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اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟  1

بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد.

باید نماز را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر کمتر از ده روز بماند نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او  فرسخ باشد، نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.
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«ستون خیمه دین» و علت «راهوار و مطیع بودن اسب سوارکار» در مثال امام علی (ع) کدامند؟  2

الة تنهی عن الفحشاء و المنکر ». نماز – « انَّ الصَّ روزه – خود نگهداري و حفاظت خود از گناه.

نماز – خود نگهداري و حفاظت خود از گناه. الة تنهی عن الفحشاء و المنکر ». روزه - « انَّ الصَّ

"عدم خضوع و خشوع در مقابل مستکبران" و "توجه نکردن به آن چه در تقابل با خداوند است" به ترتیب نتیجهء کدام رکن نماز است؟  3

عبارت « غیرالمغضوب علیهم و الالّضالین » – بیان صادقانه عبارت « اهدنأ الّصراط المستقیم »

رکوع و سجود – بیان صادقانه عبارت « اهدنًا الّصراط المستقیم »

عبارت « غیرالمغضوب علیهم و الالّضالین » – گفتن تکبیر

رکوع و سجود – گفتن تکبیر

وظیفۀ کسی که به چیز حرامی روزة خود را باطل کند، چیست؟  4

روزة او صحیح است. کّفارة جمع بر او واجب می شود.

باید هم روزه اش را قضا کند و هم یک ُمد طعام به فقیر بدهد.  باید فقط قضاي روزه را به جا آورد.

بر کدام شخص کفارة جمع واجب است؟  5

فرزندي که در هنگام روزه، با خشم به والدین خود نگاه کند. کسی که به عمد در هنگام روزه شراب بخورد.

کسی که تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند تا روزه نگیرد. کسی که عمداً روزة واجب خود را نگیرد.

فایده و تأثیر نماز به ترتیب در کدام گزینه درست بیان شد؟ (با تغییر)  6

تقوا - تسلط بر خویش و خودنگهداري تقوا - تداوم و دقت و توجه ما

دوري از گناه - تسلط بر خویش و خودنگهداري دوري از گناه - تداوم و دقت و توجه ما

تأثیر پذیرفتن از نمازهاي روزانه به شرط این که آن را ترك نکنیم، به میزان .................. یعنی .................. بستگی دارد و اگر عبارت  7
.................. را با توجه بگوییم، خود را در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

َراَط اْلُمْسَتِقیَم» کیفیت ـ تداوم و دقت و توجه ما ـ «اْهِدنَا الصِّ

الِّیَن»  کیفیت ـ تداوم و دقت و توجه ما ـ «َغیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ

الِّیَن»  کمیت ـ تسلط بر خویش و خودنگهداري ـ «َغیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ

َراَط اْلُمْسَتِقیَم»  کمیت ـ تسلط بر خویش و خودنگهداري ـ «اْهِدنَا الصِّ

عدم دلبستگی به راه هاي انحرافی مشروط بر .................. در انجام نماز است. (با تغییر)  8

درخواست صادقانۀ عبارت «اهدنا الّصراط المستقیم»  بیان همراه با توجه به عبارت «غیرالمغضوب علیهم وال الّضالین» 

توجه به بزرگی خداوند بر همه چیز در هنگام گفتن تکبیر در نظر داشتن عظمت خداوند در رکوع و سجود

1



«عدم خضوع و خشوع در مقابل مستکبران»، «دل نبستن به راه هاي انحرافی» و «عدم تمایل به کسب درآمد از راه حرام» به ترتیب معلول  9
انجام کدام بخش از نماز است؟ (با تغییر)

 در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار - حفظ کردن از آلودگی هاي ظاهري

توجه به بزرگی خدا به همه چیز به هنگام تکبیر - قرار نگرفتن در راه گمراهان - حفظ کردن از آلودگی هاي ظاهري

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود- بیان صادقانۀ  «اهدنا الّصراط المستقیم»   - رعایت غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار

توجه به بزرگی خدا به همه چیز به هنگام تکبیر - بیان صادقانۀ   «اهدنا الّصراط المستقیم»  - رعایت غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار

شخص روزه داري که می خواهد به سفري کمتر از ده روز برود، در چه صورت نباید روزه اش را بگیرد و نمازهایش قصر (شکسته) است؟  10

مسافت رفت او بیش از  فرسخ و مسافت برگشت او بیش از  فرسخ باشد.

مسافت رفت او کمتر از  فرسخ و مجموعۀ رفت و برگشت او کمتر از  فرسخ نباشد.

مسافت رفت او بیش از  فرسخ و مجموعۀ رفت و برگشت او بیش از  فرسخ باشد.

مسافت رفت او کمتر از  فرسخ باشد و مسافت برگشت او کمتر از  فرسخ نباشد.
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