
 

 

 نماز احاکم:  هفتم درس پیام نهم 
 راعیت آداب و احاکم  نماز چه تأثریی بر انسان خواهد گذاشت؟  -1 

 .گذاشت خواهد انسان روان و روح بر بسیاری تأثری ،خداوند خشنودی جلب بر عالوه

 یاد دوست چه چزیی سبب تقویت دوسیت و استحاکم آن یم شود؟    -1-1

 یاد خدا یکی از نشانه های دوسیت و حمّبت ما به خدا چیست؟    -1-2
 یاد خداوند و تکرار یاد او چه تأثریی در رفتار انسان دارد؟   -1-3

 نامیده ما دوستدار خود را که خالیق از بهرت دوسیت چه راسیت به و است خدا به ما حمبت و دوسیت خدا، نشانه   یاد -1

 .است

 زندیگ در را حضور خداوند انسان که وقیت و دهد یم افزایش را زندیگ در او حضور احساس همچننی خدا، یاد -2

 اجنام را اکرهایی و کند راعیت را ادب او حضور در که کوشد یم یافت، خود بر ناظر و حارض را او و کرد حس

 .نماید دوری کند، یم ناخشنود را او آچنه از و پسندد یم او که دهد

 انسان حضور خداوند را در زندیگ خود احساس کند، چگونه رفتار خواهد کرد؟ وقیت  – 2-3

 کند، یم ناخشنود را او آچنه از و پسندد یم او که دهد اجنام را اکرهایی و کند راعیت را ادب او حضور در که کوشد یم

 .نماید دوری

 نماز ، نمونه ی اکمل چننی امری است. گونه یم توان با یاد خدا، احساس حضور او را در زندیگ افزایش داد؟   چ -1-4

 با خواندن نمازهای پنجاگنه در شبانه روز چگونه نام و یاد خدا را در دل تقویت یم کنیم؟  -1-5

 داریم.  یم مزّنه زشیت و بدی هر از را او و یم گوییم » تسبیح «را  خداوند نماز در -1

 ستاییم.  یم را هایش زیبایی و ها خویب همه   و کنیم یم » محد «را  خداوند نماز در -2

 و کرده ما عنایت به او داریم، زندیگ در که را هایی نعمت تمام  خداست. از«  شکرگزاری» شلک  زیباترین نماز، -3
 .گوییم یم سپاس را او و آوریم یم جا به را ها نعمت آن شکر نماز، اجنام با ما

 .است آدیم قلب در »  ایمان  «تقویت  های راه بهرتین از یکی نماز، همچننی -4

 چه اکرهایی نماز را باطل یم کند؟    -2



 

 

 یصدا با دنیخند -4     قبله از برگرداندن یرو -3       وضو شدن باطل -2       نماز طیرشا از یکی رفنت نیب از -1
 دنیآشام و خوردن -  7              نماز صورت زدن به هم -6               نماز نیب زدن حرف -5           )     قهقهه( بلند

  رکعیت سه ای دو نماز یها رکعت در کردن شک -9               نماز واجبات و اراکن کردن ادیز و کم -8 

 است؛ نمازش چه حکیم دارد؟ رفته بنی رشایط نماز از از یکی که شود متوجه نماز بنی در نمازگزار اگر  -3

         .است باطل نمازش

 

 

 قبله به رو دیگر که ای اندازه به( بگرداند راست چپ یا طرف به قبله از را خود صورت نماز حال در نمازگزار اگر -4

 است باطل نمازش، نمازش چه حکیم دارد؟    )نیاید حساب به

    غ    ص اگر نماز گزار صورتش را، سهواً به طرف چپ یا راست بگرداند، نمازش صحیح است؟       -5

      .باطل یم کند را نماز ، که صوریت در ....... ،.........یا     .....      .یم کند باطل را نماز ................. ، که صوریت در ،  -6
  غ     ص     .باطل یم کند را نماز عمدی نباشد، که صوریت در بلند، خنده

 حرف زدن در بنی نماز یکی از مبطالت نماز است، حکم آن را توضیح دهید.  -7

 ویل شد، خواهد باطل نمازش ،)آخ بگوید مثالً (باشد  هم لکمه یک اگر حیت بگوید، سخن عمداً  نماز بنی نمازگزار اگر

  .بیاورد جا به سهو سجده دو باید و است صحیح بگوید، نمازش چزیی نماز بنی فرامویش روی از و توجه بدون اگر

 بگوید، نمازش چه حکیم دارد؟ و چه وظیفه ای در پایان نماز دارد؟ ای اگر نماز گزار در بنی نماز از روی فرامویش لکمه  -8

   .بیاورد جا به سهو سجده دو باید و است صحیح نمازشبگوید،  چزیی نماز بنی فرامویش روی از و توجه بدون اگر

 سجده سهو، چگونه خوانده یم شود؟  -9

 بلند خنده عمدی باشد



 

 

ٰ   سم  ب  » گوییم یم و رویم یم سجده به و کنیم یم «سهو سجده»   نیت نماز، از بعد بالفاصله ٰ   اّلل  ََعی  َصل   اللُٰهم   و ب اّلل
د   د   آل   وَ  حُمَم   از بعد و گوییم رایم ذکر همان و رفته سجده به دوباره نشینیم یم و داریم بریم سجده از رس سپس « حُمَم 

  .دهیم یم سالم و خوانیم یم تشهد برداشتیم سجده از آنکه رس

 که حالت نماز را به هم یم زند،  و باعث باطل شدن آن یم شود را بنویسید.  نمونه هایی از اکرها، -11

یم  باطل نمازش ،برپد هوا به یا و بزند دست مثال بزند، هم به را نماز حالت که دهد اجنام اکری نماز، بنی نمازگزار اگر
 .سهوی یا باشد عمدی زیاد، یا باشد کم اکرش این که ندارد فریق و شود

  غ   ص   .کند نیم باطل را نماز در بنی نماز،  دست، با کردن اشاره -11

چه حکیم دارد؟  نمازش برد، فرو نماز بنی در دارد، دهان در که را دیگر چزیهای یا غذا ریز نمازگزار ذره های اگر  -12
 نمازش صحیح است.    

 .یم شود (باطلنمازش............ ) کند، زیاد یا کم را رکوع مانند نماز اراکن از یکی سهواً  یا عمداً  نمازگزار اگر -13

 در چه صوریت نماز را باطل یم کند؟  اراکن، جز به نماز، واجبات کردن زیاد یا کم -14

 زیاد یا کم ویل .شود یم باطل نمازش کند، زیاد یا کم را رکوع مانند نماز اراکن از یکی سهوا   یا عمدا   نمازگزار اگر

 .باشد عمدی که کند یم باطل را نماز وقیت تنها اراکن، جز به نماز، واجبات بقیه   کردن

 در چه صوریت نماز را باطل یم کند؟  ،شک کردن در رکعت های نماز  -15

 کای باا و اسات نمااز چنادم رکعات در کاه کناد شا  یم خواناد، رکعایت یاا ساه دو نماز که حایل در نمازگزار اگر

 چهاار نمازهاای اول رکعات دو در اگار همچنانی و شاود یم باطال نماازش نشاود، برطار  او شا  ناز تأمال و فکار

 .شود یم باطل کند، نمازش ش  هم رکعیت

 در نماز های چند رکعیت ، باعث باطل شدن نماز یم شود؟  ،شک -16

 هم رکعیت چهار نمازهای اول رکعت دو در  -2است.     نماز چندم رکعت در که کند رکعیت، شک یا سه دو در نماز -1

 کند.  شک

 فعایلت الکیس



 

 

 خری، درست استبود؟  شده حمسن باطل نماز درس، ابتدای داستان در آیا شد، گفته که ای اگنه نه موارد به توجه با -17

 نماز ۀدربار مهم مسئله چند

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید

 بریم رکوع از دارد که بگوید حایل در را رکوع ذکر از خبیش مثل   بگوید؛ حرکت حال در را نماز واجب ذکرهای اگر -11
 صحیح است.  نمازش خزد،

  .  کند سلم دیگران به نماز حال در نباید نمازگزار -11

 نمازش نباشد، آنها صحیح تلفظ که بگوید عجله با و تند آن قدر را نمازش ذکرهای نمازگزار اگر   -22

  . شود یم باطل

  کند.  سلم دیگران به نماز حال در یم تواند نمازگزار  -21

  بدهد. او را سلم جواب باید در حال نماز کیس به نماز گزار سلم کند، اگر -22

 یا است داده یم کند اجنام باطل را نماز که اکری نماز، هناگم که کند ش  نماز از بعد نمازگزار اگر -23
 باطل است.  نمازش نه،

 نماز را باطل یم کند.  نماز، حال در گناهان آمرزش برای کردن گریه -24

  .کند یم باطل را نماز کشیدن مخیازه و عطسه رسفه، -25

 حکم شکسنت نماز را بنویسید. -26

 .ندارد مانیع بدین یا رضر مایل از جلوگریی برای ویل است، حرام اختیار روی از واجب نماز شکسنت

 فّعایّلت الکیس

 :خری یا است نمازگزار، صحیح نماز آیا که دهید توضیح زیر موارد از یک هر در



 

 

  .گوید یم حرکت در حال را نماز ذکرهای از بعیض دیلل همنی به و دارد عجله خییل -27

 است چون صورت نماز به هم خورده است.  باطلنماز جواب: 

 اختیار یب هم او !کوبد پایش یم به چرخه سه با حمکم کوچکش برادر که طوری به خواند یم نماز اتاق وسط -28

  .دهد یم اجنام سهو سجده دو هم نماز پایان بعد از و دهد یم ادامه را نمازش سکوت، کیم از بعد و !آخ :زند یم فریاد

 جا به سهو سجده دو باید و است صحیح بگوید، نمازش چزیی نماز بنی فرامویش روی از و توجه بدون اگرجواب: 

 .بیاورد

یم  ناگه رسش پشت به و اختیار بریم گردد یب شنود، یم بلندی صدای ناگهان که است سوره و محد خواندن مشغول -29
  .خواند یم را اش و سوره محد بقیه   و بریم گردد قبله به رو زود خییل سپس .کند

 .یم شود باطلنمازش  کند، زیاد یا کم را رکوع مانند نماز اراکن از یکی سهواً  یا عمداً  نمازگزار اگر: جواب

 از یکی دیدن با .کند یم را روشن تلویزیون کوچکش خواهرزاده خواند، یم نماز تلویزیون مقابل در که حایل در -31

  .خندد یم آرام فقط و کند یم کنرتل خودش را فراوان تالش با ویل یم گرید، اش خنده فیلم های صحنه

 باطل نیم کند. را نماز عمدی نباشد، که صوریت در خنده ی با صدا،است.  بلخند زدن یا  صحیحنماز : جواب

 یم کند ناگه و دریم آورد از جیبش را آن بگوید، ذکر اینکه بدون یم زند، زنگ همراهش تلفن گویش نماز، بنی در -31

  .دهد یم ادامه را نمازش و یم کند خاموش سپس و

 نمازش برپد، هوا به یا و بزند دست مثال بزند، هم به را نماز حالت که دهد اجنام اکری نماز، بنی نمازگزار اگر: جواب

 )جواب دادن به تلفن هم حتماً از روی عمد یم باشد و نماز را باطل یم کند.( .یم شود باطل

 .سوم رکعت یا دوم است رکعت در که یم کند شک دارد، بریم سجده از رس وقیت رکعیت چهار نماز در -32

 .شود یم باطل کند، نمازش شک رکعیت چهار نمازهای اول رکعت دو در اگر  : جواب

 دارد؟  حکیم چه رکعت، نمازش سه یا است خوانده رکعت دو که کند شک مغرب نماز در نمازگزار اگر -33



 

 

 فکر کیم با و است نماز چندم رکعت در که کند شک یم خواند، رکعیت یا سه دو نماز که حایل در نمازگزار اگر :جواب

 .شود یم باطل نمازش برطرف نشود، او شک نزی تأمل و

 

 در کدام یک از موارد زیر نماز صحیح است؟  

 .است رفته بنی رشایط نماز از از یکی که شود متوجه نماز بنی در نمازگزار اگر

 .بگرداند راست چپ یا طرف به قبله از را خود صورت نماز حال در نمازگزار اگر

   بگوید.  چزیی نماز بنی فرامویش روی از و توجه بدون اگر

 کند. زیاد یا کم را رکوع مانند نماز اراکن از یکی سهواً  نمازگزار اگر

 در نماز در کدام یک از موارد زیر نماز را باطل نیم کند؟ « شک کردن » 

 در نماز سه رکعیت شک کند ، که دو یا سه رکعت خوانده است.  -الف

 در رکعت چهارم نماز چهار رکعیت شک کند. -ب

 در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعیت شک کند. -ج

 در نماز دو رکعیت شک کند ، که دو یا سه رکعت خوانده است. -د

 سواالت چهارگزینه ای

  .ا گزینه صحیح را انتخاب کنید1

    .الف( احاکم واجب و آداب نماز مستحب است
   .ب( اگر نمازگزار سهوا  صورت خود را از قبله به طر  چپ یا راست بگرداند ، نمازش باطل نیست

   .ج( نمازگزار ذره های ریز غذا در دهان را در بنی نماز فرو دهد ، نمازش باطل است
    .تأمیل برطر  شود ، نماز باطل استد( ش  بنی نماز دو و سه رکعیت که بعد از 

  ا کدام گزینه از رشایط نماز است؟2

  ب( حر  زدن بنی نماز           ج( خوردن و آشامیدن           د( باطل شدن وضو              ریب نبودن ماکن نمازگزاصالف( غ

  .ا گزینه نادرست را مشخص کنید3



 

 

    .حال نماز چه آهسته و چه بلند عمیل پسندیده استالف( گریه کردن برای آمرزش گناه در 
ب( اگر نمازگزار بعد از نماز ش  کند که هناگم نماز اکری که نماز را باطل یم کند اجنام داده است یا نه نمازش صحیح 

    .است
    .ج( نمازگزار یم تواند در قنوت نماز به زبان فاریس یا هر زبان دیگری داع کند

    .جزء واجبات نماز نیست و اگر کم یا زیاد خوانده شود ، نماز باطل نیستد( اراکن 
  ..................... استنمازش ..... ا اگر نمازگزار خبیش از ذکر های واجب نماز مانند  رکوع را در حال حرکت بگوید4

   .د( حرام است                  ج( اشاکل ندارد.                          ب( باطل است.                   الف( صحیح است.  
  ا کدام گزینه نادرست است؟5

   .الف( رسفه و عطسه و مخیازه کشیدن نماز را باطل نی کند
    .ب( گریه کردن برای آمرزش گناهان چه آهسته و چه با صدای بلند عمل پسندیده ای است

     .نماز کیس به نمازگزار بگوید سلم علیکم یم تواند فقط به او جواب دهد سلمج( اگر در وسط 
   .د( نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سلم کند ویل یم تواند جواب دیگران را بگوید

  ا اگر انسان یب دیلل نمازش را بشکند چه حکی دارد؟6

   .د( اشاکیل ندارد     ج( باید توبه کند.       .دچار معصیت شده است ب(      الف( اکرحرایم اجنام داده است.   
  های غذا در الی دندان و دهان در هناگم نماز چه حکی دارد؟ خردها فروبردن 7

 د( اشاکل دارد           ج( حرام است.               ب( نماز را باطل نی کند.            الف( نماز را باطل یم کند. 
                                                            

  ا آمنی گفنت بعد از سوره محد چه حکی دارد؟1

       د( اشاکیل ندارد          ج( واجب است.                  ب( مستحب است.           الف( نماز را باطل یم کند.  

                                      

  کدام گزینه از مبطلت نماز نی باشد؟  -1

   ب( روی برگرداندن از قبله                                                         الف( باطل شدن وضو   
  د( به هم زدن صورت نماز                  ج( بلخند زدن و یا خنده با صدا که عمدی نباشد. 

  چه حکی دارد؟« ش  کردن » در دو  رکعت اول نماز های چهار رکعیت ،   -12

 . د( باید نماز را بشکند و دوباره خبواند  ج( به نمازش ادامه دهد.   .ب( نمازش باطل است الف( صحیح است.  
  مهی از کیس یا تلوزیون چه حکی دارد؟مکث کردن طوالین مدت در نماز به علت شنیدن خرب  ا 11

   .د( مرتکب حرام شده است  ج( نمازش صحیح است.    .ب( نمازش اشاکیل ندارد  الف( نمازش باطل است. 
اهلل »گر نمازگزار به قصد این که چزی را به کیس بفهماند ، با صدای بلند ذکری در وسط سوره ی محد بگوید مثل ا -12
   حکی دارد؟چه « اکرب

 .د باید توبه کند و نمازش را دوباره خبواند ( نمازش اشاکیل ندارد.  ج .الف( نمازش صحیح است.   ب( نمازش باطل است



 

 

  اگر کیس در وسط نماز بگوید آخ نمازش چه حکی دارد؟ -13

                                                      فرامویش بگوید نمازش صحیح است.  ب( اگر بدون توجه و از روی                        الف( نمازش باطل است.  
  د( موارد الف و ب                   ج( باید نمازش را ادامه دهد هر چند از روی عمد گفته باشد.  

  ............. را کم یا زیاد کند نمازش باطل یم شودا اگر نمازگزار عمدا  یا سهوا  یکی از ...................................14

  د( اکرها و اعمال نماز              ج( اراکن نماز            ب( مستحبات نماز            الف( واجبات نماز   

  ا کدام گزینه نادرست است؟15

   .دیگری داع کندالف( نمازگزار یم تواند در قنوت نماز به زبان فاریس یا هر زبان 
   .ب( شکسنت نماز واجب از روی اختیار حرام است؛ ویل برای جلوگریی از رضر مایل یا بدین مانیع ندارد

                                                            ا صحیح نباشد نمازش درست است. ج( اگر نمازگزار اذاکر نمازش را آن قدر تند بگوید که تلفظ آنه
    .د( اگر نمازگزار در بنی نماز به قدری ساکت بماند، که نگویند نماز یم خواند، نمازش باطل یم شود

  ا در کدام ی  از موارد زیر، نماز حمسن صحیح است؟16

   .نمره خویب در امتحان نگرفته و در نماز بلند گریه یم کندب(     د.وت نماز به زبان فاریس داع یم کنالف( در قن
   .د( در حال نماز به دوستش که وارد نمازخانه یم شود، سلم یم کند    د.( خبیش از ذکر سجده را در حال بلند شدن یم گویج
   ا در مورد احاکم نماز کدام مجله صحیح نیست؟17

  .دیگران سلم کندالف( نمازگزار نباید در حال نماز به 
   .ب( برای حر  زدن سهوی بنی نماز، باید دو سجده ی سهو به جا آورد

  .ج( خندیدن با صدا و عمدی نماز را باطل یم کند
  .د( روی برگرداندن از قبله سهوی، نماز را باطل نی کند

   د؟ا ش  در رکعت های کدام ی  از نماز های زیر ، موجب باطل شدن نماز نی شو11

  ءد( رکعت اول نماز عشا               ج( رکعت چهارم نماز ظهر            ب( نماز مغرب        الف( نماز صبح  
  کدام گزینه صحیح است؟ -11 

  .الف( برهم زدن صورت نماز ، موجب باطل شدن نماز نی شود
   .نمازش باطل استب( اگر نمازگزار ریزه های غذای داخل دهانش را فرو برد ،  

  .ج( شکسنت نماز واجب از روی اختیار حرام است
   .د( ش  بعد از نماز ، موجب باطل شدن نماز یم شود 
ا رضا و حسنی در ی  مغازه مواد غذایی اکر یم کنند. هناگم نماز متوجه یم شوند که آب قطع شده ، بنابراین با آب الگب  22

  نماز به مسجد یم روند. کدام گزینه در مورد وضوی آنها صحیح است؟وضو گرفته و با عجله برای 

    .ب( باطل است ، زیرا آب وضو مطلق نیست            الف( باطل است ، زیرا آب وضو پاک نیست.  

    .د( صحیح است ، زیرا ظر  وضو پاک است             ج( صحیح است ، زیرا آب وضو مباح است.   



 

 

  کدام ی  از گزینه های زیر وضو گرفنت واجب است؟ا برای 21

د( رفنت به  ج( زیارت اهل قبور    ب( دست زدن به یکی از نام های خداوند  الف( همراه داشنت قرآن  
  مسجد

  ا در مورد احاکم نماز ، کدام مجله صحیح نیست؟22

  .برای حر  زدن سهوی بنی نماز، باید دو سجده سهو به جا آوردب(   .الف( نمازگزار نباید در بنی نماز به دیگران سلم کند
   .د( روی برگرداندن از قبله سهوی ، نماز را باطل نی کند    .ج( خندیدن با صدا و عمدی، نماز را باطل یم کند

  .اگر .................. باشد نماز باطل است، ا کم یا زیاد کردن واجبات نماز 23

  د( عمدی                     ج( از روی فرامویش                                    ب( باش                          الف( سهوی  

  ا کدام ی  از اعمال زیر نماز را باطل یم کند؟24

  د( قهقه                 ج( خنده از روی عمد              ب( بلخند زدن            الف( خندیدن با صدای بلند


