترور شده است... 73

 . مستحب است2 . واجب است5 قرآنوضو برای تالوت  74

 . مستحب است2 . واجب است5 وضو برای لمس قرآن 77

 وقت نماز ظهر ... 70

 از اذان ظهر است تا اندکی مانده به اذان مغرب.. 5

 از اذان ظهر است تا اندکی مانده به غروب آفتاب.. 2

 ...اگر بر روی دستمان زخمی وجود داشت که آب برای آن ضرر داشت  75

 . تیمّم میکنیم5

 . یک پارچه پاک و تمیز روی آن گذاشته و روی آن دست میکشیم.2

 اگر درهنگام وضو یکی از اعضایی که آنرا شسته ایم شروع به خون ریزی کند ... 78

 . وضو باطل است و از اول وضو میگیریم.5

 . وضو را ادامه میدهیم و پس از وضو برای نماز خون را پاک میکنیم.2

 شک کنیم که وضو داریم یا نه ... قبل از نمازاگر  79

 . باید وضو بگیریم.5

 . به شک اعتنا نمیکنیم.2

 شک کنیم که وضو داریم یا نه ... حین نمازاگر  06

 . نماز باطل است . مجددا وضو میگیریم و نماز را شروع میکنیم.5

 برای نماز بعدی وضو میگیریم.. به شک اعتنا نمیکنیم و نماز را تمام میکنیم ، ولی 2

 متوجه شویم که لباس ما نجس بوده است ...بعد از نماز اگر  05

 . چون نماز تمام شده ، نماز صحیح است.. 5

اگر قبل از نماز نجاست را می دانستیم ولی موقع نماز فراموش کرده بودیم نماز باطل است. ولی اگر نجاست را نمی . 2

 دانستیم نماز صحیح است.

 متوجه شویم ... کوعاگر اشتباهاً سوره را قبل از حمد بخوانیم و بعد از ر 02

 . اشکالی ندارد و نماز درست است.5

 . نماز باطل است.2

 از رکوع متوجه شویم ... قبلاگر اشتباهاً سوره را قبل از حمد بخوانیم و  03

 . اشکالی ندارد ، ادامه میدهیم و نماز درست است.5

 حمد و سوره را خوانده سپس به رکوع میرویم.. از اول 2

 اگر در رکعت دوم نماز عصر ، فراموش کردیم تشهّد بگوییم ... 04

 . نماز باطل است.5

 . اگر قبل از رکوع متوجه شدیم ، می نشینیم و تشهد میگوییم،و اکر بعد از رکوع متوجه شدیم،نماز درست است.2

 نجس ...شک داریم که لباسمان پاک است یا  07

 . به شک اعتنا نمیکنیم و فرض میکنیم پاک است.5

 . احتیاط میکنیم و فرض میکنیم نجس است و آنرا پاک میکنیم.2



 اگر روی پای ما زخمی بود که نمیشد روی آن مسح کشید ... 00

 . جبیره میگذاریم.5

 . باید تیمّم کنیم.2

 میخواهیم به نماز متصل شویم ...در نماز جماعت به رکوع رکعت دوم امام میرسیم و  05

 . نیت میکنیم و تکبیره االحرام میگوییم و به رکوع میرویم ، زمانی که امام جماعت در حال گفتن تشهّد بود ،5

 ما نیز تشهد میگوییم و با امام جماعت بلند میشویم.

اعت در حال گفتن تشهّد بود ، . نیت میکنیم و تکبیره االحرام میگوییم و به رکوع میرویم ، زمانی که امام جم2

 بصورت نیم خیز می نشینیم. با بلند شدن امام جماعت ،بلند میشویم و بجای تسبیحات اربعه حمدوسوره میخوانیم.

 

 اگر با این فرض که وضو برای شما ضرر دارد ، تیمّم کردید سپس متوجه شدید وضو برای شما ضرر نداشته است ... 08

 با همان نماز میخوانیم.تیمّم صحیح است و . 5

 .تیمّم باطل است و برای نماز وضو میگیریم. 2

 در نماز آیات ... 09

 . در هر رکعت ، سوره را پنج قسمت میکنیم و پس از هر قسمت به رکوع می رویم.5

 . در هر رکوع ، بعد از حمد و سوره ، پنج رکوع به جا می آوریم.2

 یده با آب قلیل ...برای تطهیر ظرفی که سگ آن را لیس 56

 مرتبه شسته و سپس خاکمال میکنیم. دو. ظرف را 5

 . ظرف را خاکمال کرده و سپس دو مرتبه میشوییم.2

 برای انتخاب مرجع تقلید ... 55

 . از آن کسی که مقلّد بیشتری دارد تقلید می کنیم.5

 . از دو نفر عادل قابل اطمینان سوال میکنیم.2

 لباس نجسی نماز میخواند و یا غذای نجسی میخورد ...اگر ببینیم کسی با  52

 .باید به او بگوییم از باب نهی از منکر ، .5

 . الزم نیست به او بگوییم .2
 هرگاه مهمان یکی از اثاثیه های میزبانش را نجس کند ... 53

 . اطالع دادن الزم نیست.5

 نیست.الع دادن به جز در مورد خوردنی ها و ظروف غذا الزم . اط2

 در تطهیر فرش نجس و مانند آن با آب لوله کشی ... 54

 . جدا شدن آب غساله شرط است.5

 . جدا شدن آب غساله شرط نیست.2

 شرایط آب وضو یعنی پاک بودن ، مباح بودن ، مطلق بودن و... در غسل ... 57

 . شرط است.5

 . شرط نیست.2

 در پناه قرآن و عترت ، موفق باشید.

  


