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 درس نهم

 (59 راحمدیو بو هیلوی)اصفهان و کهگآوریم؟ جا میشکستن نماز در کدام مورد حرام است و چه وقت بعد از نماز، دو سجدۀ سهو به-1

 سهوًا یک رکوع نماز را زیاد کند. –نجات دادن طفل از حادثه  (الف

 ذکر سجده را تند و با عجله بگوید. –برای جلوگیری از ضرر بدنی  (ب

 در حال نماز به دیگران سالم کند. –جلوگیری از آتش گرفتن خانه  (ج

 از روی فراموشی بین نماز چیزی بگویید. –زیون ی( دنبال کردن خبر از تلود 

 (59 مرکزی)یک از حاالت زیر، نماز نمازگزار صحیح است؟ در کدام-2

 .اختیار به پشت سر نگاه کردنحمد بیدر حال خواندن  (ب .گریه کردن برای آمرزش گناه در حال نماز (الف

 .در حال نماز عمدا با صدای بلند خندیدن (د .در حال حرکت ذکر رکوع را گفتن (ج

 (59 مازندران)های زیر درست است؟ کدام یک از گزینه-3

 .کند سالم دیگران به نماز هنگام تواندمی نمازگزار (الف

 .کندمی باطل را نماز بلند باصدای نماز هنگام در گناهان آمرزش براین کرد گریه (ب

 .شودنمی باطل نماز نباشد عمدی که صدا با خنده یا زدن لبخند (ج

 .شودنمی باطل نمازش کند زیاد و کم را نماز ارکان از یکی سهوا گزار نماز اگر (د

 (59 یزد)باشد؟ کدام گزینه دارای حکم صحیح می-4

 را انجام دهد که حالت نماز را به هم زند نمازش صحیح است.اگر نمازگزار سهوًا کاری  (الف

 نمازش باطل است.غصبی است خواند بین نماز متوجه شود مکانی که در آن نماز می اگر نمازگزار در (ب

 .شودای ریز غذا در حال نماز باعث باطل شدن نماز میهفرو بردن ذره (ج

 شود.های سوم و چهارم باعث باطل شدن نماز میرکعتهای چهار رکعتی شک میان مازندر  (د

 (59 های تهرانکرمانشاه، بوشهر، خوزستان و شهرستان) در کدام گزینه نماِز نمازگزار باطل است؟-5
 کشد.میکند و خمیازه ( هنگام نماز خواندن سرفه میب  خورد.کند ولی تلفظ آنها به هم نمیذکرهای نماز را با تندی ادا می( الف

 باره پشت سرش را نگاه کرد.( صدایی شنید و به یکد  داری به یادش آمد و لبخند زد.( مطلب خندهج

ایم مضاف بوده است، نماز ما ............... است. آب رودخانه حکم آب ......... در بین نماز متوجه شویم آبی که با آن وضو گرفته اگر-6
 (59 مرکزی)را دارد. اشاره کردن با دست در حین نماز که از روی عمد باشد نماز را باطل ............ 

 کندنمی –مطلق  –باطل  (ب کند نمی –مضاف  –صحیح الف( 

 کندمی –مضاف  –باطل  (د می کند –مطلق  –صحیح  (ج

 



   
 

 

 

 
  

 : «د»گزینه  -1
: شکستن نماز درمورد نجات دادن طفل از حادثه درست است اما سهوًا یک رکوع نمیاز را سهوًا یک رکوع نماز را زیاد کند –الف( نجات دادن طفل از حادثه 

 زیاد کند نادرست است، نماز را باطل می کند.
ذکر سجده را تند و با عجله بگوید:. شکستن نماز درمورد برای جلوگیری از ضرر بدنی درست است اما ذکر سجده را تند و  –ب( برای جلوگیری از ضرر بدنی 

 با عجله بگوید،نادرست و نماز را باطل می کند.
 فتن خانه درست است امادر حال نماز به دیگران سالم کند: شکستن نماز درمورد برای جلوگیری از آتش گر –ج( جلوگیری از آتش گرفتن خانه 

 در حال نماز به دیگران سالم کند، نادرست و نماز را باطل می کند.
 زیون درست است ،یاز روی فراموشی بین نماز چیزی بگویید: شکستن نماز درمورد دنبال کردن خبر از تلو –زیون ید( دنبال کردن خبر از تلو

 43ص.آوریمجا میسجدۀ سهو به از روی فراموشی بین نماز چیزی بگویید ، درست و دو
 : «الف»گزینه -2
 لف( گریه کردن برای آمرزش گناه در حال نماز: اگر کسی در حال نماز ، آهسته یا صدای بلند، برای آمرزش گناه گریه کند نمازش صحیح است.ا

 نگاه بکند نمازش باطل است.اختیار به پشت سر نگاه کردن؛کسی در نماز بی اختیار به پشت سر ب( در حال خواندن حمد بی
 ج( در حال حرکت ذکر رکوع را گفتن: کسی که ذکر های  واجب مانند : رکوع را در حال حرکت بگوید نمازش باطل است.

 41: در نماز بصورت عمدی با صدای بلند بخندد نمازش باطل می شود.صد( در حال نماز عمدا با صدای بلند خندیدن
 : «ج»گزینه -3

 کند:نمازگزار  اگردر هنگام نماز به دیگران سالم کند نمازش باطل است. نادرست سالم دیگران به نماز هنگام تواندمی ارنمازگز الف(
کند:گریه کردن در نماز با صدای بلند برای آمرزش گناهان نماز را باطل نمی می باطل را نماز بلند باصدای نماز هنگام در گناهان آمرزش برای کردن ب( گریه 

 کند. نادرست
 شود:خندیدن با صدا عمدی نباشد نماز را باطل نمی کند. درستنمی باطل نماز نباشد عمدی صداکه با خنده یا زدن لبخند ج(
نمازش را باطل می کند. ارکان نماز را سهوا کم یا زیاد کند یکی از شود: اگر نمازگزار نمی باطل نمازش کند زیاد و کم را نماز ارکان از یکی سهوا گزار نماز اگر د(

 43صنادرست.
 : «ب»گزینه -4

نماازش باطال  الف( اگر نمازگزار سهوًا کاری را انجام دهد که حالت نماز را به هم زند نماازش صاحیح اسات:نمازگرار حالات نمااز را ساهوًا کااری انجاام دهاد
 است..نادرست

خواند غصبی است نمازش باطل است: اگر نماز گزار در بین نماز متوجه شد مکان نماز غصابی میب( اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود مکانی که در آن نماز 
 است نمازش باطل است. درست.

 شود:  اگر نمازگزار ذره های ریز غذارا فرو برد نمازش صحیح است. نادرستهای ریز غذا در حال نماز باعث باطل شدن نماز میج( فرو بردن ذره
شود: شک در رکعت سوم و چهارم در نمازهای هار رکعتی نمازش صحیح های سوم و چهارم باعث باطل شدن نماز میرکعتی شک میان رکعت های چهاردر نماز

 89نادرست. ص، شک در رکعت اول ودوم نماز های چهار رکعتی نماز را باطل می کند. است
 : «د»گزینه -5
اما تلفیظ آنهیا بیه هیم نمیی خیورد نمیازش  با تندی ادا ی کند:اگر ذکر های نماز را خوردتلفظ آنها به هم نمیکند ولی ( ذکرهای نماز را با تندی ادا میالف 

 صحیح است. درست
 :سرفه وخمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند. درستکشدکند و خمیازه میهنگام نماز خواندن سرفه می ب(
 زدن عمدی نباشد نمازش باطل نمی شود. درست:لبخند داری به یادش آمد و لبخند زد.مطلب خنده ج(
 44ص :اگر از حالت نماز پشت سرش نگاه کند نمازش باطل می شود. نادرستباره پشت سرش را نگاه کردصدایی شنید و به یک د(
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 : «ب»گزینه -6

آب  مضیاف نادرست،اشیاره کیردن بیا : وضو گرفتن با آب وضو مضاف  صحیح ،نادرست، آب رودخانه حکیم کندنمی –مضاف  –صحیح الف( 
 دست نماز راباطل نمی کند نادرست.

وضو گرفتن با آب وضو مضاف  باطل درست، آب رودخانه حکیم آب  مطلیق درست،اشیاره کیردن بیا دسیت نمیاز  :کندمی–مطلق  –باطل  ب(
 می کند درست. راباطل

می کند: وضو گرفتن با آب وضو مضاف  صحیح، نا درست، آب رودخانه حکم آب  مطلق درست،اشاره کردن با دسیت نمیاز راباطیل  –مطلق  –ج( صحیح 
 می کند درست.

 کند: وضو گرفتن با آب وضو مضاف  باطل ، نا درست، آب رودخانه حکم آب  مضاف، نا درست،اشاره کردن با دستمی –مضاف  –باطل  د(
 43ند درست.صنماز راباطل می ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


