
اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، زمانی که به حّد چهار فرسخ (ترخص) رسید باید روزه خود را افطار گزینه 2  1
نماید.

اگر در انجام  به موقع نماز بکوشیم علت، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد. (معلول) گزینه 3  2
و اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم(علت)، کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد. (معلول)

گزینه 1  کسی که سفر می رود، اگر شرط زیر را داشته باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:   3

رفتن او بیشتر از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد. پس اگر مسافت رفت او کم تر از  فرسخ شرعی باشد، شخص باید روزه
بگیرد.

 اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفر برود و آن سفر بر او واجب نبوده باشد، باید نمازش را تمام بخواند و روزه اش را نیز بگیرد.

گزینه 2 روزه، مصداق کامل ترین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است.  4

 میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به میزان تسلط او بر خویش، خودنگهداري و «تقوا» بستگی دارد.

- دوري از گناه - یا خدا  گزینه 3 دو فایدة نماز عبارت است از:   5

 تأثیر نماز به تداوم و میزان دقت و توجه ما بستگی دارد.

گزینه 2 یکی از اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برد، «ناراحت کردن پدر و مادر» است. در این باره امام صادق (ع) می فرماید: «فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر  6
خود نگاه کند - هرچند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند - نمازش از سوي خداوند پذیرفته نیست.»

 از دیگر اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برد «غیبت کردن» است. در این باره پیامبر اکرم (ص) به ابوذر می فرماید: «هرکس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی 
شود، مگر این که فرد غیبت شده، او را ببخشد».

گزینه 4  اگر مسافري که (قبل از ظهر حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا جایی که می خواهد ده روز بماند، برسد، نمی تواند در آن روز، روزه بگیرد.)   7

    موارد نادرست:

: باید نمازش را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد؛ چون سفر بر او واجب بوده است.     گزینۀ 

: می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما دربارة غسل نکردن، معصیت کرده است.     گزینۀ 

: باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک ُمّد (تقریبًا گرم) گندم و جو و مانند آن ها به فقیر بدهد. گزینۀ 

اگر عبارت  «ِاهِدنا الّصراط الُمسَتقیم»  را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافی دل نخواهیم بست. هم چنین اگر عبارت  «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین»  را گزینه 1  8
با توجه بگوییم، خود را در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

گزینه 1  9
در این حدیث منظور از اسب، نفس است و کسانی که بر اسب هاي چموش و سرکش که (لجام پاره کرده اند) سوارند، عاقبت در آتش می افتند.

اگر نماز را کوچک (سخیف) نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم درك صحیح داشته باشیم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم گزینه 4  10
به تدریج دور خواهیم شد.
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