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 دهماالت درس ؤس

 خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟جاهای 

 دقت وتوجه ما-تداوم      تاثیر نمازبه..................ومیزان ................بستگی دارد.                                                 -1

 روزه-نماز         ..........است.      دومورد مهم ازراه های متعدد قرآن کریم برای کسب تقوا...............و............-2

 تقوا        ازمهمترین ثمرات روزه...................است.                                                              -8

 زشتی ها              یکی ازآثار ونتایج برپاداشتن نمازدوری از...............است.                                     -4

 یادخدا           نمازثمره ی برتری دارد که همان ..................است.                                               -5

 حفاظت             تقوابه معنی.................ونگه داری است.                                                           -6

 درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

 مهم ترین فایده روزه تقوااست.                                                                                   صحیح-7

 غلط                                    تقوابه معنی ایمان محکم واستوار است.                                     -3

 اگردرانجام به موقع نماز بکوشیم، بی نظمی رااززندگی خوددور خواهیم کرد.                           صحیح-3

 میزان موفقیت انسان دررسیدن به اهداف بزرگ، به میزان تقوا وابسته است.                         صحیح-11

 یز حرامی روزه ی خود راباطل کند ، کفاره جمع براو واجب می شود.                صحیحاگرکسی به چ-11
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 سواالت کوتاه پاسخ

 دوفایده ی نماز کدام است؟ الف( یادخدا        ب( دوری از گناه -12

راصادقانه ازخداوند « هدنا الصـراط المستقیم ا» چگونه انسـان به وسـیله ی نماز ، به راه های انحرافی دیگران دل نخواهد بسـت؟  اگر انسـان عبارت    -18

 بخواهد، به راه های انحرافی دیگران دل نخواهد بست.

 روزه مصداق کامل چیست؟ مصداق کامل تمرین صبر وپایداری دربرابر خواهش دل است.-14

دروغ بستن به خدا وپیامبر وجانشینان  -آبفروبردن تمام سر -رساندن دود غلیظ به حلق -آشـامیدن –چه چیزهایی روزه راباطل می کنند؟خوردن -15

 -قی کردن—باقی ماندن برجنابت تا اذان صبح -رساندن غبار غلیظ به حلق -او

 کفاره جمع به چه معناست؟ باید هردو کفاره رابدهد؛ یعنی برای هرروز، هم دوماه روزه بگیرد وهم شصت فقیر غذادهد.-16

 فرسخ باشد.3فرسخ شرعی ومجموعه ی رفت وبرگشت اوبیشتراز4رفتن بیش از  شرط شکسته بودن نماز مسافر چیست؟ الف(-17

 اگر کسی به قصد حرام سفر کند، حکم نماز وروزه اش چیست؟نمازش کامل است وباید روزه رابگیرد.-13

 تقواراتعریف کنید؟به معنی حفاظت ونگه داری است.-13

 روزه بگیرد یابه شصت فقیر غذابدهد.کفاره روزه به چه معناست؟ یعنی برای هرروزدوماه -21

اگرشرط غصبی نبودن لباس ومکان نمازگزار رراعیات کنیم چه نتیجه ای به دست خواهیم رسید؟ کم تربه کسب درآمدازراه حرام متمایل خواهیم  -21

 شد.

 مقابل خداوندقراردارد، توجه نخواهیم کرد.اگردررکوع وسجده، عظمت خدارا درنظر داشته باشیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟ به آن چه در -22

 راصادقانه ازبخواهیم چه نتیجه ای درپی دارد؟ به راه انحرافی دل نخواهیم بست.« اهدنا الصراط المستقیم»اگرعبارت  -28

که خدابرآن هاخشم گرفته راباتوجه بگوییم چه نتیجه ای درپی خواهدداشـت؟ خودرادرزمره کسانی  « غیرالمغضـوب علیهم والالضـالین  » اگرعبارت -24

 یاراه راگم کرده اند، قرارنخواهیم داد.

 سواالت تشریحی

 مبازدارندگی نمازازگناه راتوضـیح دهید؟ اگر نمتازراکوچک نشـماریم ونسبت به آن چه درنمازمی گوییم وانجام می دهیم، درک صحیح داشته باشی  -25

 ازبرخی مکروهات هم به تدیج دورخواهیم شد.وباتوجه نماز بخوانیم، نه تنها ازگناهان ، بلکه حتی 

س فویژگی های انسـان باتقوا رابنویسـید؟ انسان باتقوا خود نگه دار است وخود راازگناه حفاظت می کند؛ یعنی برخودش مسلط است وزمام ولجام ن  -26

وز به روز برتوانمندی خودبیفزایدتااگردرشرایط خود رادراختیار دارد ونمی گذاردنفس باسـرکشـی اورادردره های هولناک گناه بیندازد می کوشـد ر   

 گناه ومعصیت قرار گرفت، آن قوت ونیرو اوراحفظ کند وازآلودگی نگه دارد.

ت پنج نوبانجام به موقع نماز وپاکبزه بودن لباس نمازگزار چه ســودی دارد؟ اگردرانجام به موقع نمازبکوشــیم،بی نظمی راازخود دور کرده ایم، اگردر-27

 وبدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگی های ظاهری ما کمترخواهد شد.بالباس 
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یدا پتکرار درسـت نماز چه فوایدی برای انسان درپی دارد؟ باتکرار درست آن چه درنماز می گوییم وانجام می دهیم، به تدریج چنان تسلطی برخود  -27

 ری کنیم.می کنیم که می توانیم دربرابرمنکرات بایستیم وازانجامشان خوددا


