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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل دهم تستی

نتیجۀ نماز مقبول در کالم امام صادق (ع) را می توان در کدام عبارت قرآنی مشاهده کرد و توجه نکردن به آن چه در مقابل خداوند است، بازتاب توجه به - 1
بزرگی خداوند در بیان کدام عبارت در نماز است؟

- ذکر رکوع و سجود  «تنهی عن الفحشاء و المنکر» «تنهی عن الفحشاء و المنکر» - تکبیر 

«لذکر اهللا اکبر» - تکبیر  «لذکر اهللا اکبر» - ذکر رکوع و سجود 

بر کدام شخص کفارة جمع واجب است؟ - 2

فرزندي که در هنگام روزه، با خشم به والدین خود نگاه کند.  کسی که به عمد در هنگام روزه شراب بخورد. 

کسی که تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند تا روزه نگیرد.  کسی که عمداً روزة واجب خود را نگیرد. 

طبق حدیثی از امام صادق(ع) بین نماز و .................. رابطۀ  مستقیم وجود دارد که عبارت قرآنی  .................. با آن قرابت معنایی دارد. (با تغییر) - 3

«لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون»  یادخدا - الة تنهی عن الفحشاء و المنکر»   «اّن الصَّ دوري ازگناه -

«لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون»   دوري از گناه- الة تنهی عن الفحشاء و المنکر»   «اّن الصَّ یاد خدا -

نماز و روزة فرزندي که با نهی پدر و مادر به سفري  روزه برود و مسافت مسافرتش بیش از  فرسخ باشد، چگونه است؟ - 4

نباید روزه بگیرد و نمازش شکسته است.   باید نماز را شکسته بخواند، ولی روزه را تمام بگیرد.

بستگی به مسیر بازگشتش دارد که کم تر از  فرسخ است یا خیر.  باید نماز را کامل بخواند و روزه اش را بگیرد. 

75

4

اگر روزه دار عمداً تمام بدن خود را در آب فرو ببرد، ولی قسمتی یا مقداري از سر بیرون از آب باشد، روزه اش چه حکمی دارد و وظیفۀ او چیست؟ (با - 5

باطل می شود - قضاي آن را به جا آورد و کفاره هم بدهد.

باطل نمی شود - کافی است یک مّد طعام به فقیر بدهد.

کدام یک مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است و میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به چه چیزي - 6

روزه – تسلط انسان بر خود و خودنگهداري و تقوا  –

روزه – خودشناسی و اعتماد به نفس  نماز – خودشناسی و اعتماد به نفس 

مطابق فرمایش امام صادق(ع)، نتیجۀ نگاه از روي خشم به پدر و مادر چیست؟ - 7

نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست، مگر والدین در حق او کوتاهی کرده باشند.

روزه اش قبول نمی شود، هر چند والدین او را ببخشند.

روزه اش قبول نمی شود، مگر والدین او را ببخشند.

نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست، هر چند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند.

التفات نکردن به آنچه در برابر خداوند قرار دارد، تابع مراعات نمودن کدام یک از آداب نماز است و این اثرگذاري، نتیجۀ کدام ثمرة برپایی نماز - 8
می باشد؟

توجه به بزرگی خداوند بر همه چیز به هنگام تکبیر - «َتنهی َعِن الفحشاء َو المنَکِر َو لَِذکُر اِهللا اَکَبُر»  

توجه به بزرگی خداوند بر همه چیز به هنگام تکبیر - «َکما ُکِتَب َعَلی الّذین ِمن َقبِلُکم لََعلَُّکم َتتَّقوَن»  

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - «َکما ُکِتَب َعَلی الذین ِمن قبِلُکم لََعلَُّکم َتتَّقوَن»  

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - «َتنهی َعِن الفحشاء َو المنَکِر َو لَِذکُر اِهللا اَکَبُر»

1

بستگی دارد؟

نماز  تسلط انسان بر خود و خودنگهداري و تقوا 

تغییر)

باطل نمی شود - نیازي به قضاي روزه نیست.

باطل می شود - فقط قضاي آن را به جا آورد.

یارى از نماز و روزه
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مطابق اندیشۀ اسالمی، عدم توجه به آنچه در مقابل خدا قرار دارد، پیامد کدام یک از دستور هاي الهی در نماز است؟ - 9

فرزندي که با نهی والدین به سفري می رود که بر او واجب نیست و شخصی که با پیمودن سه فرسخ به مقصد موردنظر خود در سفر می رسد، در مورد - 10
فریضۀ روزه به ترتیب چه وظیفه اي دارند؟

نباید روزه بگیرد - باید روزه بگیرد.  باید روزه بگیرد - باید روزه بگیرد. 

باید روزه بگیرد - نباید روزه بگیرد.  نباید روزه بگیرد - نباید روزه بگیرد. 

نماز و روزة فرزندي که با نهی پدر و مادر به سفري  روزه برود که این سفر بر او واجب نبوده و مسافت مسافرتش بیش از  فرسخ باشد، چگونه - 11

نباید روزه بگیرد و نمازش شکسته است.

بستگی به مسیر بازگشتش دارد که کم تر از  فرسخ است یا خیر.
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عدم دلبستگی به راه هاي انحرافی مشروط بر .................. در انجام نماز است. (با تغییر) - 12

«حفظ آراستگی و پاکی در طول روز» و «کمتر آغشته شدن به آلودگی هاي ظاهري» به ترتیب از ثمرات مبارك کدام اقدام است؟ - 13

با لباس و بدن پاکیزه به نماز ایستادن - تکرار دائمی نماز در شبانه روز 

تکرار دائمی نماز در طول شبانه روز - با لباس و بدن پاکیزه به نماز ایستادن 

حفظ آراستگی در زمان حضور در خانواده - غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار 

غصبی بودن لباس و مکان نمازگزار - حفظ آراستگی در زمان حضور در خانواده 

نحوة اطالع رسانی خداي متعال از فایده هاي احکام از چه طریقی است و جهت گیري احکام و دستورات بر چه اساسی تعیین شده است؟ - 14

آیات قرآن و تعالیم انبیاي الهی - رستگاري صرفًا در آخرت  آیات قرآن و تعالیم انبیاي الهی - مصلحت انسان ها

آیات قرآن و سخنان معصومین - رستگاري صرفًا در آخرت آیات قرآن و سخنان معصومین - مصلحت انسان ها

کفارة جمع، آن گاه بر انسان روزه دار در ماه مبارك رمضان واجب می شود که کدام دو مورد از مبطالت روزه را مرتکب شود؟ - 15

دروغ بستن بر خدا و پیغمبر و جانشینان او - استمناء رساندن غبار غلیظ به حلق - فرو بردن تمام سر در آب 

نگاه کردن با حالت خشم به والدین - غیبت کردن از فرد مسلمان  فرو بردن قطعه اي از غذایی که الي دندان مانده - استمناء 

کدام حکم در خصوص حیوانات حرام گوشت صحیح است و با توجه به آیات قرآن، دوري از کارهاي شیطانی به چه می انجامد؟ - 16

ادرار و مدفوع آنها اگر خون جهنده داشته باشند، نجس است - دوري تدریجی از مکروهات 

ادرار و مدفوع آنها در هر حال نجس است - دوري تدریجی از مکروهات 

ادرار و مدفوع آنها در هر حال نجس است - رستگاري 

ادرار و مدفوع آنها اگر خون جهنده داشته باشند، نجس است - رستگاري 

فایدة مستقیم عالم بودن به حکمت احکام الهی چیست و عاملی که موجب دور شدن تدریجی انسان از مکروهات می شود، کدام است؟ - 17

افزایش معرفت در عمل به دستورات الهی - کوچک نشماردن نماز و درك صحیح از اعمال نماز

گام برداشتن در مسیر نزدیک شدن به خدا - کوچک نشماردن نماز و درك صحیح از اعمال نماز

افزایش معرفت در عمل به دستورات الهی - پنج بار برپا داشتن نماز در طول روز به همراه حضور قلب

گام برداشتن در مسیر نزدیک شدن به خدا - پنج بار برپا داشتن نماز در طول روز به همراه حضور قلب
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کوشا بودن در انجام به موقع و سر وقت نماز صادقانه گفتن عبارت  «اهدنا الّصراط المستقیم» 

با توجه گفتن عبارت  «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین»  توجه به بزرگی خداوند بر همه چیز هنگام گفتن تکبیر

است؟

باید نماز را شکسته بخواند، ولی روزه را تمام بگیرد.

باید نماز را کامل بخواند و روزه اش را بگیرد.

درخواست صادقانۀ عبارت «اهدنا الّصراط المستقیم»   بیان همراه با توجه به عبارت «غیرالمغضوب علیهم وال الّضالین»  

توجه به بزرگی خداوند بر همه چیز در هنگام گفتن تکبیر  در نظر داشتن عظمت خداوند در رکوع و سجود 
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در کدام یک از موارد زیر روزه گرفتن صحیح است؟ - 18

مسافري پیش از ظهر به وطن خود برسد و مبطالت روزه را انجام نداده باشد. فرزندي با نهی پدر و مادر به سفر واجب برود.

9

فرزندي که با نهی والدین خود به سفري رود که بر او واجب نیست و شخصی که با پیمودن سه فرسخ به مقصد مورد نظر خود در سفر می رسد، - 19
به ترتیب در مورد فریضۀ روزه چه وظیفه اي دارند؟

نباید روزه بگیرد. - باید روزه بگیرد. باید روزه بگیرد. - باید روزه بگیرد.

باید روزه بگیرد. - نباید روزه بگیرد. نباید روزه بگیرد. - نباید روزه بگیرد.

اگر کسی پیش از ظهر سفر کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه اش چیست؟ - 20

باید براي شکستن روزه کفاره بدهد.   باید روزه اش را ادامه دهد.  

وقتی به حد ترخص رسید، باید روزه اش را افطار کند.   بعد از اذان ظهر می تواند افطار کند.  

- حکم صحیح روزة کسی که غسل بر او واجب است، اما بر اثر سهل انگاري غسل نکند تا وقت کم شود، چگونه است؟ 21

می تواند با تیمم روزه بگیرد، اّما دربارة غسل نکردن دچار معصیت شده است.

نمی تواند روزه بگیرد و باید عالوه بر قضاي روزه، کفاره نیز بدهد.

نمی تواند روزه بگیرد و باید تنها قضاي روزة خود را بگیرد.

می تواند تیمم کرده و روزه بگیرد و مرتکب معصیت نشده است.

کدام آیۀ شریفه به آگاهی خداوند بر طاعت بندگان اشاره دارد و در چه صورتی نماز و روزة غیبت کننده پذیرفته می شود؟ - 22

الَة َتْنَهى ...»  - فرد غیبت شده او را ببخشد. الَة ِإنَّ الصَّ  «َوَأِقِم الصَّ

َیاُم ...»  - فرد غیبت شده او را ببخشد.  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

الَة َتْنَهى ...»  - از فرد غیبت شده عذر خواهی کند. الَة ِإنَّ الصَّ  «َوَأِقِم الصَّ

َیاُم ...»  - از فرد غیبت شده عذر خواهی کند.  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

در چه صورت، یک نمازگزار حقیقی نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به تدریج فاصله می گیرد؟ - 23

در هنگام تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته و به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نکند. 

در هنگام رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشد و به راه هاي انحرافی دل نبندد. 

شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کرده و به کسب درآمد از راه حرام متمایل نشود. 

نماز را سخیف نشمرده و نسبت به آنچه می گوید و انجام می دهد، درك صحیح داشته باشد. 

در چه صورتی انسان عالوه بر قضاي روزه باید یک مد گندم به فقیر بدهد؟ - 24

به علت مشکل جسمی نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد. 

روزة خود را سهواً به چیز حرامی مانند نسبت دروغ به خدا باطل کند. 

به علت عذري روزه نگیرد و با برطرف نشدن عذر، عمداً قضاي روزه را تا رمضان آینده نگیرد. 

به طور سهوي و از روي سهل انگاري تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند و تیمم کند. 

در حدیث امام علی (ع) پیرامون حقیقت تقوا، منظور از «اسب» چیست و سوارکارانی که بر اسب هاي چموش و لجام پاره کرده سوارند، چه عاقبتی - 25

کدام یک مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است و میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ به چه چیزي - 26

روزه - تسلط انسان بر خود، خودنگهداري و تقوا

روزه - خودشناسی و اعتماد به نفس نماز - خودشناسی و اعتماد به نفس

3

مسافري که رفتن او 23 کیلومتر و مجموع رفت و برگشت او  فرسخ باشد. کسی که غسل بر او واجب است و عمدا بهً جاي غسل تیمم کند.

دارند؟

نفس - به بهشت می روند. گناه - به بهشت می روند. گناه - در آتش می افتند. نفس - در آتش می افتند.

بستگی دارد؟

نماز - تسلط انسان بر خود، خودنگهداري و تقوا
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کدام فایدة نماز در ارتباط با مهم ترین فایدة روزه است و تفاوت انسان باتقوا و بی تقوا در تمثیل امیرمؤمنان علی (ع) چیست؟ - 27

کدام یک از افعال 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 - 28

صادقانه گفتن  «ِاهِدنا الّصراط الُمسَتقیم»  - مداوم گفتن  «ِاهِدنا الّصراط الُمسَتقیم» 

مداوم گفتن  «غیر المغضوب علیهم»  - با توجه گفتن  «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین» 

مداوم گفتن  «غیر المغضوب علیهم»  - مداوم گفتن  «ِاهِدنا الّصراط الُمسَتقیم» 

کدام مورد، باعث باطل شدن روزه می شود؟ - 29

چه تعداد از موارد زیر جزء نجاسات به حساب می آید؟  - 30
الف) خوك مرده 

ب) ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت فاقد خون جهنده 
ج) مادة جامد مستی آور 

د) مردار انسان 
هـ) مردار حیوانات حرام گوشت فاقد خون جهنده

3142

وظیفۀ کسی که به چیز حرامی روزة خود را باطل کند، چیست؟ - 31

روزة او صحیح است.  کّفارة جمع بر او واجب می شود. 

باید هم روزه اش را قضا کند و هم یک ُمد طعام به فقیر بدهد.   باید فقط قضاي روزه را به جا آورد. 

مظاهر واحد بودن دین الهی در اعصار و قرون مختلف بر مبناي تاریخ و آیات قرآن کریم به ترتیب کدام است؟ - 32

با توجه به آیات   و  سورة مائده، ابزار شیطان براي ایجاد دشمنی و کینه بین مردم چیست؟ - 33

شراب و قمار غفلت از نماز سگ و خوك بت پرستی

9091

چه تعداد از موارد زیر باطل کنندة روزه است؟  - 34
«آب خوردن سهوي - استفراغ عمدي - سیگار کشیدن - استمناء - فرو بردن تمام بدن و سر در آب»

سه

کدام یک از عبارات قرآنی زیر، مفهوم مهمترین فایدة روزه را بیان می کند؟ - 35

 «اهدنا الّصراط المستقیم»   «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین»  

ُکم َتتَّقوَن»   «لذکر ااهللا اکبر»   «لََعلَّ

4

دوري از گناه - رهوار بودن اسب اولی و لجام گسیختگی مرکب دیگري تقوا - بهشتی بودن اسب اولی و جهنمی بودن مرکب دیگري

یاد خدا - بهشتی بودن اسب اولی و جهنمی بودن مرکب دیگري یاد خدا - رهوار بودن اسب اولی و لجام گسیختگی مرکب دیگري

کردهاند، قرار  نگیرد؟

صادقانه گفتن  «ِاهِدنا الّصراط الُمسَتقیم» - با توجه گفتن   «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین» 

روزه دار تمام بدن خود را در آب فرو برد، ولی سرش بیرون باشد.  روزه دار غیبت مسلمانی را بکند. 

کند که تیمم کند.    غسل بر روزه دار واجب بوده و وقت را عمدا تنگ میً روزه دار چیزي را که الي دندانش مانده، عمدا بخورد.ً 

تاکید برپوشش والزمه دیانت دانستن آن ـ وجوب روزه
رعایت سطح فکر جوامع مختلف وتناسب تعالیم با آن ـ اصل تبرى

تاکید برپوشش والزمه دیانت دانستن آن ـ اصل تبرى

رعایت سطح فکرجوامع مختلف وتناسب تعالیم باآن ـ وجوب روزه

پنج چهار دو
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با استناد بر احکام فقهی، کدام عبارت نادرست است؟ «اگر شخص روزه دار ..................» - 36

چیزي را که الي دندان مانده عمداً بخورد، روزه اش باطل می شود.

عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد، روزه اش باطل نیست.

سهواً چیزي بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نیست.

عمداً غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آن ها را به حلق برساند، روزه اش باطل می شود.

اگر شخص روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، .................. - 37

وقتی به حد َترخُّص برسد، باید روزه  خود را افطار نماید. از ابتداي مسافرت می تواند روزه  خود را افطار نماید.

بنابر احتیاط واجب باید هشت فرسخ طی کند تا روزه اش را افطار کند. نمی تواند روزه  خود را بخورد و باید آن را ادامه دهد.

وجوب و پرهیز از روزه مشمول کدام یک از مسائل می شود؟ - 38

مسافري که براي انجام فعل حرام سفر کند - مسافري که بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند.

مسافري که براي انجام فعل حرام سفر نکرده باشد - مسافري که بخواهد بیشتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند.

مسافرت بعد از ظهر و رفتن به بیش از چهار فرسخ - مسافرت کم تر از چهار فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت کمتر از هشت فرسخ

مسافرت پیش از ظهر و رفتن به بیش از چهار فرسخ - مسافرت کم تر از چهار فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت کمتر از هشت فرسخ

اگر کسی روزة خود را به چیز حرامی باطل کند، چه حکمی بر او واجب می شود؟ (با تغییر) - 39

باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک مّد گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.

باید  روز روزه بگیرد و به شصت فقیر طعام بدهد.

فقط باید شصت روز روزه بگیرد.

فقط باید کّفاره بدهد، یعنی براي هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد.

60

«جهنده بودن خون» شرط کافی براي تحقق نجاسِت کدام یک از موارد است و با توجه به این که کافر یکی از نجاسات است، این لفظ به چه کسی اطالق - 40

از منظر صادق آل محمد علیهم السالم، مقبولیت نماز در گرو محقق کدام عبارت است و حکم وجوب روزه براي مسلمانان چگونه است؟ - 41

«َتنَهی َعِن الَفحَشاِء َو الُمنَکر» - بدون سابقۀ تاریخی  - مسبوق به سابقۀ تاریخی  « «أَشّد ُحبَّا ِهللاِّ

- بدون سابقۀ تاریخی  « «أَشّد ُحبَّا ِهللاِّ - مسبوق به سابقۀ تاریخی  «َتنَهی َعِن الَفحَشاِء َو الُمنَکر»

«عدم خضوع و خشوع در مقابل مستکبران»، «دل نبستن به راه هاي انحرافی» و «عدم تمایل به کسب درآمد از راه حرام» به ترتیب معلول انجام کدام - 42

توجه به بزرگی خدا به همه چیز به هنگام تکبیر - قرار نگرفتن در راه گمراهان - حفظ کردن از آلودگی هاي ظاهري

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود- بیان صادقانۀ  «اهدنا الّصراط المستقیم»   - رعایت غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار

توجه به بزرگی خدا به همه چیز به هنگام تکبیر - بیان صادقانۀ   «اهدنا الّصراط المستقیم»  - رعایت غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار

بازدارندگی از گناه که از آثار نماز است، با کدام اثر روزه ارتباط داشته و کدام امر باعث باطل شدن روزه می شود؟ - 43

با توجه به آیات قرآن کریم، مهمترین فایدة نماز کدام است و در چه صورت از خضوع و خشوع در مقابل مستکبران دور خواهیم شد؟ - 44

5

می شود؟

ادرار و مدفوع - کسی که به خداي یگانه اعتقاد ندارد. خون - کسی که به خداي یگانه اعتقاد ندارد. 
ادرار و مدفوع - کسی که رسالت نبوي را انکار کند. خون - کسی که رسالت نبوي را انکار کند. 

بخش از نماز است؟ (با تغییر)

 در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار - حفظ کردن از آلودگی هاي ظاهري

«تنهی عن الفحشاء و المنکر» - غیبت کردن از مسلمان «تنهی عن الفحشاء و المنکر» - فرو بردن تمام سر در آب

قون» -غیبت کردن از مسلمانّ «لعلکم تتّ قون» - فرو بردن تمام سر در آبّ «لعلکم تتّ

«َتنهی َعن الَفحشاِء َو الُمنَکر» - کسب درآمد از راه حالل  «َتنهی َعن الَفحشاِء َو الُمنَکر» - توجه به عظمت خدا در رکوع و سجود 

«َو لَِذکُر اهللا َاکَبُر» - کسب درآمد از راه حالل  «َو لَِذکُر اهللا َاکَبُر» - توجه به عظمت خدا در رکوع و سجود 
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تمثیل امام علی (ع) در نهج البالغه دربارة انسان هاي باتقوا مؤید کدام موضوع است و دل نبستن به راه هاي انحرافی معلول گفتن کدام عبارت در نماز - 45
است؟

جایگاه تقوا - «غیر المغضوب علیهم و ال ّضالیّن»   جایگاه تقوا - «اهدنا الّصراط المستقیم»  

حقیقت تقوا - «اهدنا الّصراط المستقیم» حقیقت تقوا - «غیر المغضوب علیهم و ال ّضالیّن»

وظیفۀ شخص روزه داري که به مسافرت رفته و سفر او کم تر از چهار فرسخ شرعی است و فرزندي که با نهی پدر و مادر به سفري رفته و آن سفر بر - 46
او واجب نبوده، به ترتیب چیست؟

نباید روزه بگیرد - نباید روزه بگیرد  باید روزه بگیرد - باید روزه بگیرد

باید روزه بگیرد - نباید روزه بگیرد   نباید روزه بگیرد - باید روزه بگیرد 

کدام یک از موارد زیر، از آثار مهم توجه به نماز نیست؟ - 47

بهره مندي از آثار ما تأّخر نماز در دنیا  دور شدن بی نظمی از زندگی 

بهره مندي از آراستگی ظاهري  دل نبستن به راه هاي انحرافی 

کدام فایدة نماز باالتر است و میزان تأثیر نماز وابسته به چیست؟ - 48

«تنهی عن الفحشاء و المنکر» - کسب درآمد از راه غیرمشروع  «و لذکر اهللا اکبر» - تداوم و میزان دقت و توجه ما 

- کسب درآمد از راه غیرمشروع  «و لذکر اهللا اکبر» - تداوم و میزان دقت و توجه ما  «لعلّکم تتّقون»

راَط الُمسَتقیَم» در عدم دلبستگی به راه هاي انحرافی، چیست و در چه صورت به قدرت هاي دیگر توجه نخواهیم شرط اثرگذاري بیان عبارت «ِاهِدنَا الصِّ - 49
کرد؟

تکرار کردن - اگر هنگام رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم. 

صادقانه گفتن - اگر هنگام رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم.

صادقانه گفتن - اگر هنگام گفتن تکبیر، به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم. 

تکرار کردن - اگر هنگام گفتن تکبیر، به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم.

اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ - 50

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.
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