
 

  چیست؟ نماز يکننده باطل هاي شک  .211

  .رکعتی 3 و 2 نماز هاي رکعت شماره در شک: دوم و اول -

  .بیشتر یا خوانده رکعت یک کند شک که رکعتی 4 نماز در شک: سوم -

  .بیشتر یا خوانده رکعت 2 کند شک که: دوم هسجد شدن تمام از پیش که رکعتی 4 نماز در شک: چهارم -

  .6 از بیشتر و 3 یا 6 و 3 بین شک و 5 از بیشتر و 2 و 5 و 2 بین شک: ششم و پنجم -

  .است خوانده رکعت چند اندند که نماز هاي رکعت در شک: هفتم -

  .دوم ي سجده شدن تمام از بیش و 6 از بیشتر و 4 و 6 و 4 بین شک: هشتم -

  ؟گیرد می تعلق خمس مال، از درصد چند به  .212

  .درصد 20

  دارد؟ حکمی چه شود فراموش رکوع نماز، در سهواً اگر  .213

  .است باطل نماز

  دارد؟ حکمی چه ازدواج امهنگ در مرد براي طال ي حلقه از استفاده  .214

  .است حرام

  دهد؟ انجام کاري چه باید کند می اقتدا که کسی جماعت، نماز در  .215

  .خواند نمی را سوره و حمد

  دارد؟ حکمی چه باشد کافی ي اندازه به وقت نماز در اگر اقامه، و اذان گفتن  .216

  .است مستحب

  ندارد؟ قنوت و سوره نماز کدام  .217

  .احتیاط نماز

  دارد؟ یمحک چه منکر از نهی و معروف به امر  .218

  .است کفایی واجب

  است؟ واجب نمازي چه ماه، گرفتن هنگام  .219

  .آیات نماز

  است؟ رکعت چند آیات، نماز  .220

  .رکعت 2

  شود؟ می خمس مشمول کسب، از حاصل سود آیا  .221

  .بله

  است؟ چگونه ظهر از بعد مسافرت در دار روزه حکم  .222



 

  .است صحیح

  است؟ رکعت چند مسافر شخص عصر نماز  .223

  .رکعت 2

  ؟شود می قرائت آهسته سوره و حمد نماز، هاي وعده کدام در  .224

  .عصر و ظهر

  چیست؟ »تزکیه« ي کلمه معنی  .225

  .دادن نمو و افزودن

  نیست؟ واجب بودن، قبله به رو مواردي چه در  .226

  .گرفتن وضو

        چـه  را آن اصـطالحاً  نمایـد  بیـان  احتیـاط  صـورت  بـه  ابتدا از را کلفم يوظیفه مجتهد، هرگاه  .227

  گویند؟می

  .واجب احتیاط

  است؟ کسانی چه مخصوص »جبیره وضوي«  .228

  .هستند شکستگی و زخم دچار که کسانی

  .دهید توضیح را »جبیره وضوي« گرفتن  .229

 زخـم  آن روي پـاکی  پارچه مستحب، احتیاط بر ناب و شسته پایین به باال از وضو، همانند را زخم اطراف باید

  .کشید آن روي تر دست و گزارده

  دهیم؟ انجام کاري چه باید ،خوانیم می نماز وضو بدون بفهمیم نماز بین در اگر  .230

  .بشکنیم را نماز باید

  چیست؟ کند فراموش را تشهد یا سجده 1 نماز، در که کسی حکم  .231

  .ردآو جا به سهو ي سجده 2 باید

  است؟ واجب سهو ي سجده مواردي چه در  .232

  .بزند حرف سهواً نماز، بین) 1

  .کند فراموش را سجده یک) 2

  رکعت 5 یا خوانده رکعت 4 کند شک دوم سجده از بعد رکعتی 4 نماز در) 3

  .دهد سالم اول رکعت در مثالً دهد سالم را نماز نباید که جایی در) 4

  .کند فراموش را تشهد) 5

  است؟ معنی چه به تقلید  .233



 

  .گویندمی »تقلید« را آن به عمل و مجتهد فتواي و يأر پذیرش

  دارد؟ حکمی چه نماز در فاطمه حضرت تسبیحات و قنوت ي اقامه  .234

  .است مستحب

  بخواند؟ شکسته را خود نماز باید مسافر صورتی چه در  .235

  .نباشد کمتر فرسخ 8 از مسافرتش که صورتی در

236.  است؟ صحیح چیزهایی چه بر متیم  

  ).شدن پخته از قبل( آهک و گچ سنگ مرمر، سنگ سیاه، سنگ خاك،

  دارد؟ حکمی چه و عنوان چه اضافی، دریافت با هم مثل کاالي 2 ي مبادله  .237

  .است حرام و باشد می ربا

  کدامند؟ واجب نمازهاي  .238

   یومیه نماز) 1

  میت نماز) 2

  آیات نماز) 3

  کعبه ي خانه فطوا نماز) 4

  .است واجب بزرگ پسر بر که پدر نماز) 5

  .شود واجب عهد، و قسم و نذر ي واسطه به که نمازي) 6

  چیست؟ نماز مقدمات  .239

  .اقامه و اذان وضو، قبله، نمازگزار، مکان و لباس

  چیست؟ نماز واجبات  .240

1 (تنی  

  )ایستادن( قیام) 2

  )اکبر هللا گفتن( االحرام تکبیره) 3

  رکوع) 4

  سجود )5

   قرائت )6

  تشهد )7

  ذکر )8

  سالم )9



 

  ترتیب )10

  )نماز اجزاء بودن پی در پی( مواالت )11

  داد؟ انجام توان می هایی صورت چه به را غسل  .241

  ترتیبی غسل )1

  ارتماسی غسل )2

  ؟دهیم می انجام چگونه را ارتماسی غسل  .242

 زیـر  دفعه یک که است آن احتیاط. رود آب زیر بدنمان تمام تا رویم می فرو آب در پا از تدریج به کرده، نیت

  .برویم آب

  .ببرید نام را واجب هاي غسل  .243

  میت غسل )1

  میت مس غسل )2

  جنابت غسل )3

  حیض غسل )4

  نفاس غسل )5

  استحاضه غسل )6

  .شود واجب عهد، و قسم و نذر ي واسطه به که غسلی )7

  است؟ معنی چه به» احباط«  .244

  .شوند) ها خوبی( حسنات از بعضی رفتن بین از سبب ،)گناهان( معاصی از بعضی که معنی ینا به

  هستند؟ کسانی چه قیامت روز گواهان  .245

  .بدن اعضاي –) حسابرس فرشتگان( الهی مأموران – خداوند اولیا و پیامبران – خداوند

  است؟ معنی چه به »عینی واجب«  .246

  .گویند) عینی واجب( دهد انجام خودش ایدب مسلمان هر که را اي وظیفه

  گرفت؟ وضو باید کارهایی چه براي  .247

  نماز نخواند براي -

  .خداوند اسم به بدن از جایی رساندن -

  نمایند؟ رعایت را احکام باید سنی چه از دختران و پسران  .248

  .سالگی 10 آغاز از دختران و سالگی 16 آغاز در پسران

  است؟ معنی چه به »طهارت«  .249



 

  .کند حفظ نجس چیزهاي به شدن آلوده از را خود انسان یعنی

  ؟است معنی چه به »نجس«  .250

  ناپاك

  است؟ »نجس« چیزهایی چه  .251

   پول )1

  غائظ )2

    خون )3

  خوك )4

  سگ )5

  کافر )6

  شراب )7

  )جو آب( فقاع )8

  )است نجس نیز دارد جهنده خون که حیوانی منی( منی )9

  مردار )10

  خوار نجاست شتر عرق )11

  گویند؟می »محتاط« کسی چه به  .252

 تکلیـف  کنـد  پیـدا  یقـین  که کند می عمل خود ي وظیفه به طوري احتیاط، راه از که است کسی »محتاط«

  .است داده انجام را خود

  باشد؟ داشته شرایطی چه باید مجتهد  .253

   مرد )1

   بالغ) 2

    عاقل) 3

  امامی 12 ي شیعه) 4

  ادهز حالل) 5

  زنده) 6

  عادل) 7

  .نباشد دنیا به حریص واجب احتیاط بر بنا) 8

  .باشد اعلم) 9

  است؟ معنی چه به »غساله«  .254



 

 بـه  یـا  خـود  بـه  خـود  ،شـود می شسته که چیزي آن از بعد و شستن وقت در معموالً که است آبی »غساله«

  .ریزد می فشار ي وسیله

  است؟ حرام »جنَب« بر چیز چند  .255

  .اولیا و پیامبران و خدا اسامی یا قرآن خط به بدن از جایی اندنرس) 1

  .شود خارج دیگر در از و داخل در یک از چه اگر ،)ص( پیامبر مسجد و مسجدالحرام در رفتن) 2

 بـرود،  چیـزي  برداشـتن  براي یا شود خارج دیگر در از و داخل در یک از اگر ولی. دیگر مساجد در توقف) 3

  .ندارد مانعی

  .مسجد در چیزي گذاشتن) 4

  .دارد واجب ي سجده که هایی سوره خواندن) 5

  .دهید توضیح را »غفیله نماز« نخواند چگونگی و وقت  .256

 . شـود  مـی  خوانـده  برود بین از مغرب طرف سرخی که وقتی تا مغرب نماز از بعد ،ءعشا و مغرب نماز بین در

 حمـد  ي سـوره  از بعد دوم رکعت در و» ... ذهب اذ نّونوذال« ي آیه حمد از بعد اول رکعت در. است رکعت 2

  .شود می خوانده» ...الغیب بمفاتیح اسألک انی الهم« قنوت در و» ... الغیب مفاتیح عنده و« ي آیه

  .دهید توضیح را »شب نماز« خواندن چگونگی و وقت  .257

 11 شـب،  نماز. شود خوانده صبح اذان نزدیک است بهتر و است صبح اذان تا شب نصف از شب ي نافله وقت

 وتـر  نماز نیت به آن رکعت 1 و شفع نماز نیت به آن رکعت 2 شب ي نافله نیت به آن رکعت 8. است رکعت

  .شود می خوانده

  .دهید توضیح را »احتیاط نماز« خواندن ي طریقه  .258

  .کند احتیاط نماز نیت فوراً باید نماز، سالم از بعد) 1

  .بگوید تکبیر) 2

  .بخواند آهسته را حمد) 3

  .رود رکوع به) 4

  )دهد سالم و بخواند تشهد سجده 2 از بعد است واجب او بر احتیاط نماز رکعت 1 اگر( نماید سجده دو) 5

  .ندارد سوره) 6

  .ندارد قنوت) 7

  .خواند آهسته را آن باید) 8

  .نیاورد زبان به را آن نیت) 9

  .بگوید آهسته هم را الرحیم الرحمن هللا بسم و حمد ي سوره که است آن واجب احتیاط) 10

  چیست؟ دین اصول  .259


