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 ؟خیر یا است صحیح گزار، نماز نماز آیا زیر موارد از یک هر در
 .گویدخیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می -1

بر  رکوع از دارد که بگوید حالی در را رکوع ذکر از بخشی مثًال بگوید، حرکت حال در را نماز واجب اذکار گزار نماز اگر –باطل است :  پاسخ
 .شودخیزد، نمازش باطل میمی

اختیار فریاد می زند: آخ! و کوبد! او هم بیخواند، به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش میوسط اتاق نماز می  -2
 .دهددهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام میبعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می

 .گردد که عمدی باشدزیرا سخن گفتن در صورتی باعث باطل شدن نماز می –صحیح است :  پاسخ

کند. سپس گردد و به پشت سرش نگاه میشنود، بی اختیار برمیمشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می -3
 .خوانداش را میگردد و بقیه حمد و سورهخیلی زود رو به قبله برمی

 .شودمی نماز شدن باطل باعث سهوی چه و عمدی چه قبله از برگرداندن روی –باطل است :  پاسخ

های فیلم کند. با دیدن یکی از صحنهخواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن میدر حالی که در مقابل تلویزیون نماز می -4
 .خنددط آرام میکند و فقگیرد، ولی با تالش فراوان خودش را کنترل میاش میخنده
 .کندنمی باطل را نماز نباشد، عمدی که صدایی با خنده یا و زدن لبخند –صحیح است : پاسخ

کند و نمازش را آورد و خاموش میزند؛ بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش درمیدر بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می  -5
 .دهدادامه می

 .ین کار حالت نماز به هم نخورده استا با زیرا –صحیح است : پاسخ

 مهفت درس نهم دینی کن امتحان را خودت جواب

 کتاب پیام آسمانی نهم 79خودت را امتحان کن صفحه 

 .پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید -۱
( حرف زدن 5( خندیدن با صدای بلند )قهقهه( 4( روی برگرداندن از قبله 3( باطل شدن وضو 2از بین رفتن یکی از شرایط نماز :  1 (پاسخ

های نماز ( شک کردن در رکعت9( کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز 8( خوردن و آشامیدن 7( به هم زدن صورت نماز 6در بین نماز 
 دو یا سه رکعتی

 ؟تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده است، ندهدچه زمانی انسان می در -۲
 .شودآید یا از روی تمسخر انجام میسالمی که سالم به حساب نمی: پاسخ



 ؟اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، نمازش چه حکمی دارد -۳
 .تنمازش باطل اس:  پاسخ

 


