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در کدام یک از سفره هاي پنج روزه زیر، مسافر باید نمازش را تمام بخواند؟  . 1

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

مسافت رفت و برگشت او هر کدام کمتر از  فرسخ و بیشتر از  فرسخ نباشد. رفت و برگشت او جمعًا  فرسخ و رفت او بیش از نیمی از آن باشد.
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کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر .................. تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر وظیفه اش تیمم است .................. تیمم ننماید، .................. .  . 2

سهواً – سهواً – می تواند روزه بگیرد سهواً – عمداً – می تواند روزه بگیرد عمداً – عمداً – نمی تواند روزه بگیرد عمداً – سهواً – نمی تواند روزه بگیرد

امکان تحقق «تنهی عن الفحشاء والمنکر» در کدام عبارت قرآنی تعیین می شود؟ و کدام مورد آن را شرح می دهد؟  . 3

ان الصالة - توجه به حضور خدا در نماز و در زندگی موجب می شود تا انسان از گناه دوري کند. 

ان الصالة - با تداوم نماز و تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل از گناه دوري می کنیم.

کتب علیکم الصیام - توجه به حضور خدا در نماز و در زندگی موجب می شود تا انسان از گناه دوري کند.

کتب علیکم الصیام - با تداوم نماز و تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل از گناه دوري می کنیم.

در کدام موارد زیر شخص مسافر باید روزه  بگیرد و به روزه اش ادامه دهد؟  . 4

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. 
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"عدم خضوع و خشوع در مقابل مستکبران" و "توجه نکردن به قدرت هاي غیر الهی" به ترتیب نتیجۀ توجه به کدام رکن نماز است؟  . 5

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

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود – بیان صادقانه عبارت « اهدنًا الّصراط المستقیم »

عبارت « غیرالمغضوب علیهم و الالّضالین » – توجه به بزرگی خدا در رکوع و سجود - توجه به بزرگی خدا بر همه چیز هنگام تکبیر 

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - توجه به بزرگی خدا بر همه چیز هنگام تکبیر

توصیۀ روان شناسان به افراد در کسب موفقیت چیست؟ این پیشنهاد در راستاي عمل به کدام عبادت است؟  . 6

تقویت عزت نفس - نماز مصداق نفوذناپذیري و تسلیم ناپذیري است. 

تقویت اراده و تسلط برخود - نماز مصداق کامل صبر و پایداري است. 

تقویت عزت نفس - روزه مصداق کامل نفوذ ناپذیري و تسلیم ناپذیري است. 

تقویت اراده و تسلط برخود - روزه مصداق کامل نفوذ ناپذیري و تسلیم ناپذیري است.

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؟  . 7

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. 

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؟  . 8

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 » 

در کدام یک از موارد زیر، شخص مسافر باید روزه بگیرد یا به روزه اش ادامه دهد؟  . 9

مسیر رفتنش بیش از  فرسخ شرعی و مجموعۀ رفت و برگشت او  فرسخ باشد.

بخواهد کم تر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند.

سفر او به قصد همکاري با یک ظالم در ظلم باشد و به این نیّت عازم شده است.

صبح حرکت کرده است و بعد از ظهر به جایی که می خواهد دو روز بماند، برسد.
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«دور کردن بی نظمی از زندگی»، «دل نبستن به راه هاي انحرافی دیگران» و «عدم تمایل به کسب درآمد حرام» به ترتیب معلول انجام کدام بخش از نماز  . 10
است؟

انجام به موقع نماز ـ غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار ـ حفظ کردن از آلودگی ظاهري

توجه به بزرگی خدا هنگام گفتن تکبیر ـ قرار نگرفتن در راه گمراهان ـ حفظ کردن از آلودگی ظاهري

َراَط اْلُمْسَتِقیَم»  ـ غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار انجام به موقع نماز ـ بیان صادقانۀ  «اْهِدنَا الصِّ

َراَط اْلُمْسَتِقیَم»  ـ غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار توجه به بزرگی خدا هنگام گفتن تکبیر ـ بیان صادقانۀ  «اْهِدنَا الصِّ

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؟  . 11

َ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.  

علت رغبت انسان به دانستن فلسفۀ احکام چیست؟ احکام و دستورات الهی در چه جهتی تنظیم شده اند؟  . 12

با معرفت بیشتري دستورات الهی را انجام دهد - قرب الهی  با معرفت بیشتري دستور الهی را انجام دهد - مصلحت  

با آگاهی گام قوي تري در مسیر زندگی الهی بردارد - قرب الهی  با آگاهی گام قوي تري در مسیر زندگی الهی بردارد - مصلحت 

شرط و جوب آگاهی از احکام نجاسات چیست؟  . 13

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. 

با تدبیر در حدیث نبوي «هرکس غیبت مسلمانی را کند» به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   . 14
- این سخن پیامبر خطاب به چه کسی بیان شده است؟ 

- براي غیبت کننده چه مجازاتی در نظر گرفته می شود؟ 
- شرط برطرف شدن مجازات چیست؟

ابوذر - نمازش از سوي خدا پذیرفته نمی شود - پس از اتمام  روز  ابوذر - تا  روز نماز و روزه اش قبول نمی شود - فرد غیبت شونده او را ببخشد. 

جابر - نمازش از سوي خدا پذیرفته نمی شود - پس از اتمام  روز جابر - تا  روز نماز و روزه اش قبول نمی شود - فرد غیبت شونده او را ببخشد.
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با تدبر در آیات قرآن کدام کارهاي زشت شبیه شراب و قمار است؟ این اعمال چگونه توصیف شده اند؟  . 15

بت پرستی، تیرك هاي بخت آزمایی - نجس و حرام  سگ و خوك - نجس و حرام 

سگ و خوك - ناروا، پلید و شیطانی بت پرستی، تیرك هاي بخت آزمایی - ناروا، پلید و شیطانی 

 . 16
اکسیر حیات بخش به انسان که زندگی حقیقی به روح پژمردة آدمی می بخشد، در کدام آیه ترسیم شده است و علّت این تحّول چیست؟

 «واقم الصاله ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر»  ــ قلب انسان با خدا باشد،کافی است.

 «یحبونهم کحب اهللا والذین آمنوا اشد حباهللا»  ــ قلب انسان حرم خداست.

 «یحبونهم کحب اهللا والذین آمنوا اشد حباهللا»  ــ قلب انسان با خدا باشد،کافی است.

 «واقم الصاله ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر»  ــ قلب انسان حرم خداست.

توجه به بیان کردن عبارت «غیر المغضوب علیهم و الالّضالین» در هنگام اقامۀ نماز، کدام یک را در پی خواهد داشت؟  . 17

نه تنها از گناهان حتی از برخی مکروهات هم به تدریج دور می شویم. به راه هاي انحرافی دل نخواهیم بست.

خود را در زمرة گم کرده راهان قرار نخواهیم داد. در مقابل مستکبران خصوع و خشوع نخواهیم کرد.
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تکلیف کسی که با خوردن شراب روزة خود را باطل کرده و کسی که به علت عذري در ماه رمضان روزه نگرفته و عذرش تا رمضان بعدي برطرف  . 18
شده اما قضاي آن را عمداً نگرفته به ترتیب کدام است؟

کفارة جمع بر او واجب می شود - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به یک فقیر دهد. 

کفارة جمع بر او واجب می شود - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به شصت فقیر دهد. 

باید روزه را قضا کند و به شصت فقیر 750 گرم گندم یا جو بدهد - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به یک فقیر بدهد. 

باید روزه را قضا کند و به شصت فقیر  گرم گندم یا جو بدهد - روزه را باید قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به شصت فقیر بدهد. 
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انسان هاي با تقوا براي خود نگهداري و حفظ خود از آلودگی، کدام روش را در پیش می گیرند؟  . 19

روزبه روز بر توانمندي خود می افزایند تا در شرایط معصیت، آن قّوت آنان را حفظ کند.  

مانند سوارکارانی هستند که سوار بر اسب ها شده اند، ولی راه می پیمایند تا وارد بهشت شوند.  

اسب چموش و سرکش را رام می کنند و اختیار آن را در دست می گیرند تا در شرایط گناه قرار نگیرند.  

به خودشان مطمئن هستند، زمام نفس خود را در اختیار دارند و نمی گذارند ایشان را در درة گناه بیندازد.  

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؟  . 20

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 

مصداق عملی و ملموس در جامعه که مؤید تأثیرگذاري نماز بر افراد است، کدام مورد می باشد؟  . 21

مجرمان کمتر از میان افراد نمازخوان هستند.  افراد نمازخوان بیشتر از دیگران به کیفیت نماز خود توجه دارند. 

در میان افراد و بستگان نمازخوان، افراد بی نماز کمتر مشاهده می شود. افراد نمازخوان نمازهاي یومیه خود را ترك نمی کنند و بر آن دقت دارد. 

در حدیث نبوي عدم پذیرش نماز و روزة فرد مسلمان معلول چیست؟ و با چه شرطی پذیرفته می شود؟  . 22

غیبت کردن - فرد غیبت شده او را ببخشد.  غیبت کردن -  روز از غیبت فرد بگذرد و غیبت شونده او را ببخشد. 

ناراحت کردن والدین - والدین او را ببخشند.  ناراحت کردن والدین -  روز از غیبت فرد بگذرد و غیبت شونده او را ببخشد.
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عبارت قرآنی: « واهللا یعلم ما تصنعون »، مؤید کدام فریضۀ دینی است و کدام یک مبطل روزه است؟  . 23

نماز - استفراغ غیرعمدي  نماز - فروبردن آنچه که الي دندان مانده است. 

روزه - فروبردن آنچه الي دندان مانده است.  روزه - استفراغ غیرعمدي 

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

 . 25
وجوب " کفارة جمع " چه موقع حاصل می شود؟

وقتی کسی که غسل بر او واجب است، عمداً تا اذان صبح غسل نکند و نتواند روزه بگیرد.

هنگامی که فرد، به علّت عذر، نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده هم عمداً قضاي روزه را نگیرد.

موقعی که کسی روزة ماه رمضان را نه به خاطر عذر یا بیماري، بلکه عمداً نگیرد.

وقتی فردي به چیز حرامی مانند نسبت دروغ دادن به خدا، روزة خود را باطل کند.
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شرط اول مسافري که باید نمازش را شکسته بخواند، این است که مسافت رفت او بیش از  فرسخ باشد و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد.  گزینه 1  . 1

بنابراین کسی که مسافت رفت او  فرسخ است، باید نماز و روزه اش را کامل انجام دهد. 

رد گزینۀ 2: کسی که رفت او کمتر از  فرسخ نباشد، یعنی رفت او  فرسخ یا بیشتر است و چون بازگشت او کمتر از  فرسخ نیست، پس رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ می شود و مسافر بوده
و نمارش شکسته است. 

: کسی که رفت و برگشت او جمعًا  فرسخ باشد و رفت او بیش از نیمی از آن (یعنی بیش از  فرسخ است)، مسافر محسوب می شود و نمازش شکسته است.  رد گزینۀ 

: کسی که هر کدام از مسافت هاي رفت و برگشت او کمتر از  فرسخ نباشد، یعنی مسافت رفت او بیش از  فرسخ بوده و مجموعۀ رفت و برگشت او بیش از  فرسخ است، پس مسافر رد گزینۀ 
محسوب شده  نمازش شکسته است.

کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر وظیفه اش تیمم است، عمدًا تیمم ننماید،   گزینه 2  . 2
نمی  تواند روزه بگیرد.

ان الصالة تنهی عن الفحشاء والمنکر  نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد.  گزینه 1  . 3
توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال موجب می شود تا انسان دست به هر کاري نزند و از گناهان دوري کند. 

، فرد مسافر محسوب شده و نباید روزه بگیرد.  در همۀ موارد به جز گزینه  گزینه 4  . 4
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 هنگام  گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، قدرت هاي دیگر در نظرمان کوچک خواهند شد و به آنان توجه نخواهیم کرد.  گزینه 4  . 5
و اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. 

روان شناسان کارهایی را براي تقویت اراده و تسلط بر خود پیشنهاد می کنند تا افراد بتوانند به موفقیت برسند. روزة مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است.  گزینه 4  . 6

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  . 7
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  . 8

قطعًا یاد خدا باالتر است و خدا می داند چه می کند» به این موضوع اشاره دارد. 
کسی که براي انجام کار حرام سفر کرده باشد. مثًال اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاري با یک ظالم در ظلم او، سفر کند، باید روزه اش را بگیرد . گزینه 3  . 9

اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، بی نظمی را از زندگی دور خواهیم کرد. اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کم تر به کسب درآمد از راه حرام متمایل گزینه 3  . 10
َراَط اْلُمْسَتِقیَم»  را صادقانه از خداوند بخواهیم به راه هاي انحرافی دل نخواهیم بست. خواهیم شد. اگر عبارت  «اْهِدَنا الصِّ

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  . 11

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.

انسان دوست دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بیشتري دستورات الهی را انجام دهد.  گزینه 1  . 12
تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ماست. 

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  . 13

پیامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمودند: «هرکس غیبت مسلمانی را کند، تا  روز نماز و روزه اش قبول نمی شود مگر اینکه فرد غیبت شونده او را ببخشد.»  گزینه 1  . 14
(اي مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرك هاي بخت آزمایی، پلید و از کارهاي شیطانی است.) خداوند در قرآن این اعمال را ناروا می داند. گزینه 3  . 15

عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند. این همه تحول به این دلیل است که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و گزینه 2  . 16

». از همین رو قرآن کریم یکی از ویژگی هاي مومنان را، دوستی و محبّت شدید آنان نسبت به خدا می داند: «والذین قرار نمی یابد. امام صادق علیه السالم می فرماید: « قلب انسان حرم خداست؛ 
آمنوا اشد حبا هللا»: «اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبّت بیشتري دارند.».

اگر عبارت «غیرالمغصوب علیهم و الالّضالین» را با توجه بگوییم ، خود را در زمرة کسانی که خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد. گزینه 4  . 17
کسی که به چیز حرامی روزة خود را باطل کند، کفارة جمع بر او واجب می شود و کسی که به علت عذري در ماه رمضان روزه نگرفته و عذرش تا رمضان بعدي برطرف شده اما قضاي گزینه 1  . 18

آن را عمدًا نگرفته است، باید روزه را قضا کند و براي هر روز  گرم گندم یا جو به یک فقیر بدهد. 
انسان با تقوا می کوشد روزبه روز بر 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.   گزینه 1  . 19

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  . 20
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 به زندانیان و خالف کاران جامعه نگاه کنیم، می بینیم که مجرمان کمتري از میان افراد نمازخوان هستند.  گزینه 2  . 21
پیامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمودند:  گزینه 2  . 22

هر کس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی شود مگر اینکه فرد غیبت شده او را ببخشد. 

در آیۀ شریفه اي که دربارة نماز می خوانیم: « و اقم الصالة ان الصالة تنهی عن الفحشا و المنکر و لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون »: « و نماز را برپادار که نماز از کار زشت و ناپسند باز گزینه 1  . 23
می دارد و قطعًا یاد خدا باالتر است و خدا می داند چه می کنید.»، لذا عبارت قرآنی: دربارة فریضۀ (واجب) نماز است و استفراغ عمدي مبطل روزه است، نه استفراغ غیرعمدي و اگر کسی آنچه که الي

دندان مانده را عمدًا فرو برد، روزه اش باطل است. 
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 کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثال دروغی را به خدا نسبت دهد، کفّارة جمع بر او واجب می شود. گزینه 4  . 25
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