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کدام یک از مبطالت روزه به «کّفاره  جمع» می انجامد؟ (با تغییر)  . 1

سر در زیر آب فرو بردن خوردن و آشامیدن دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)  بقاي بر جنابت تا طلوع فجر

وظیفۀ روزه داري که در ماه رمضان با آگاهی و اراده، غبار غلیظ را به حلقش برساند، در کدام مورد بیان شده است؟  . 2

هم قضاي روزه را به جا آورد و هم کفارة جمع بدهد.  هم قضاي روزه را به جا آورد و هم کفاره بدهد. 

دو ماه روزه بگیرد و به شصت فقیر طعام بدهد و قضاي آن را هم به جا آورد.  کافی است دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد. 

مهمترین فایده و نتیجۀ روزه کدام است؟  . 3

تندرستی جسم انسان آگاهی از حال گرسنگان تمرین تقوا تمرین بندگی

مسافرت کسی که براي کمک به کار حرامی به سفري برود، چه حکمی دارد و وظیفه اش در قبال عبادت چیست؟ (با تغییر)  . 4

قصد اقامت او باطل است و اگر سفرش بیشتر از هشت فرسخ است نباید روزه بگیرد. 

سفرش معصیت است و اگر سفرش بیشتر از هشت فرسخ است نباید روزه بگیرد. 

قصد اقامت او باطل است و باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند. 

سفرش معصیت است و باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند. 

اگر کسی روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، وظیفه اش چیست؟  . 5

باید براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد. باید هم قضاي آن را به جا آورد هم براي هر روز یک ُمّد گندم  و جو به فقیر بدهد.

باید هم براي هر روز دو ماه روزه بگیرد و هم به شصت فقیر طعام دهد. باید هم قضاي آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد.

.  اگر روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند و بیش از چهار فرسخ سفر نماید و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد، حکم روزه اش چیست؟ 6
(با تغییر)

نباید روزه بگیرد.  باید روزة خود را ادامه دهد.  صحیح است، گناه دارد.  صحیح است، کفاره دارد. 

8

دو فایده نماز عبارتند از :  . 7

یاد خدا – دوري از گناه صبر – پارسایی دوري از گناه – پاکی و پارسایی یاد خدا – پاکی و پارسایی

باالترین و برترین فایدة نماز .................. است. (با تغییر)  . 8

یاد خدا  آرامش دل  دوري از گناه  خدمت به مردم 

اگر کسی به چیز .................. روزة خود را باطل کند، ..................  بر او واجب است.  . 9

حرام - اطعام ده فقیر  حرام - کفارة جمع  حالل - اطعام ده فقیر  حالل - کفارة جمع 

تأثیر پذیرفتن از نمازهاي روزانه به شرط این که آن را ترك نکنیم، به میزان .................. یعنی .................. بستگی دارد و اگر عبارت .................. را  . 10
با توجه بگوییم، خود را در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

الِّیَن»   کیفیت ـ تداوم و دقت و توجه ما ـ «َغیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ َراَط اْلُمْسَتِقیَم» کیفیت ـ تداوم و دقت و توجه ما ـ «اْهِدنَا الصِّ

َراَط اْلُمْسَتِقیَم»   کمیت ـ تسلط بر خویش و خودنگهداري ـ «اْهِدنَا الصِّ الِّیَن»   کمیت ـ تسلط بر خویش و خودنگهداري ـ «َغیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ

در کدام موارد زیر شخص مسافر باید روزه  بگیرد و به روزه اش ادامه دهد؟  . 11

بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده بماند.  رفتن او بیش از  فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او  فرسخ باشد. 

فرزندي که با نهی پدر و مادر به سفر غیر واجب برود.  کسی که پیش از ظهر حرکت کرده و بخواهد سه روز در جایی بماند. 

49

دین و زندگى دهم درس 10 آسان
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وجوب کّفاره جمع  ، براي کدام یک از مسائل زیر است و رفتن به سفر غیر واجبی که پدر و مادر به آن رضایت ندارند، چه حکمی براي روزه و نماز  . 12
شخص رقم می زند؟

بطالن روزه با مّحرماتی همچون نسبت دروغ به خداوند- تمام خواندن نماز و روزه گرفتن

بطالن روزه با مّحرماتی همچون نسبت دروغ به خداوند- شکسته خواندن نماز و روزه نگرفتن

قصور به جا آوردن قضاي روزه اي که عمداً گرفته نشده- تمام خواندن نماز و روزه گرفتن

قصور به جا آوردن قضاي روزه اي که عمداً گرفته نشده- شکسته خواندن نماز و روزه نگرفتن

اگر مسافري که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، وظیفه اش چیست؟  . 13

نمی تواند در آن روز، روزه بگیرد.  می تواند در آن روز، روزه بگیرد.

نمی تواند روزه بگیرد ولی باید قضا و کفارة آن را به جا آورد.  نمی تواند روزه بگیرد ولی باید کفاره بدهد. 

کدام موارد با عبارت هاي مربوط به خود تناسب دارند؟   . 14

الف) توجه به بزرگی خداوند در هنگام تکبیر  عدم توجه به قدرت دیگر و کوچک شدن آن ها 

ب) توجه به «غیرالمغضوب علیهم»  قرار ندادن خود در زمرة کسانی که خداوند بر آن ها خشم گرفته است. 

ج) انجام به موقع نماز  افزایش حضور قلب در زندگی 

د) تکرار صحیح نماز و اعمال آن  دوري از بی نظمی

ب، د  الف، ج  ب، ج  الف، ب 

←

←

←

←

توجه نکردن به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، نتیجۀ گفتن کدام عبارت در نماز است و این موضوع در کدام عبارت قرآن تجلی دارد؟  . 15

تکبیر - « ان الصالة تنهی عن الفحشا و المنکر »  تکبیر - « ولذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون » 

 اهدنا الصراط المستقیم  - « ولذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون » اهدنا الصراط المستقیم  - « ان الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر » 

بر اساس روایات اسالمی چه کارهایی خاصیت نماز را از بین می برد؟ احساس حضور خدا در زندگی از دقت در کدام عبارت قرآنی به دست می آید؟  . 16

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَکِر خشم به پدر و مادر که خاصیت نماز را از بین می برد ـ غیبت کردن که تا چهل روز نماز و روزه قبول نمی شود ـ  ِإنَّ الصَّ

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَکِر   خشم به پدر و مادر که خاصیت نماز را از بین می برد ـ غیبت کردن که تا قیامت نماز و روزه قبول نمی شود ـ  ِإنَّ الصَّ

خشم به پدر و مادر که نماز از سوي خدا پذیرفته نیست ـ غیبت کردن که تا چهل روز نماز و روزه قبول نمی شود ـ  َولَِذْکُر اِهللا َأْکَبُر  

خشم به پدر و مادر که نماز از سوي خدا پذیرفته نیست ـ غیبت کردن که تا قیامت نماز و روزه قبول نمی شود ـ  َولَِذْکُر اِهللا َأْکَبُر.  

حکم فقهی موارد زیر کدام است؟   . 17
- اگر روزه دار سهواً چیزي بخورد، روزه اش .................. است. 

- اگر روزه دار چیزي را که الي دندانش مانده، عمداً بخورد روزه اش .................. است. 
- استفراغ عمدي روزه را .................. می کند.

باطل - صحیح - باطل  باطل - صحیح - صحیح  صحیح - باطل - باطل  صحیح - باطل - صحیح 

شرط و جوب آگاهی از احکام نجاسات چیست؟  . 18

اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگی هاي ظاهري ما کمتر خواهد شد. 

براي انجام نماز الزم است بدن و لباس ما پاك باشد. 

با اجراي نماز با رعایت کامل و احکام، از آن تأثیر می پذیریم.

پاك بودن جان و دل آدمی شرط صحت انجام نماز است. 

نشانۀ وفاداري انسان به عهد خویش با خدا، در کدام آیه تجلی دارد و توجه نکردن به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، بازتاب توجه به گفتن چه  . 19
چیزي در نماز است؟

« لعلکم تتقون » - تسبیح  « لعلکم تتقون » - تکبیر  « وهللا یعلم ما تصنعون » - تکبیر  « وهللا یعلم ما تصنعون » - تسبیح 
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نقش بازدارندگی........ در اثر ........ حاصل می شود و این فریضۀ الهی با توجه به کالم امام صادق (ع) از کسی پذیرفته نخواهد بود که ........ .  . 20

روزه- تداوم و میزان دقت و توجه ما- دربارة مسلمانی غیبت کند. نماز- تداوم و میزان دقت و توجه ما- از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند.

روزه- ترك گناه و رعایت تقوي- دربارة مسلمانی غیبت کند. نماز- ترك گناه و رعایت تقوي- از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند.

اگر فردي در ماه مبارك رمضان تنها براي سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزة آن فرد، کدام است؟  . 21

باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  

بالاشکال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   بالاشکال است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد. 

کدام اثر نماز ارتباط مستقیم با فایدة روزه دارد؟ در حدیث نبوي چه عملی تأثیر نماز را از بین می برد؟  . 22

دوري از گناهان - غیبت مسلمانان  دوري از گناهان - ناراحت کردن پدر و مادر 

یاد خدا - ناراحت کردن پدر و مادر  یاد خدا - غیبت مسلمانان 

انسان خودنگهدار معرف چه کسی است؟ این افراد چگونه بر توانمندي خود می افزایند؟ این عامل آن ها را در برابر چه چیز محافظت می کند؟  . 23

انسان با تقوا - با تسلط بر خود - گناه و آلودگی  انسان با تقوا - با عبادت و بندگی - نفس اماره 

انسان با نماز - با تسلط برخود - گناه و آلودگی  انسان با نماز - با عبادت و بندگی - نفس اماره 

روزة فرزندي که با نهی پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده است و نماز شخصی که به شهري در  فرسخی وطنش مسافرت  . 24
کرده، چه حکمی دارد؟

روزه گرفتن او بستگی به مسافت شهري دارد که به آنجا مسافرت کرده است- باید نماز را کامل بخواند.

روزه گرفتن او بستگی به مسافت شهري دارد که به آنجا مسافرت کرده است - نمازش به مسیر برگشت ربط دارد.

باید روزه بگیرد - باید نماز را کامل بخواند.

باید روزه بگیرد- - نمازش به مسیر برگشت ربط دارد.

3/5

شرط بی اعتنا بودن به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، کدام است؟  . 25

بیان بادقّت و توجه به عبارت:  «غیر المغضوب علیهم وال الّضالین»   توجه به عظمت خداوند در رکوع و سجود

بیان صادقانۀ عبارت:  «اهدنا الّصراط المستقیم»   توّجه به بزرگی خداوند بر همه چیز هنگام گفتن تکبیر

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



اگر کسی به چیز حرامی مانند دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) روزة خود را باطل کند، کفارة جمع بر او واجب می شود، یعنی باید هر دو کفارة یاد شده را انجام بدهد. براي هر روز، دو گزینه 2  . 1
ماه روزه بگیرد که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد یا به شصت فقیر طعام بدهد.

رساندن غبار غلیظ (با اراده) به گلو  هم کفاره و هم قضا  گزینه 1  . 2

مهمترین فایده و نتیجۀ روزه تمرین تقوا است.  گزینه 2  . 3

مسافرت به قصد کمک به کار حرام، سفر معصیت و حرام است. چنین شخصی حکم نماز و روزة مسافر را ندارد و باید روزه را بگیرد و نمازش را تمام بخواند.  گزینه 4  . 4

اگر کسی روزه ماه رمضان را عمدًا نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و هم «کفاره» بدهد؛ یعنی براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقیر گزینه 3  . 5
طعام دهد. (به هر فقیر یک ُمّد) واین کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.

اگر روزه دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند و مسافت رفتن او بیش تر از چهار فرسخ باشد و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید گزینه 4  . 6
روزه بگیرد. 

یاد خدا و دوري از گناه از فواید نماز محسوب می شوند.  گزینه 4  . 7

الة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهللا اکبر»، فایده اي در نماز هست که از همه چیز باالتر و برتر است و آن یاد خدا است. الة انَّ الصَّ مطابق آیۀ شریفۀ: «و اقم الصَّ گزینه 4  . 8

اگر کسی به چیز حرام روزة خود را باطل کند، مثال دروغی را به خدا نسبت دهد،  کفّارة جمع بر او واجب می شود یعنی هم براي هر روز، دو ماه روز بگیرد (که یک ماه آن باید پشت گزینه 3  . 9
سر هم باشد) و هم به شصت فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک ُمّد). 

گزینه 2 تأثیر نماز به تداوم و پیوستگی و به میزان دقت و توجه انسان بستگی دارد (کیفیت نماز).    . 10
و اگر عبارت «غیر المغضوب علیهم وال الضالّین» را با توجه بگوئیم، خود را در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه گم کرده اند، قرار نخواهیم داد. 

، فرد مسافر محسوب شده و نباید روزه بگیرد.  در همۀ موارد به جز گزینه  گزینه 4  . 11
اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده است باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد. 

اگر کسی با چیز حرامی روزة خود را باطل کند، مثال دروغی را به خدا نسبت دهد، کفارة جمع بر او واجب می شود.  گزینه 1  . 12
اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده است، باید نماز را کامل بخواند و روزه اش را بگیرد. 

در صورتی که قبل از رسیدن به آن مکان مبطالت روزه را انجام نداده باشد، باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باشد نباید روزه بگیرد و قضاي آن روز بر او واجب می شود. گزینه 2  . 13

موارد الف و ب تناسب دارند.  گزینه 1  . 14
بررسی نادرستی سایر گزینه ها: 

ج) انجام به موقع نماز  دوري بی نظمی از زندگی 

د) تکرار صحیح نماز و اعمال آن  تسلط بر خود و ایستادگی در برابر منکرات و گناهان 

اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، به آنچه در مقابل خداوند قرار داد، توجه نخواهیم کرد و عبارت شریفۀ « لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون »: «و گزینه 1  . 15
قطعًا یاد خدا باالتر است و خدا می داند چه می کند» به این موضوع اشاره دارد. 

خط فکري: کارهایی که خاصیت نماز را از بین می برد:  امام صادق (ع) فرمود: فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند، هر چند والدین در حق او کوتاهی و ظلم گزینه 3  . 16

کرده باشند، نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست.  پیامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمود: هر کس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی شود؛ مگر این که فرد غیبت شده او را
ببخشد.

اگر روزه دار سهوًا چیزي بخورد، روزه اش صحیح است.  گزینه 2  . 17
اگر روزه دار چیزي را که الي دندانش ماندة عمدًا بخورد روزه اش باطل است. 

استفراغ روزه را باطل نمی کند مگر اینکه عمدي باشد. 

براي انجام نماز الزم است بدن و لباس ما پاك باشد و در صورتی که به یکی از نجاسات آلوده باشد، باید قبل از نماز پاك گردد. پس الزم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد.  گزینه 2  . 18

نشانۀ وفاداري انسان به عهد خویش با خدا، همان نماز است که در آیۀ شریفۀ « و اقم الصالة ان الصالة تنهی عن الفحشاء والمنکر و لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون »، مذکر است و اگر گزینه 2  . 19
هنگام گفتن تکبیر (اهللا اکبر گفتن) به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نخواهیم کرد. 

نقش بازدارندگی نماز در اثر تداوم و پیوستگی آن و میزان دقت و توجه ما حاصل می شود.  گزینه 1  . 20
 امام صادق علیه السالم فرمودند: (فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند - هرچند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند- نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست.) 

کسی که فقط براي سالمت جسم روزه بگیرد، روزه اش باطل است؛ زیرا حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد. نیت او الهی نیست و این امر روزه اش را باطل می کند.   گزینه 1  . 21

فایدة دوم نماز (دوري از گناهان) با فایدة روزه (تقوا) ارتباط دارد.  گزینه 2  . 22
پیامبر گرامی اسالم به ابوذر فرمود: 

«هر کس غیبت مسلمانی را کند، تا  روز نماز و روزه اش قبول نمی شود مگر اینکه فرد غیبت شده او را ببخشد.»  
نکته: غیبت مسلمانان و ناراحت کردن پدر و مادر، هر دو، اثر نماز را از بین می برند؛ اما در صورت سوال، حدیث نبوي خواسته شده است، نه حدیث مربوط به امام صادق (ع).

انسان با تقوا خودنگهدار است یعنی بر خودش مسلط است و نمی گذارد نفس سرکش (نفس اماره) او را در دره هاي هولناك گناه بیندازد. انسان با تقوا می کوشد روز به روز بر گزینه 2  . 23
توانمندي خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و نیرو او را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد. 

اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.  گزینه 3  . 24

کسی که رفتن او بیشتر از  فرسخ شرعی(حدود  کیلومتر) و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد، مسافر است و باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد. فرض سوال

 فرسخ است، یعنی شخص مسافر نیست و باید روزه اش را کامل بگیرد. 
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اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، به آن چه در مقابل خداوند قرار دارد، توّجه نخواهیم کرد. گزینه 3  . 25
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