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دوره اول دکتر حسابی

در کدام مورد روزه باطل می شود؟ - 1

رضا وارد استخر می شود، طوري که سرش به طور کامل به زیر آب فرو نمی رود.

دانیال یادش می رود روزه است و یک قاشق غذا می خورد.

بهروز سرش را، کامل زیر آب وان حمام می برد.

علی هنگام رد شدن از خیابان با دود غلیظ ماشین روبرو شده و مقداري از آن وارد گلویش می شود.

کدام گزینه درباره ي (روزه) صحیح نیست؟ - 2

آنقدر ارزشمند است که بزرگان دین در سایر ماه ها هم گاهی روزه می گرفتند.

اگر کسی نیت روزه گرفتن نداشته باشد ولی تمام روز را تشنه و گرسنه بماند ثواب آن را می برد.

عالوه بر پاداش بی نظیر الهی،  فواید روحی و جسمی دارد.

در ماه مبارك رمضان بر مسلمانان واجب است و باعث توفیق  بسیاري می شود.

علی در حالی که روزه است، در استخر شنا می کند؛ اما سرش زیر آب می رود همچنین فرهاد هم در حالی که روزه است، یک دانه برنج که میان دندان  - 3
هایش باقی مانده را عمداً فرو می برد روزة این دو نفر به ترتیب  ..................

باطل است - باطل است باطل است - صحیح است صحیح است - صحیح است صحیح است - باطل است

آیۀ شریفۀ  «ُقل من حرم زینۀ اهللا الّتی اخرج لِعباِده و الَطیباِت ِمن الرزق» همۀ گروه ها را توضیح می دهد به جز  .................. . - 4

کسانی که زیورآالت خود را در معرض دید نامحرمان قرار می دهند. کسانی که از رزق و روزي حالل را برخود حرام می کنند.

کسانی که بی دلیل خود را از نعمت هاي الهی محروم می کنند. کسانی که نعمت هاي خدا را استفاده نمی کنند.

کدام یک از موارد زیر از نتایج مصرف گرایی نمی باشد؟ - 5

کمیاب شدن یک یا چند کاال وابستگی به کشورهاي دیگر باال رفتن توان خرید مردم گران شدن کاالها

نگاه حرام .................. ، مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر به شمار می رود. امام صادق (ع) آن را .................. می داند. - 6

علی رغم آن که گناه بزرگی نیست - تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان
که خود گناهی بزرگ است - تیري از تیر هاي زهرآگین شیطان

علی رغم آن که گناه بزرگی نیست - از نشانه هاي بی فایده بودن اختیار انسان ها که خود گناهی بزرگ است - از نشانه هاي بی فایده بودن اختیار انسان ها

پیامدهاي بدحجابی کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟ - 7

مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط مردان هوس باز افتادن در دام گناه

همۀ موارد دور شدن از خدا

اصلی ترین شگرد شرکت هاي بزرگ براي جذب مخاطبان کدام مورد است؟ - 8

تهاجم اقتصادي مصرف گرایی اسراف مدسازي

این حدیث فرمایش کیست؟ «هرکس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد، خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد می کند» - 9

امام باقر (ع) امام صادق (ع) رسول خدا (ص) امام علی (ع)

کدام یک از موارد زیر از فواید اصلی روزه داري شمرده نشده است؟ - 10

تقویت صبر و تقوا تثبیت بنیان هاي خانواده توجه به محرومان  حفظ سالمتی

1



در گزینه هاي دو و چهار غذا خوردن و استشمام دود غلیظ از روي عمد نبوده و موجب باطل شدن روزه نمی شود. در گزینۀ  هم سر به طور گزینه 3 - 1

کامل زیر آب نرفته، پس روزه صحیح است. در گزینۀ  به دلیل عمدي بودِن فرو بردن سر زیر آب روزه باطل است.

براي روزه حتما باید نیت داشت و بدون نیت هیچ عبادتی مورد قبول نیست حتّی اگر ظاهراً احکام آن را انجام داده باشد. گزینه 2 - 2

روزة علی باطل است، زیرا سر علی کامًال زیر آب رفته است. روزة فرهاد باطل است؛ زیرا فرو بردن عمدي غذایی که میان دندان ها باقی مانده گزینه 4 - 3
باعث باطل شدن روزه می شود.

با توجه به معنی آیه: «بگو چه کسی زینت هاي الهی را که براي بندگان خود آفریده و روزي هاي پاکیزه را حرام کرده است»، در این آیه گزینه 2 - 4
خداوند گروهی را که خود را از نعمت هاي الهی محروم می کنند، مورد سرزنش قرار داده است.

با رشد مصرف گرایی کاالها هر روز گران تر شده و توانایی خرید مردم کاهش می یابد و ممکن است برخی کاالها کمیاب شده و موجب گزینه 2 - 5
وابستگی به کشورهاي دیگر شود.

نگاه حرام که خود گناهی بزرگ است، مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر به شمار می رود. امام صادق (ع) می فرماید: «نگاه کردن [به گزینه 1 - 6
نامحرم] تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین براي به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است. چه بسیار

نگاه هاي کوتاهی که حسرتی طوالنی در پی دارند.» 

گزینه 4 - 7

گزینه 1  - 8

حدیث مربوط به سخنان پیامبر اکرم (ص) است. گزینه 2 - 9

تثبیت بنیان خانواده ربطی به فواید روزه ندارد. گزینه 4 - 10
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