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9درس

 مشخص نماييد.�و جمالت نادرست را با عالمت�جمالت درست را با عالمت-1

) تواند با گالب وضو بگيرد. كسي كه آب در اختيار ندارد نميالف) )

و بالفاصله كارهاي وضو را انجام دادن. مواالت در وضو يعني پشتب) ) سر هم )

حرج) ) ام است.با آب مباح، وضو گرفتن )

آبد) به گالب يك نمونه از مي هاي مضاف ) آيد. شمار )

)ي ميان راه وضو بگيرد، وضويش باطل است. احمد در هنگام سفر اگر از رودخانهه) )

 جاهاي خالي را پر كنيد.-2

بهاگر بين كارهاي وضو به قدري فاصله بيندازيم كه حالت وضو .........الف) او گونـه ..... اي كـه بگوينـد او ......................... وضـوي

 باطل است.

آبب) مي آب مطلق به و يا ......................... هاي خالصي گفته  شود كه با چيز ديگري ................

و با همان وضو بگيريم، وضوي ما ....ج) و يا فراموش كنيم آبي نجس است  ...........اگر ندانيم

و تيمم به ترتيب مشخص كنيد.-3  مراحل را در وضو

 وضو:

سرب) نيت الف) شستن صورت چپج) كشيدن مسح د) كشيدن مسح پاي

و) شستن دست راست از باالي آرنج تا نوك انگشتان كشيدن مسح پاي راسته)

ز) شستن دست چپ از باالي آرنج تا نوك انگشتان

 تيمم:

مي الف) نيت ميب) كف دست چپ را بر پشت دست راست و از مچ تا نوك انگشتان  كشيم. گذاريم

ميج) دست آن ها را باالي پيشاني و مي گذاريم و باالي بيني  كشيم. ها را تا ابروها

و يا هر چيز ديگري كه تيمم با آن صحيح است، مي  زنيم.د) كف هر دو دست را با هم روي خاك پاك

ره) ميكف دست مي است را بر پشت دست چپ و از مچ تا نوك انگشتان  كشيم. گذاريم
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 كلمات زير را در جاي مناسب جدول قرار دهيد.-4

»آب درياي خزر-شربت-ها كشي خانه آب لوله-آب نمك غليظ«

 آب مضاف آب مطلق

مي-5  باشد؟ در كدام مورد وضو صحيح

ي پايش الك زده استها الف) مريم بر روي يكي از ناخن

 هاي دستش الك زده است.ب) سارا بر روي يكي از ناخن

و بعد از چند دقيقه صحبت ادامهج) مهدي هنگام وضو گرفتن موبايلش زنگ مي مي زند  گيرد.ي وضويش را

د) محمد هنگام بازي فوتبال آرنجش خوني شده است.

به-6 ب پنج مورد نام ببريد كه  ايد تيمم كرد.جاي وضو يا غسل

 اصطالحات زير را تعريف كنيد.-7

 آب يا ظرف مباحج) آب مضافب) آب مطلقالف)

و روز بـا وضـو«كه فرمودند:9از روايت پيامبر-8 بسيار وضو بگير تا خداوند بر عمرت بيفزايد، اگر برايت ميسر است كه شـب

و خـوابش بـراي او نمـاز خوابد باشي، اين كار را انجام بده. كسي كه با وضو مي چـه» بسترش تا صبح براي او مسجد خواهد بود

؟نكاتي قابل برداشت است

كه احمد به همراه خانواده-9 و سؤالي اش در حال سفر به مشهد مقدس بودند، راديو روشن بود. گوينده اعالم كرد يك تماس داريم

 از كارشناس احكام دارند.

م در حلهشنونده سؤال كرد: ديروز در و آبي نبود تا براي نماز عصر وضو بگيريم، تكليف من چـه بـوده اسـت. ي ما آب قطع شد

و ديگر آنتن نداد.  ولي ذهن احمد درگير پاسخ اين سؤال شد.همين حال راديو قطع شده

ي راديو بدهيد تا به احمد كمك كرده باشيد. جواب كامل به سؤال شنونده لطفاً
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مو در كدام-10  به جاي وضو يا غسل، تيمم كرد؟ نبايدارد، يك از

 ) آب در دسترس دارد، ولي حالش را ندارد وضو بگيرد.1

 ) آب در دسترس دارد، ولي نجس است.2

 ) آب در دسترس دارد، ولي براي بدنش ضرر دارد.3

 ) آب در دسترس دارد، ولي وقت براي نماز خواندن تنگ است.4

ميعلي در حال وضو گرفتن-11 از است كه تلفن زنگ و پس را دقيقه صحبت با تلفـن، ادامـه5زند. او وضو را قطع كرده ي وضـو

 يك از شرايط وضو را رعايت نكرده است؟ گيرد. علي كدام مي

 نمودار زير را كامل كن.-12

مواردي كه وضو واجب است.

كه وضو گرفتن مستحب است.مواردي
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و نماز صحيح را عنوان كنيد. با توجه به شكل-13  هاي زير شرايط وضو

 هاي زير چه نوع آبي وجود دارد؟ در شكل-14

(تعريف نوع آن). و بعد ويژگي آن را بيان كنيد  در ابتدا نوع آب را مشخص

 الف)

ب)

 شرايط آب وضو را بشماريد؟-15

خون

(1)(2)

ــتوريزه ــير پاســ شــ
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10درس

 مشخص نماييد.�و جمالت نادرست را با عالمت�جمالت درست را با عالمت-1

و خميازه كشيدن نماز را باطل نمي الف) ) كند. سرفه، عطسه )

) شكستن نماز براي جلوگيري از ضرر مالي حرام است.ب) )

) اي است، اما با صداي بلند خير. گريه كردن در نماز براي آمرزش گناهان با صداي آهسته عمل پسنديدهج) )

نم نمازگزار نميد) ) از به زبان فارسي دعا كند.تواند در قنوت )

 جاهاي خالي را پر كنيد.-2

ميالف)  كند، انجام داده يا نه، نمازش ............... است. نمازگزار اگر بعد از نماز شك كند كاري كه نمازش را باطل

 شكستن نماز ............... از روي اختيار ............... است.ب)

 ار سهواً يكي از اركان نماز مانند ركوع را كم يا زياد كند، نمازش ............... است.اگر نمازگزج)

 در هر يك از موارد زير، نمازِ نمازگزار باطل است يا صحيح؟-3

باطلصحيحصورت مسألهرديف

و در نماز لبخند مياش ميسعيد از چيزي خندهالف زند.گيرد

ب
ب ه همين دليل مقداري از ذكر محسن خيلي عجله دارد؛

.گويد ركوع را در حال رفتن به ركوع مي

ج

در در بين نماز موبايل حميد زنگ مي زند. آن را از جيبش

مي مي و نگاه و سپس بدون اين آورد آن كند كه حرف بزند،

 كند. را خاموش مي

د
هاي ريز غذا كه الي دندانش مانده را هنگام عرشيا ذره

 برد.مي نماز فرو

ه
آيد، مكانش غصبي چنگيز خان در بين نماز يادش مي

 است.

و
بي علي در بين نماز از پشتش صدايي مي و از شنود اختيار

مي قبله كامالً برمي و دوباره سريع رو به قبله  شود. گردد
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 تعريف كنيد.-4

 برهم زدن صورت نمازالف)

ي سهو سجدهب)

 اگر نمازگزار سهواً آن را انجام دهد، نمازش صحيح است؟در كدام مورد-5

 به هم زدن صورت نماز) الف

ب) روي برگرداندن از قبله

ج) خنديدن باصدا

د) باطل شدن وضو

ي سهو بايد انجام داد؟ يك از موارد زير، سجده در كدام-6

 الف) در بين نماز، يادش بيايد، وضو نگرفته است.

ريب) ذره ز غذا در دهان را، در بين نماز فرو برده است.هاي

و از روي فراموشي بين نماز چيزي بگويد. ج) بدون توجه

 خواند.د) دست زدن در حالتي كه نماز مي

 پاسخ دهيد:-7

، ركعت چندم نماز هستيم، نمازمان چه حكمي دارد؟  الف) اگر هنگام خواندن نماز مغرب شك كنيم

و اصالً شكستن نماز جايز است؟ب) چه وقتي ما مي  توانيم نماز را بشكنيم

ج) دو مورد نام ببريد كه انسان جواب سالم كسي كه در نماز به او سالم كرده را نبايد بدهد.

 سؤاالتي فراتر:-8

(غير از اشتباهي حرف زدن) نام ببريد؟  الف) در نماز براي دو سجده سهو كردن، دو مورد

 ها به عربي در نماز واجب است؟ظب) آيا رعايت تلف

ج) اگر كسي در نماز چهار ركعتي شك كند كه ركعت سوم است يا چهارم، آيا نمازش باطل است؟ اگر صحيح است چـه بايـد

 بكند؟


