
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 های آسمان ششم دبستان هدیه

    سفرهای با برکت  :   دهمدوازدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 .د..... بخوانن................................. شود، یعنی باید نماز چهار رکعتی رانماز مسافر در شرایطی شکسته می -1

 .شوندته خوانده نمیسکشگاه .... هیچ.................................و  ......................................... در  مسافرت، نمازهای -2

 .روزه بگیرد خواند باید در سفر هم.................. می........................ مسافری که نمازش را -3

عدازظهر ؛ اما اگر بشود...... میی ما .........................گر در ماه مبارک رمضان، قبل از اذان ظهر حرکت کنیم روزها -4

 ی آن روز ما ................................... است.مسافرت کنیم، روزه
 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √         جا بمانیم.ر از ده روز آنتتوان نماز را کامل خواند؛ حتی اگر کمهایی هست که میدر سفر مکان -5

 ⃝ ×       ⃝ √      .الت نمازش کامل استجا بماند. در این حروز آن 3مسافرت کرده و قصد دارد ستایش از تهران به مشهد  -6

 ⃝ ×       ⃝ √                 ی آن روز او باطل است.گر در ماه مبارک رمضان، مسافر بعدازظهر به شهرش برسد، روزها -7

 ⃝ ×       ⃝ √                                   ماز و روزه در مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجد کوفه کامل و صحیح است.ن -8
 

 پاسخ دهید...

 مربوط در سمت چپ وصل کنید. هایدر هر سطر عبارت سمت راست را به یکی از عبارت -8

 .                                    کیلومتر باشد. 5/22تر از شده کماگر مسافت طی   1

 

 .    نماز شکسته است.
 .    نماز کامل است.

              .        جا بمانیم.      کیلومتر باشد و ده روز آن 5/22بیشتر از شده اگر مسافت طی   2
 .    روزه صحیح است.
 .    روزه باطل است.

  .    .جا بمانیمه روز آنتر از دکیلومتر باشد و کم 5/22شده بیشتر از اگر مسافت طی   3
 .    نماز شکسته است.
 .    نماز کامل است.

 

 مسافر در چه حالتی باید نماز خود را کامل بخواند؟ -9

 گر کسی به خاطر مسافرت نتوانست چند روز، روزه بگیرد، باید چه کار کند؟ا -10
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 ..انتخاب کنید.            

اش زهجا بماند. حکم نماز و روروز در آن 10ضا در ماه مبارک رمضان از ساری به شیراز سفر کرده و قرار است ر -11

 ؟چگونه است

                   ه واجب نیست.بر شخص مسافر نماز و روز( 2                         اش را باید بگیرد.نمازش شکسته نیست، روزه( 1

 ا نباید بگیرد.اش رنمازش شکسته است، روزه (4                  اش را باید بگیرد.      شکسته است، روزهنمازش ( 3

 ؟های زیر صحیح استیک از گزینهکدام -12

                   اش درست است.خواند، روزهمسافری که نمازش را شکسته می( 1

          اش صحیح است.دار  بعدازظهر مسافرت کند، روزهاگر روزه( 2

                   اش صحیح است.دار قبل از ظهر حرکت کند، روزهاگر روزه( 3

 تواند نمازش را کامل بخواند.کیلومتر فاصله بگیرد، می 25اگر کسی از محل سکونتش ( 4

 ؟را کامل بخواند تواند نماز خودد، در کدام محل نمیکشروز طول می 10تر از علیرضا در سفری که کم -13

 مسجداالقصی( 4                   مسجد کوفه( 3                   مسجدالنبی( 2                   مسجدالحرام( 1

یک از دامها در این مدت در کاند. آنی خود به مدت یک هفته به کربال سفر کردهدهمبین و مبینا به همراه خانوا -14

 ؟باید کامل بخوانند های زیر نماز رامکان

 ضرت عباس )ع(                    بین حرم امام حسین )ع( و ح( 2                                           حرم امام حسین )ع(   ( 1

 کنار ضریح امام حسین )ع(( 4                             کنار ضریح حضرت عباس )ع(      ( 3

 ؟نیستی مسافر صحیح ی نماز و روزهزیر دربارهیک از احکام کدام -15

         خواند باید روزه هم بگیرد. اگر کسی هنگام سفر نمازش را کامل می( 1

                     اش باطل است.اش درست و اگر پیش از ظهر سفر کند، روزهدار بعدازظهر سفر کند روزهاگر روزه( 2

     کیلومتر فاصله دارد، نمازش شکسته است. 5/22محل سکونتش بیش از  اگر کسی به جایی برود که از( 3

 ست.ش صحیح ااکند انجام نداده باشد، روزهاگر مسافر بعدازظهر به محل سکونتش برسد و کاری که روزه را باطل می( 4

 ؟اش چگونه استدار بعدازظهر مسافرت کند، روزهاگر روزه -16

 ش مستحب است.اروزه( 4         اش باطل است.روزه( 3       اش درست است.روزه( 2          اش مکروه است.روزه( 1

 ؟کم کسی که به خاطر مسافرت روزه نگرفته است، چیستح -17

                     جا آورد. الزم نیست قضای آن را به( 2                                      باید قضای آن را به جا آورد.( 1

 .های )الف( و )ج( صحیح استگزینه( 4          به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است، روزه بگیرد.( 3

 ؟ی خود را شکسته بخواندتی مسافر باید نمازهای روزانهدر چه وضعی -18

    روز در سفر 10کیلومتر و ماندن بیشتر از  5/22مسافت بیش از ( 1

                     روز در سفر 10تر از کیلومتر و ماندن کم 5/22تر از افت کممس( 2

             روز در سفر 10تر از کیلومتر و ماندن کم 5/22مسافت بیشتر از ( 3

 روز  در سفر 10کیلومتر و ماندن بیشتر از  5/22تر از مسافت کم( 4
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 های آسمان ششم دبستانهدیه« دهمدوازدرس »نامه سؤاالت پاسخ

                   صحیح -باطل    4          کامل            3          صبح -مغرب     2              دو رکعت    1

 درست   8                 درست    7            نادرست         6        درست             5

 نماز شکسته است.  3  روزه صحیح است.    2   نماز کامل است.  1    8

. حالت دوم: اگر کیلومتر باشد 5/22تر از در دو حالت نماز مسافر کامل است. حالت اول: اگر مسافت مسافر کم   9

 ست.جا بماند نماز مسافر کامل اکیلومتر باشد و ده روز آن 5/22مسافت بیشتر از 

 .وزه بگیردره است، ها را به جا آورد، یعنی به تعداد روزهایی که روزه نگرفتبعد از ماه رمضان باید قضای آن   10

                صحیح است.« 1»ی گزینه  11

                صحیح است.« 2»ی گزینه  12

                صحیح است.« 4»ی گزینه  13

                است.صحیح « 4»ی گزینه  14

               صحیح است.« 4»ی گزینه  15

                صحیح است.« 2»ی گزینه  16

                صحیح است.« 4»ی گزینه  17

                صحیح است.« 3»ی گزینه  18
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