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فصل سوم : راه و توشه

کدام گزینه صحیح است؟  1

شکستن نماز واجب از روي اختیار حرام است مگر براي جلوگیري از ضرر مالی.

نمازگزار در حال نماز می تواند به دیگران سالم نماید.

اگر نمازگزار در دو رکعت اّول نمازهاي چهار رکعتی شک کند نمازش صحیح است.

اگر نمازگزار در حین نماز به صورت سهوي دست بزند، نمازش صحیح است.

کدام یک از موارد زیر جز مبطالت نماز نیست؟  2

کم و زیاد کردن ارکان نماز گریه کردن براي آمرزش گناهان بر هم زدن صورت نماز روي برگرداندن از قبله

شکستن نماز در کدام مورد حرام است و چه وقت بعد از نماز، دو سجده ي سهو به جا می آوریم؟  3

براي جلوگیري از ضرر بدنی – ذکر سجده را تند و باعجله بگوید. نجات دادن طفل از حادثه اي – سهواً یک رکوع نماز را زیاد کند.

دنبال کردن خبر تلویزیون – از روي فراموشی بین نماز چیزي بگوید. جلوگیري از آتش گرفتن خانه – در حال نماز به دیگران سالم کند.

در کدام حالت، نمازگزار بعد از نماز باید دو سجده ي سهو به جا آورد؟  4

از روي فراموشی بین نماز حرفی بزند. در حالت نماز، جواب سالم بدهد.

ذکر سجده را تند و باعجله بگوید. سهواً یک رکوع نماز را زیاد کند.

کدام گزینه با عبارت «باطل نمی شود» کامل می شود؟  5

خنده ي بلند، در صورتی که عمدي باشد، نماز .................. 

اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز کاري که نماز را باطل می کند انجام داده یا نه، نمازش .................. 

اگر وضوي نمازگزار در بین نماز باطل شود، نماز .................. 

اگر نمازگزار در بین نماز عمداً سخن بگوید، نماز .................. 

در کدام یک از حاالت زیر، نماز نمازگزار صحیح است؟  6

در حال خواندن حمد بی اختیار به پشت سر نگاه کردن گریه کردن براي آمرزش گناه در حال نماز

در حال نماز عمداً با صداي بلند خندیدن در حال حرکت ذکر رکوع را گفتن

کدام گروه از موارد زیر همگی از مبطالت نماز است؟  7

خوردن - آشامیدن - شک در رکعات نماز دو رکعتی حرف زدن عمدي - گریه کردن - به هم زدن صورت نماز

عطسه کردن - خمیازه کشیدن - سرفه کردن خوردن - خندیدن عمدي با صداي بلند - عطسه کردن
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در موارد زیر به ترتیب حکم نماز چگونه است؟  8
الف) نمازگزار قنوت نماز را به فارسی می خواند.

ب) ذکر سجده را در حال رفتن به سجده می گوید.
ج) براي مشکالت دنیا در حال نماز با صداي بلند گریه می کند.

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

کدام یک از مبطالت نماز چه عمدي صورت پذیرد یا سهوي، نماز را باطل می کند؟  9

خندیدن در نماز روي برگرداندن از قبله  حرف زدن بین نماز کم و زیاد کردن واجبات نماز

10  .................. زیبا ترین شکل شکرگزاري خدا است.

جهاد عبادت نماز روزه

پنج مورد از مبطالت نماز را بیان کنید.  11

سعیده در نمازمغرب، شک می کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، حکم نماز او چیست؟  12

اگر نمازگزار یکی از ارکان نماز را کم یا زیاد کند نمازش چه حکمی دارد؟  13

در هر یک از موارد زیر، توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر؟  14

خیلی عجله دارد و به همین دلیل، بعضی از ذکرهاي نماز را در حال حرکت می گوید.

مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صداي بلندي می شنود، بی اختیار برمی گردد و پشت سرش را نگاه می کند، سپس خیلی زود رو به
قبله برمی گردد و بقیه ي حمد و سوره اش را می خواند.

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.  15

اگر نماز گزار ذکر هاي واجب نماز را در حال حرکت بگوید نمازش صحیح است.                  درست / نادرست
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