
 نمونه سواالت درس نهم

عالوه بر خشنودی خداوند،تاثیر بسیاری برروح و  --------و ------با رعایت-1

 روان انسان خواهد گذاشت.

ارکان-(احکام4آداب        -(احکام3واجبات       -(ارکان2واجبات       -(آداب1  

 

مبطالت نماز چند تا است؟-2  

(دوازده تا4(هشت تا       3      (ده تا     2(نه تا          1  

 

کدام گزینه از شرایط نماز است؟-3  

(غصبی بودن مکان نمازگزار2(مباح بودن لباس               1  

(باطل شدن وضو4(خوردن وآشامیدن             3  

 

کدام گزینه نادرست است؟-4  

(خنده باصدای بلند اگر سهوی هم باشد نماز را باطل می کند1  

در حال نمازسهوا سخن بگوید نمازش صحیح است(اگر نماز گزار 2  

(نمازگزار می تواند در قنوت با زبان مادری اش دعا کند3  

(کاری که از روی فراموشی و بی توجهی صورت بگیرد کار سهوی نام دارد4  

 

کدام گزینه صحیح است؟-5  



(خمیازه نماز را باطل می کند1  

ماز به دیگران سالم کند(نماز گزار باید در حال ن2  

(اگر نمازگزار ذکرهای نمازش را آنقدرتند و با عجله بگوید که تلفظ آنها صحیح 3

 باش نمازش صحیح است

(خوردن وآشامیدن از مبطالت وضواست4  

 

  نمی کند؟ نمازراباطل شوداگر سهوا انجام کدام یک ازمبطالت روزه -6

(روی برگرداندن از قبله1  

نماز (حرف زدن بین2  

(به هم زدن صورت نماز3  

(کم و زیاد کردن ارکان نماز4  

 

کدام گزینه نادرست است؟-7  

(اگر کسی سهوا یکی از سجود را به جا نیاورد نمازش صحیح است1  

(شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است2  

(گریه کردن برای آمرزش گناهان در نماز کار پسندیده ای است3  

ردردورکعت اول نمازهای چهاررکعتی شک کند نمازش باطل است(اگرنمازگزا4  

 



 -------اگر نماز گزار ذکر های مستحب نماز رادرحال حرکت بگوید نمازش-8

واگر نمازگزار بع از نماز شک کند که هنگام نماز کاری که نماز را باطل می 

است.--------کند انجام داده یانه نمازش  

باطل-(باطل4باطل      -(صحیح3صحیح      -یح(صح2صحیح       -باطل(1  

 

سجده ی سهو چند مرحله دارد؟-9  

(هشت مرحله4(هفت مرحله      3(شش مرحله    2(پنج مرحله     1  

 

که او را فرا گرفته است  --------هنگامی که انسان به نماز بایستد به خاطر-11

 شیزان با حسادت به لو می نگرد.

(هرسه گزینه4(لطف خداوند     3(برکت خداوند      2    (لطف خداوند 1  

 

 _جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.

باطل شدن وضو یکی از...........نماز است.-1  

اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود که یکی از شرایط نماز از بین رفته -2

 نمازش............است.

که ...........باشد نماز را باطل نمی کند.لبخند یا خنده باصدای بلند -3  

اگر نمازگزار از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوید نمازش ..........است -4

 وباید ......سجده ی .........به جا بیاورد.

کاری که از روی فراموشی وبی توجهی از انسان سر نمی زند -5

 کاری........است.



نماز به هر زبانی دعا کند.نماز گزار می تواند در........-6  

اگر نمازگزار ذکر های نمازش را تند وباعجله بگوید که تلفظ آنها -7

نباشد(-صحیح........نمازش باطل نمی شود)باشد  

اگر نمازگزار ذکرهای مستحب نماز را درحال حرکت بگوید -8

 نمازش........است

شکستن نماز واجب ازروی اختیار.........است.-9  

که انسان به نماز بایستد شیطان با.........به اومی نگرد.هنگامی -11  

 

 _به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

کدام مبطالت نماز اگر هم سهوی باشد وهم عمدی موجب باطل شدن نماز می -1

 شود؟

شرایط نماز چه چیزهایی است و چگونه موجب باطل شدن نمازمی شود؟-2  

 

باطل شدن نماز می شود؟ روی برگرداندن از قبله چگونه موجب-3  

 

شک کردن در نماز های دویا سه رکعتی چه حکمی دارد؟-4  

 

سجده ی سهو چگونه انجام می شود؟-5  

تفاوت حرف زدن بین نماز وبه هم زدن صورت نماز چیست؟-6  

 



روی برگرداندن از قبله جگونه نماز را باطل میکند؟-7  

 

ارد؟کم وزیاد کردن ارکان وواجبات نماز چه حکمی د-8  

 

در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده -9

 است ندهد؟

 

سخن حضرت علی)ع(رادرمورد انسان نمازگزار بنویسید.-11  


