به نام خدا

اداره کل کتابخانه های عمومی استان با همکاری ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری مساجد
به مناسبت بزرگداشت روز جهانی مسجد( 13مردادماه)برگزار میکند:
* شرکت کنندگان محترم پاسخ سواالت را باتوجه به متن کتاب درقالب یک عدد ده رقمی به سامانه پیامکی  10008940381ارسال
نمایند.
آخرین مهلت شرکت در مسابقه 6شهریور می باشد.
سواالت مسابقه
1حدیث شریف " خداوند حالل ها را به خاطر میل خودش روا نداشت و حرا مها را به خاطر بی میلی خودش ناروا نشمرد".....از کدامیک از امامانمعصوم می باشد؟
الف-امام علی(ع)

ب -امام حسین (ع)

ج-پیامبر اکرم(ص)

د -امام باقر(ع)

2طبق فرمایشات پیامبر(ص) هرگز کسی وارد بهشت نمی گردد مگر اینکه.................باشد.الف-پاکیزه

ج-لباس های فاخر پوشیده باشد

ب-ساده زیست

د-هیچکدام

3کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟الف-رعایت بهداشت و سالمتی در اسالم فقط در گستره جسمانی است.
ب-رعایت بهداشت و پاکیزگی باعث جلب دوستی خدا می شود.
ج-همه آیین ها به اندازه دین اسالم به تمیزی و زیبایی مراکز عبادی تاکید کرده اند.
د-گزینه ب و ج
4کدامیک از موارد زیر از جمله وظایف متولیان مساجد به شمار می آیند؟الف-بر وضعیت بهداشتی و ایمنی این اماکن نظیر سیستم تهویه،آب آشامیدنی و ...نظارت داشته باشند.
ب-برای نمازگزاران با حضور کارشناسان مرتبط کالسهای آموزشی برگزار نمایند.
ج -با کارشناسان مراکز بهداشت برای ارتقای سطح بهداشت مسجد و محله همکاری مطلوب داشته باشد .
د -همه موارد صحیح می باشند.
5در قرآن کریم واژه های مسجد و مساجد جمعا چند بار تکرار شده است؟الف 22-بار

ب 6-بار

ج 28 -بار

د 24 -بار

6-باتوجه به متن کتاب ،کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف -دو رکعت نماز با دندانهای مسواک زده ،نزد خداوند از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک بهتر است.
ب -قبل از غذا وضو گرفتن شفای بدن و برکت در روزی است.
ج-کلید نماز  ،ذکر و دعا می باشد.
د-کسی که چیز بوداری (مانند سیر) بخورد که موجب آزار مردم شود به مسجد نرود.
7طبق دستورات بهداشتی استفاده از البسه مشترک(چادر و عبا) در مساجد به چه صورت است؟الف-طبق آیین نامه مقررات بهداشتی مساجد توزیع هر نوع البسه برای استفاده عموم مانند لباسهای عزاداری چادر ،مقنعه...ممنوع است
ب-چادرهایی که در مسجد موسوم به چادر نماز استفاده می شوند باید بعد از استفاده در جای مخصوص و قبل از استفاده مجدد شستشو شوند
ج-استفاده از البسه و چادرها در مساجد بال مانع است.
د -گزینه الف و ب صحیح می باشد
8کدامیک از گزینه های زیر جزء موارد آیین نامه بهداشت مساجد و اماکن مذهبی نمی باشد؟الف-کارکنان آبدارخانه و تمام کسانی که با توزیع آب و چای و هر نوع مواد غذایی سرو کار دارندموظفند کارت معاینه پزشکی داشته باشند
ب-در مساجد فاقد صندلی و مبلمان بردن کفش به داخل مسجد بالمانع است
ج -کارکنان قسمت کفشداری باید از روپوش و ماسک مخصوص استفاده کنند
د-خوابیدن افراد در مساجد (غیر از مواقع برگزاری احیاء و اعتکاف ) ممنوع است
9پیامبر خدا(ص) می فرمایند"کسی که خانه خدا را در روز......................................خاکروبی کند و به اندازه غباری که در چشم میرود از مسجدخاک برگیرد خداوند او را مورد آمرزش خویش قرار خواهد داد.
الف -روز عید غدیر

ب -روز اول ماه رمضان

ج -روز پنجشنبه و شب جمعه

د -عرفه

10امام علی (ع) کمترین وظیفه انسان در ارتباط با خدا را چه چیز میداند؟الف -به بنده های خدا ظلم نکند
گزار نعمتهای او باشد

ب -نعمتهای خدا را در راه معصیت او به کار نگیرد

ج -در راه خدا انفاق کند

د -شکر

