
 سفرهای با برکت – 12درس 

امام خمینی )ره( دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر  -1
. گذرانده است. .............. 

 خمین

شویم، باید رویم و از شهر خود بسیار دور میه سفر میزمانی که ب -2
. بخوانیم.  نماز را ................

 شکسته

. باشد، در ماه مبارک رمضان، اگر حرکت ما برا -3 ی سفر ............
 شود.ن روز باطل میی ما در آروزه

 قبل از ظهر

اگر کسی در ماه رمضان نتوانست به خاطر سفر روزه بگیرد باید  -4
. آن را به جا بیاورد.  بعد از ماه رمضان ..............

 قضای

کیلومتر از شهر خود خارج شود باید  5/22کسی که بیش از  -5
 نمازهایش را شکسته بخواند.

 صحیح

 صحیح ی امام خمینی )ره( در شهر اراک قرار دارد.ی علمیّهحوزه -6

 غلط شود.ی ما باطل میدر ماه رمضان به سفر برویم، روزهاگر  -7

اش رمضان، بعد ازظهر سفر کند، روزه اگر مسافر در ماه مبارک -8
 است.صحیح 

 صحیح

 صحیح مرقد مطهّر حضرت معصومه )س( در شهر قم قرار دارد. -9

اش صحیح اش برسد روزهمسافری که بعدازظهر به محل زندگی -10
 است.

 غلط

 صحیح شوند.گاه شکسته خوانده نمیهیچ های صبح و مغرب،نماز -11

 در چه صورتی نماز یک نفر، باید شکسته خوانده شود؟ -12
کیلومتر  5/22که در حال سفر باشد و از شهر خود  در صورتی

 دورتر شده باشد.

 نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا هایی را هنگام سفر باید شکسته بخوانیم؟چه نماز -13

 ل خواهد بود؟ورتی نماز مسافر شکسته نیست و کامدر چه ص -14
از در محلّی بماند که در صورتی که قصد داشته باشد ده روز 

 ی معین شده را دارد.شهرش فاصله

امام خمینی )ره( در کدام شهر درس خوانده و مدّتی زندگی کرده  -15
 بود؟

 ی شهر اراکی علمیّهدر حوزه

ی مسافر در ماه مبارک رمضان به چه دن روزهباطل شدن یا نش -16
 چیزهایی بستگی دارد؟

 به زمان سفر و مدّت اقامت بستگی دارد.

اش صحیح هد روزه بگیرد، در چه صورتی روزهکسی بخوااگر  -17
 خواهد بود؟

 اش برسد.رتی که قبل از ظهر به محلّ زندگیدر صو

اش شکسته طی کردن چه مسافتی از محلّ زندگینماز مسافر، با  -18
 می شود؟

 کیلومتر 5/22(1
 کیلومتر 100(2
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 کیلومتر 50(3
 (به محض خارج شدن از شهر4

 شهر قم به زیارت مرقد مطهّر چه کسی رفتند؟ ها دربچّه -19

 (امام رضا )ع(1
 (حضرت معصومه )س(2
 (امام سجّاد )ع(3
 (حضرت احمد بن موسی )ع(4

 ؟شودنمینماز هنگام سفر شکسته خوانده کدام  -20

 (ظهر1
 (عصر2
 (مغرب3
 (عشا4

. .ر مسافری بعدازظهر به محلّ زندگیاگ -21  اش برسد .............

 تواند آن روز را روزه بگیرد.(می1
 تواند آن روز را روزه بگیرد.(نمی2
 (بعداً باید یک روز، اضافه روزه بگیرد.3
 تواند ادامه دهد.اش صحیح است و می(روزه4

خص ی ماه رمضان را به جا آوردن یعنی شقضای روزه -22
. . .............. 

روزه نگرفته است، روزه  (بعد از ماه رمضان، به تعداد روزهایی که1
 بگیرد.

 (بعد از ماه رمضان، یک روز را روزه بگیرد.2
 (بعد از ماه رمضان، به فقیران و نیازمندان غذا بدهد.3
 (در ماه رمضان، به نیازمندان کمک مالی کند.4

 

 (2ی )گزینه -21                    (3ی )گزینه -20(                    2ی )گزینه -19(                   1ی )گزینه -18
 (1ی )گزینه -22

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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