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اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزة 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.

422٫5

4

اگر کسی که روزه است، پیش از ظهر مسافرت کند، وظیفۀ او نسبت به روزه اش چیست؟  . 2

اگر نیت روزه کرده، باید روزه اش را تمام  کند و در غیر این صورت باید افطار نماید. 

اگر تا ظهر عملی که روزه را باطل کند انجام ندهد، باید روزه اش را کامل نماید. 

باید تا وقتی که  فرسخ رفت و  فرسخ برگشت دارد، روزه اش را نگه دارد. 

باید تا حد ترّخص روزه اش را نگه دارد و می تواند پس از آن افطار نماید.

44

وظیفۀ روزه داري که در ماه رمضان با آگاهی و اراده، غبار غلیظ را به حلقش برساند، در کدام مورد بیان شده است؟  . 3

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. 

انجام دستورات دینی با آرامش و بدون احساس سختی، از ثمرات انجام کدام فرمان الهی براي مؤمنین است؟  . 4

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنى  َو ِزیاَدٌة َو ال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو ال ِذلٌَّۀ»   «لِلَّ

الُِحوَن»   ْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصَّ ْکِر َأنَّ اْألَ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ «َو لََقْد َکَتْبنا ِفی الزَّ

ُکْم َتتَُّقونَ »   یاُم َکما ُکِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُکْم لََعلَّ « یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

یِن»   ُهوا ِفی الدِّ ًۀ َفَلْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم طاِئَفٌۀ لَِیَتَفقَّ «َو ما کاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافَّ

کدام یک دربارة احکام روزه می تواند صحیح باشد؟  . 5

اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفري برود که بر او واجب بوده است، باید نماز را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد. 

کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر سهل انگاري کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، نمی تواند روزه بگیرد. 

اگر شخص بیمار بعد از ماه رمضان سالمتی خود را باز یابد و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد، فقط کفاره بر او واجب می شود.

اگر مسافري که صبح حرکت کرده است، بعدازظهر به وطن یا جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، نمی تواند در آن روز روزه بگیرد. 

در کدام گزینه «مبطالت روزه» درست بیان نشده است؟  . 6

دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص) - باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح - خوردن و آشامیدن  

فرو بردن تمام بدن تا گردن در آب - رساندن غبار غلیظ به حلق - دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص) - استمناء 

باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح - خوردن و آشامیدن - فرو بردن تمام سر در آب - دروغ بستن بر جانشین پیامبر (ص) 

خوردن و آشامیدن - دروغ بستن بر جانشینان پیامبر (ص) - دروغ بستن بر خدا - استمناء 

اگر شخصی مسافر،  فرسخ برود و چهار روز در آنجا بماند و سپس  فرسخ دیگر برود و در آنجا  روز استقرار یابد، حکم نماز و روزه اش به ترتیب  . 7
چگونه خواهد بود؟

نمازش به صورت قصر است و نباید روزه بگیرد - نمازش کامل است و روزه باید بگیرد. 

نمازش به صورت قصر است ولی باید روزه بگیرد - نمازش قصر و روزه نمی تواند بگیرد. 

در هر دو مورد یاد شده باید نماز را کامل بخواند و روزه بگیرد. 

نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد - نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد. 
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توانایی نِیل به رستگاري در دنیا و آخرت براي انسان، چگونه میّسر می شود؟  . 8

با گام برداشتن در مسیر عبودیت خدا که برخاسته از عمل به برنامۀ  الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر عبودیت خدا که سرچشمۀ عمل به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر معرفت خدا که برخاسته از عمل به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر معرفت خدا که سرچشمۀ عمل  به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

امکان تحقق «تنهی عن الفحشاء والمنکر» در کدام عبارت قرآنی تعیین می شود؟ و کدام مورد آن را شرح می دهد؟  . 9

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.

کفارة عمل «باطل کردن روزة ماه رمضان به سبب عمل حرام» و «ترك عمدي روزة ماه رمضان» به ترتیب کدام است؟  . 10

شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر - دو ماه روزه به ازاي هر روز و طعام شصت فقیر 

شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر - دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر 

دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر - شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر 

دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت  فقیر - شصت روز روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر 

از مهم ترین ثمرات روزه .................. است که از آیۀ شریفۀ .................. مفهوم می گردد.  . 11

الة ... و لذکر اهللا اکبر»   الة انَّ الصَّ دوري از فحشا و منکرات - «و اقم الصَّ

الة ... و لذکر اهللا اکبر» الة انَّ الصَّ تقوا - «و اقم الصَّ

یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَِّذیَن ِمن َقبِلُکم ....»   دوري از فحشا و منکرات - «یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ

یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَِّذیَن ِمن َقبِلُکم ....»   تقوا - «یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ

شرط رستگاري در دنیا و آخرت عمل به چیست؟ کدام عمل می تواند انسان را در وصول به چنین هدفی یاري نماید؟  . 12

معرفت بیشتر نسبت به خداوند - روزه  معرفت بیشتر نسبت به خداوند - نماز  عمل به احکام و دستورات - روزه  عمل به احکام و دستورات - نماز 

چند مورد از موارد زیر بدرستی بیان شده است؟   . 13

یک مّد طعام   گرم 

حدود  فرسخ شرعی   کیلومتر 

کفارة جمع  ابطال روزه با نسبت دروغ به خدا 

از مبطالت روزه  رساندن غبار غلیظ به حلق

 مورد  مورد  مورد  مورد 

←750

4←22٫5

←

←

4321

صادقانه گفتن کدام یک از اذکار و اقوال نماز منجر به دل کندن از مسیر هاي نا سالم در زندگی می شود و تکرار درست نماز به تدریج انسان را به کدام  . 14
مرتبه می رساند؟

 اهدنا الصراط المستقیم  - تسلط غیر المغضوب علیهم و ال الضالین  - تقوا

 اباك نعبد و ایاك نستعین  - تقوا  صراط الذین انعمت علیهم  - تسلط
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 . 15
کدام یک از اقوال نماز، به ترتیب موجب می شوند که انسان به راه هاي انحرافی دل نبندد و در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم

کرده اند، قرار نگیرد؟

صادقانه گفتن:  «اهدنا الصراط المستقیم»- با توجه گفتن: « غیر المغضوب علیهم والالضالین» 

صادقانه گفتن:  «اهدنا الصراط المستقیم»- مداوم گفتن : « اهدنا الصراط المستقیم» 

مداوم گفتن:  «غیر المغضوب علیهم والالضالین»- باتوجه گفتن:« غیر المغضوب علیهم والالضالین» 

مداوم گفتن: «غیر المغضوب علیهم والالضالین»- مداوم گفتن: « اهدنا الصراط المستقیم» 

کدام یک از شرایط یا افعال نماز سبب می شود تا فرد نمازگزار به راه هاي انحرافی دل نبندد؟  . 16

نظر داشتن به عظمت خداوند در رکوع و سجود توّجه به بزرگی خداوند بر همه چیز هنگام گفتِن تکبیر

درخواست با توّجه براي قرار نگرفتن در زمرة مغضوبین بیان صادقانه درخواست هدایت در قرائت سورة حمد

وجوب " کفارة جمع " ، چه موقع حاصل می شود؟  . 17

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.

اگر مسافر  ( قبل از ظهر به وطنش باز گردد) و (چنان چه بخواهد بعد از ظهر مسافرت کند)، به ترتیب روزه اش، چه حکمی دارد؟  . 18

باطل – باطل باطل – صحیح صحیح – صحیح صحیح – باطل

برنامه اي که خداوند براي انسان ها تنظیم کرده است در برگیرندة چیست؟ این برنامه ها در چه جهتی تنظیم  شده است؟  . 19

احکام و دستوراتی که در ارتباط با خدا، خود، خانواده و خلقت و در جهت مصلحت ماست. 

اعتقاد و باورهاي حکیمانۀ خداوند که در ارتباط با خود، انسان، خانواده و خلقت و در جهت مصلحت ماست. 

اعتقاد و باورهاي حکیمانۀ خداوند که در ارتباط خود، انسان، خانواده و خلقت و در جهت رستگاران انسان هاست.

احکام و دستوراتی که در ارتباط با خدا، خود، خانواده و خلقت و در جهت رستگاري انسان است. 

کدام عبارت قرآنی عمومیت روزه و مسبوق به سابقه بودن وجوب آن را تبیین می کند؟  . 20

و لذکراهللا اکبر  لعلکم تتقون  کما کتب علی الذین من قبلکم  کتب علیکم الصیام 

پاسخ هریک از سؤاالت زیر به ترتیب کدام است؟   . 21
- چگونه نماز عامل بازدارندة انسان از گناه و منکرات است؟ 

- چگونه می توان از نماز تأثیر پذیرفت؟

توجه به کمیت و کیفیت نماز - تکرار صحیح قرائت نماز و اعمال آن 

تکرار صحیح قرائت نماز و اعمال آن - توجه به کمیت و کیفیت نماز

با تداوم و پیوستگی و افزایش میزان توجه و دقت - با اجتناب از ترك نمازهاي روزانه و افزایش دقت و توجه 

با اجتناب از ترك نمازهاي روزانه و افزایش دقت و توجه - با تداوم و پیوستگی و افزایش میزان توجه و دقت

اگر کسی غسل بر او واجب باشد و عمداً تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر وظیفه اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، روزة او چگونه است؟ و اگر فرزندي با  . 22
نهی پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده، حکم روزه اش چگونه است؟

می تواند روزه بگیرد اما براي غسل نکردن معصیت کرده است. - نماز را باید بخواند و روزه اش را بگیرد. 

نمی تواند روزه بگیرد. - نماز را قصر می خواند ولی باید روزه بگیرد. 

نمی تواند روزه بگیرد. - نماز را باید بخواند و روزه اش را بگیرد. 

می تواند روزه بگیرد اما براي غسل  نکردن معصیبت کرده است. - نماز را قصر می خواند ولی باید روزه را بگیرد. 
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از عوامل مؤثر واقع شدن نماز می توان به کدام یک اشاره کرد و باالترین ثمرة نماز کدام است؟  . 23

میزان دقّت و توّجه -  (تنهی عن الفحشاء و المنکر)   تداوم -  (لعَلکم تّتقون)  

میزان دقّت و توّجه  (لعّلکم تتقون)   تداوم -  (لذکر اهللا)  

 . 24
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.

در کالم موالي متقیان علی (ع) مثال سوارکاران بر اسب هاي چموش و سرکش در مورد چه افرادي به کار رفته است و نتیجۀ آن کدام است و این  . 25
لجام گسیختگی به معناي عدم حفاظت و نگهداري خود در برابر چیست؟

بی ایمان – پشیمانی – گناه بی تقوا – هالکت – گناه بی ایمان – پشیمانی – غرایز بی تقوا – هالکت – غرایز
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اگر مسافت رفتن او کمتر از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) و مجموع رفت و برگشت او کمتراز  فرسخ نباشد باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد. لذا بستگی به گزینه 1  . 1
مسافت مسیر برگشت او دارد، چون در سوال فقط راه رفت را مطرح کرده است. 

کسی که روزه است و پیش از ظهر مسافرت می کند، با رسیدن به حد ترّخص می تواند روزه اش را افطار کند؛ ولی تا قبل از رسیدن به آن، باید روزه اش را نگه دارد.  گزینه 4  . 2

رساندن غبار غلیظ (با اراده) به گلو  هم کفاره و هم قضا  گزینه 1  . 3

اگر هر سال یک ماه روزه بگیریم، سال به سال با تقواتر می شویم، چنین فردي کم کم به جایی می رسد که احساس می کند که هر کاري را که خداوند دستور داده است می تواند به آسانی گزینه 3  . 4
ُکْم َتتَُّقونَ » بیان گر این مطلب است.  یاُم َکما ُکِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُکْم َلَعلَّ انجام دهد و احساس سختی نمی کند و آیۀ «یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

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.  گزینه 4  . 5
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 

نه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آن ها عبارتند از: خوردن و آشامیدن، دروغ بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر (ص)، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر در گزینه 2  . 6
اب، استمناء و باقی ماندن بر جنابت تا اذا صبح. 

» به جهت «فرو بردن تمام بدن در آب» است که صحیح اش «فروبردن تمام سر در آب» می باشد. و اما غلط بودن گزینۀ «

اگر مسافت رفت سفر روزه دار بیشتر از  فرسخ (حدود  کیلومتر) و مجموعه رفت و برگشت بیشتر از  فرسخ باشد، نمازش شکسته (قصر) است و نمی تواند روزه بگیرد (نباید گزینه 1  . 7
روزه بگیرد) ولی اگر بخواهد بیشتر از ده روز در محلی که سفر کرده باشد بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد. 

خداي مهربان براي زندگی ما انسان ها برنامه اي تنظیم کرده که دربردارندة احکام و وظایف گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با عمل به این برنامه و گزینه 1  . 8
احکام و دستورات آن، انسان می تواند در مسیر عبودیت خدا گام بردارد و به رستگاري در دنیا و آخرت برسد.

ان الصالة تنهی عن الفحشاء والمنکر  نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد.  گزینه 1  . 9
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. 

اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثًال دروغی را به خدا نسبت دهد، کفاره جمع بر او واجب می شود؛ یعنی باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام کند.  گزینه 2  . 10
اگر کسی روزة ماه رمضان را عمدًا نگیرد، باید هم قضاي آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد. یعنی براي هر روز، دو ماه (شصت روز) روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت

فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک ُمد). 

یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَِّذیَن ِمن َقبِلُکم لعّلکم تتَّقون»، مهمترین ثمرة روزه تقواست که عبارت: «لعلّکم تتقون» به آن اشاره دارد.  مطابق آیۀ شریفۀ:«یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ گزینه 4  . 11

انسان با عمل به این برنامه و احکام و دستورات می تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاري در دنیا و آخرت برسد.  گزینه 2  . 12
مهم ترین فایدة روزه تقواست. انسان با تقواي خودنگهدار است و خود را از گناه حفاظت می کند. انسان با تقوا می کوشد روز به روز به توانمندي خود بیفزاید (با نماز) تا اگر در شرایط گناه و معصیت

قرار گرفت، آن نیرو (نماز) او را حفظ کند و از گناه نگه دارد. 

هر  مورد به درستی بیان شده است.  گزینه 1  . 13

اگر عبارت اهدنا الصراط المستقیم را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافی دل نخواهیم بست. بنابراین با تکرار درست آن چه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، به تدریج گزینه 1  . 14
چنان تسلطی بر خود می یابیم که می توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداري کنیم.

اگر عبارت: «اهدنا الصراط المستقیم» را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافی دل نخواهیم بست و اگر عبارت: «غیر المغضوب علیهم و ال الضالین» را با توجه بگوییم، خود را گزینه 1  . 15
در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

اگر عبارت : (اهدنا الصراط المستقیم) را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافی دل نخواهیم بست. گزینه 3  . 16

اگر کسی به چیز حرامی روزة خود را باطل کند ، مثال دروغی را به خدا نسبت دهد ، کفّارة جمع بر او واجب می شود. گزینه 4  . 17

اگر مسافر بخواهد قبل از ظهر به وطنش برگردد، روزه اش صحیح است و چنان چه بعد از ظهر نیز بخواهد مسافرت کند، روزه اش صحیح است. گزینه 2  . 18

برنامه دربردارندة احکام و وظایف گوناگونی که در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت انسان است.  گزینه 1  . 19

عبارت شریفۀ قرآن، «کتب علیکم الصیام» وجوب روزه دار بر امت هاي پیش از اسالم را بیان می کند و بر عمومیت وجوب آن و مسبوق به سابقه بودنش اشاره می کند. گزینه 2  . 20

- دقت کنیم که تأثیر نماز به تداوم و به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد.  گزینه 3  . 21
- اگر نمازهاي روزانه خود را ترك نکنیم و دقت و توجه خود را در نماز افزایش دهیم، از آن تأثیر خواهیم پذیرفت. 

کسی که غسل بر او واجب است (مانند غسل عمل جنابت) اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است عمدًا تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد.  گزینه 3  . 22
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.

تاثیر نماز به تدوام و به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. باالترین ثمرة نماز یاد خداوند است: (( ولذکر اهللا الکبر )) گزینه 3  . 23

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  . 24

امیر المؤمنین علی علیه السالم می فرمایند: ( َمَثل آدم هاي بی تقوا َمَثل سوارکارانی است که سوار بر اسب هاي چموش و سرکش شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست گزینه 3  . 25
سوارکار گرفته است به باال و پایین می پرند و عاقبت سوارکار را در آتش می افکنند.) 

این لجام گسیختگی به معناي عدم حفاظت خود در برابر گناه است و نتیجۀ این افراد هالکت است. 
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