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 عبارات زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی  الف

 خير  بله  ه ، عطسه وخميازه نماز را باطل مي کند.فسر (1

.آورد مي جاي به رکوع دو نماز سهواً بين در نمازگزار (2  غلط  صحيح   

 غلط  صحيح  .گويد مي چيزي فراموشي روي از نمازگزار (3

 غلط  صحيح  .زند مي هم به را نماز حالت عمد غير نمازگزار (4

 غلط  صحيح  .کند مي شکست مغرب نمازهاي رکعت در نمازگزار (5

 غلط  صحيح     نمازگزار خيلي عجله دارد و به همين دليل برخي از ذکرهاي نماز را در حال حرکت مي گويد.      (6

 نمازگزار در بين نماز گوشي تلفن همراهش زنگ مي زند، بدون اينکه ذکر بگويد آن را (7

 غلط  صحيح  از جيبش در مي آورد ونگاه مي کند سپس خاموش مي کند ونمازش را دامه مي دهد. 

مشغول خواندن حمد وسوره است که ناگهان صداي بلندي را مي شنود. بي اختيار برمي گردد و به پشت  (8

 غلط  صحيح  مي خواند.سرش نگاه مي کند، سپس خيلي زود رو به قبله برمي گردد و بقيه حمد وسوره اش را 

 غلط  صحيح  به سالم غلطي که سالم به حساب نمي آيد يا از روي تمسخر انجام مي شود نبايد پاسخ داد.   (9

 غلط  صحيح  سينا در هنگام نماز خواندن رکوع را فراموش مي کند.  (10

 غلط  صحيح  ستايش در حال خواندن نماز بي اختيار لبخند مي زند.  (11

واز پارسا در هنگام خواندن نماز خبر برنده شدن تيم ملي واليبال را مي شنود  (12

 غلط  صحيح  به هوا مي پرد و دست مي زند.   خوشحالي

 غلط  صحيح  خنده بلند در صورتي که عمدي باشد نماز را باطل مي کند.  (13

 غلط  صحيح  سخن گفتن بدون توجه و از روي فراموشي باعث باطل شدن نماز نمي شود.  (14

 غلط  صحيح  خنده بلند در نماز چه عمداً و چه سهواً   (15

 غلط  صحيح  اشاره کردن با دست در نماز  (16

 غلط  صحيح  شک در رکوع رکعت دوم در نماز عشاء  (17

 غلط  صحيح  سالم کردن در حال نماز به ديگران (18

 غلط  صحيح  رکعت اول نماز ظهر باعث باطل شدن نماز مي گردد؟ 2شک کردن در  (19

 غلط  صحيح  باطل شدن نماز مي شود وفرقي بين عمدي و سهوي بودن اين کار نيست؟به هم زدن حالت نماز باعث  (20

 غلط  صحيح  اگر نمازگزار بخشي از ذکر رکوع خود را در حال برخاستن از رکوع بگويد نمازش صحيح است.  (21

 غلط  صحيح  .نماز گزار در نماز عمداً وبا صداي بلند بخندد( 22

 غلط  صحيح  نماز گزار جواب سالم صحيح دوستش را بدهد . ( 23

 غلط  صحيح  . زينب در نماز مغرب شک مي کند که در رکعت چندم نماز است وپس از مدتي هم شک او برطرف نمي شود( 24

 غلط  صحيح  کم وزياد کردن ارکان در نماز نماز را باطل نمي کند.( 25



 

 غلط  صحيح                 فرو بردن ذره هاي ريز غذا که در دهان است نماز نمازگزار را باطل مي کند. ( 26

 غلط  صحيح  کم وزياد کرد ارکان نماز سهواً اشکال ندارد ولي عمداً نمازش را باطل مي کند.  (27

 غلط  صحيح  اگر نمازگزار در بين نماز متوجه شود مکان نمازش غضبي است نماز او باطل است. (28

 غلط  صحيح  .زند نمازش صحيح استاگر نمازگزار بين نماز سهواً کاري راانجام دهد که حالت نماز را به هم مي  (29

 غلط  صحيح  مادر نماز را براي آب دادن به فرزند مي شکند.( 30

 غلط  صحيح  در نماز، هنگام خواندن حمد و سوره دکمه هاي لباش را مي بندد. (31

 غلط  صحيح  بعداز نماز شک کرد که آيا رکوع رکعت آخر نماز را به جا آورد است يا نه.  (32

 غلط  صحيح  بخشي از ذکر رکوع را در حالي گفته که داشت از رکوع برمي خواست.  (33

 غلط  صحيح  به طور غير عمد با يک صداي ناگهاني، صورتش را کامالً از قبله برگرداند.  (34

 غلط  صحيح  نماز گزار نبايد در حال نماز به ديگران سالم کند؟   (35

 غلط  صحيح  شکستن نماز در هر صورتي حرام است؟   (36

 غلط  صحيح  اشاره کردن در نماز باعث باطل شدن آن مي شود؟  (37

 غلط  صحيح  را که در دهان دارد ودر بين نمازفرو ببرد صحيح است؟ريزغذاييکه ذره هاينماز کسي (38

 جاهای خای را با کلمات مناسب کامل کنید. ب

 ..................... اشکال ندارد.شکستن نماز براي جلوگيري از  (1

 است. شک در رکعت نمازهاي سه رکعتي نماز..................... (2

 .اگر نمازگزار ذکرهاي نمازش را آنقدر تند وبا عجله بگويد که تلفظ آنها صحيح نباشد نمازش ............... مي شود (3

 کشيدن نماز را ........................ نمي کند. هسرفه، عطسه، خمياز (4

 شکستن نماز واجب براي جلوگيري از ............................. اشکال ندارد. (5

 نماز زيباترين شکل ، ..................... از خداست. (6

 اگر نمازگزار در بين نماز متوجه شود که يکي از شرايط نمازش از بين رفته نمازش ................ است.  (7

 شکستن نماز واجب از روي اختيار حرام است ولي براي جلوگيري از ضرر مالي و ............. اشکالي ندارد. (8

 ....................... نماز مي شود.خوردن و آشاميدن باعث  (9

 اگر نمازگزار بر اثر تند خواندن، کلمات نماز را صحيح ادا نکند نمازش .................... است. (10

 .گزینه صحیح را مشخص کنید ج

 .نمي باشدطالت نماز بکدام مورد جزء مُ (1

 گريه کردن براي آمرزش گناهان( د    روي برگرداندن از قبله ( ج    نمازکم و زياد کردن ارکان ( ب  به هم زدن صورت نماز( الف

 از بين رفتن يکي از شرايط نمازد(           وردن وآشاميدنخ ج( کم وزياد کردن واجبات نماز ب(    الف( لبخند زدن               

 ؟نيستشک در رکعت هاي کدام نماز باطل  (2

 نماز چهار رکعتي 4و 3رکعت  د( رکعتي   4دو رکعت اول نماز ( جرکعتي           3 نماز( ب    رکعتي نماز 2( الف

 زيباترين شکل شکرگزاري از خداوند چيست؟ (3



              امربه معروف ونهي از منکرد(        حج( ج روزه          ب(          نماز( الف

 شمار مي رود؟کداميک از موارد زير از مبطالت نماز به ( 4

 برهم زدن صورت نماز   ج(                      گريه براي آمرزش گناهان ( الف

 . فرو بردن ذره هاي ريز غذا که دردهان استد(                      جواب سالم صحيح را دادن( ب

 رکعت اول باشد چه حکمي دارد؟ 2رکعتي اگر در  4شک در نماز  (5

 مکروه( د           باطل( ج         مباح( ب    صحيح      ( الف

 کدام يک از اعمال نماز در صورتي که سهواً فرموش شود نماز را باطل نمي کند.  (6

 قيامد(            رکوعج(         تشهدب(            سجدهالف( 

 باطل است.کم يا زياد کردن واجبات نماز اگر ........... باشد نماز  (7

 ج( از روي فراموشي       د( عمديالف( سهوي        ب( با شک     

 کم يا زياد کردن ارکان نماز ، نماز را باطل مي کند، اگر ............... (8

 الف( عمدي باشد       ب( سهوي باشد      ج( عمدي يا سهوي باشد      د( نماز واجب باشد

 شکستن نماز از روي اختيار چه حکمي دارد؟  (9

 الف( اشکالي ندارد      ب( حرام       ج( اولين بار عيبي ندارد      د( صحيح مي باشد

 هر یک از تعاریف  زیر را به مفاهیم آن وصل کنید. د

  آشاميدن          گويد           خيلي عجله دارد به همين خاطر برخي از ذکر هاي نماز را در حال حرکت مي

  نماز             زيباترين شکل شکرگزاري از خداوند                         

 باطل          از مبطالت نماز                                            
 

 ؟ندهددر چه زماني انسان مي تواند جواب سالم کسي را که در نماز به او سالم کرده است را  (1 ه

 ؟شکستن نماز در چه مواردي مانع ندارد (2

 گريه کردن براي آمرزش گناهان در نماز چه حکمي دارد؟ (3
 مورد(  2نمازي که با رعايت آداب و احکام آن خوانده شود چه تأثيري بدنبال دارد؟) (4

 ( 97سمنان ) .ذکر سجده ي سهو را نوشته و بگوييد چه زماني خواندن سجده ي سهو الزم است (5

 چهار مورد از مبطالت نماز را نام ببريد. (6

 شکستن نماز از روي اختيار چه حکمي دارد؟ (7

  حرف زدن در بين نماز در چه صورت نماز را باطل مي کند؟ توضيح دهيد. (8

 کسي که ذکر رکوع را در حال برخاستن بگويد نمازش چه حکمي دارد؟ (9

  حکمي دارد؟خنديدن وقهقه در نماز چه  (10

 علي خيلي عجله دارد و به همين دليل برخي از ذکرهاي نماز را در حال حرکت مي گويد آيا نماز او صحيح است؟چرا؟ (11

 حکم نماز را در موارد زير بيان کنيد.( 12



 روي برگرداندن از قبله به صورت سهوي: ................     ج( حرف زدن در بين نماز از روي فراموشي: ............... الف(

 ب( خنديدن با صداي بلند از روي عمد: ...............             د( شک در رکعات نماز سه رکعتي: ...................

  از نماز، نماز را باطل مي کند؟کم يا زياد کردن کدام قسمت  (13

 اگر نمازگزار عمداً يا سهواً يکي از ارکان نماز مانند رکوع را کم يا زياد کند، نمازش چه حکمي دارد؟( 14

 اگر در دو رکعت اول نماز ظهر شک کنيد، نماز شما چه حکمي دارد؟( 15

 دارد؟کم يا زياد کردن واجبات غير ارکان در نماز چه حکمي ( 16

 مجيد بعد از نماز شک کرده که هنگام نماز، کاري که نماز را باطل مي کند انجام داده است يا نه؟ نماز مجيد چه حکمي دارد؟ (17

 نماز مجيد چه حکمي دارد؟ سهواً در نماز دست زده و حالت نماز را به هم زده است، سنمح (18

 يح دهيد(خوردن و آشاميدن در نماز چه حکمي دارد ؟)توضي (19

 


