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 ردیف سواالت پاسخ

چیست؟فترچه راهنمای زندگی ما د قرآن و پیامبران و راهنمایان و عالمان دینی  9 

به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم و از چه چیزهایی دوری کنیم 

 و به چه کارهایی بپردازیم .

داوند به ما چه چیزهایی آموخته است؟خ  7 

خداوند حکیم هر چیزی را که برای سالمتی مردم زیان آور باشد و 

موجب هالکت و نابودی آنان شود ، حرام نموده  و آنچه را که برای 

آنها مفید باشد ، حالل کرده است . سالمتی  

مام رضا )ع( در مورد حالل و حرام چه فرموده اند؟ا  3 

 نجاسات
 

یکی از مواردی که خداوند ما را با اجتناب از آنها دستور داده 

 است ، چیست ؟

4 

شرط قبولی عبادات است. سالمتی جسم و روح وموجب  عایت پاکی و طهارت و دوری از نجاسات موجب چه می شود ؟ر   5 

کافر -5 شراب  – 4سگ و خوک   -3ادار و مدفوع   -7خون  -9 نجاسات را نام ببرید ؟نواع ا   6 

را ببُرند ، خون با ی که خون جهنده دارند)یعنی اگر رگ آنها خون حیوانات

 فشار از رگ هایشان خارج می شود .(

ون کدام حیوانات نجس است ؟خ  2 

س می باشد و ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت مثل گربه و موش نج

 ادرار و مدفوع حیوانات حالل گوشت مثل گاو و گوسفند نجس نیست.

درار و مدفوع کدام حیوان نجس ، و کدام حیوان  نجس ا

 نیست ؟

8 

تمام اجزاء بدن سگ و خوک )مو ، ناخن ، پوست ، استخوان (و رطوبت 

 های آنها نجس است .

کم نجاست سگ و خوک چیست ؟ح  1 

شود و در بیرون از محل زندگی )خارج از  استفاده و نگهبانی برای شکار

 اتاق و .. ( نگهداری شود .

ز سگ در چه جاهایی باید استفاده کرد و در کجا نگهداری ا

 نمود ؟

91 

باید آن را به داخل خانه ات ببری .بله ، امّا هرگز ن آیا می توان از » در مورد این سوال که  اسخ امام صادق)ع(پ 

چه بود ؟« سگ برای شکار استفاده کرد ؟  

99 

ر مایع مست کننده ............. است .ه نجس  97 

زمین -7آب  -9 و مورد از مطهِّرات را نام ببرید ؟د   93 

چیست ؟« و اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً » رجمه ی آیه ی ت از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرود آوردیم .  94 

-آب جاری-7آب راکد   -9 ببرید ؟نواع آب را نام ا   95 

قلیل –آب راکد : کُر  ب راکد بر چند نوع است ؟آ   96 

آبی که از زمین بجوشد و جریان یابد مانند آب چشمه و قنات و رودخانه  

 و آب باران هم حکم آب جاری را دارد .

جاری را با ذکر مثال تعریف کنید ؟ بآ  92 

ب باران حکم چه آبی را دارد ؟آ آب جاری  98 

باشد . مانند آب منبع ، حوض ، استخر ،آب لوله  384 که مقدار آن حداقل آبی

ه به منبع آب شهر یا روستا متصل است .ککشی  هم حکم آب کُر را دارد چون  
ب کُر چیست و مقدار آن چقدر باید باشد ؟ با ذکر مثال  آ

 بیان کنید .

91 

در صورتی که بوسیله ی نجاست ، رنگ یا بویش تغییر کند مثال رنگ 

 خون بخود بگیرد .

گونه آب کُر و جاری نجس می شود ؟چ  71 

آب لیوان ، کوزه ، پارچ ، آفتابه لیتر کمتر باشد . مانند 384آبی که مقدار آن از   

ی شود هرچند نجاست اندک آب قلیل در برخورد با نجاست نجس م

 باشد. مثل آنکه ذره ایی خون در سطل آب بریزد .

که  دو بیان کنی است ؟ چند مثال بزنید .آب قلیل چه آبی 

 چگونه نجس می شود ؟

79 



 

 

 

 

 

یا در  ابتدا باید عین نجاست را برطرف کنیم و سپس زیر شیر آب بگیریم

 آب جاری فرو ببریم به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.

رای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا باید چه ب

 کرد ؟

77 

ابتدا خاک مال می کنیم  و سپس دوبار می شوییم تا پاک شود . و بدون 

 خاک مال کردن پاک نمی شود .

رفی را که سگ لیسیده است چگونه باید پاک کرد ؟ظ  73 

مین چگونه کف پا و ته کفش را پاک می کند ؟ز بواسطه ی راه رفتن تمام آلودگی ها و نجاسات پاک و برطرف شود .  74 

عین نجاست با راه  -3زمین خشک باشد   -7خود زمین پاک باشد  -9

زمین موکت یا فرش نباشد .-4رفتن روی زمین کامال برطرف شود    

مین با چه شرایطی کف پا و ته کفش را پاک می کند؟ز  75 

انسان با خون نجس شود ، چگونه می توان آن را اگر بدن  خون را از روی پوست برطرف کرده و زیر آب می شوییم تا پاک شود.

 پاک کرد ؟
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 الف: صحیح

 ب:غلط

 ج:غلط

صحیحد:  

 ه:غلط

 کدامیک صحیح و کدامیک غلط است .
الف: برای پاک شدن لباس خون آلود کافی است که محل خون را 

 بشوییم .

ب: اگر بدن ما با ادرار آلوده شده باشد کافی است که محل آن را با 

 دستمال تمیز کنیم .

 ج: ظرف نجس  با دوبار آب قلیل ریختن پاک نمی شود .

ر کف پای ما نجس شده باشد با راه رفتن روی موکت یا فرش د:اگ

 پاک نمی شود .

 ه : ظرفی را که سگ لیسیده است با دوبار شستن پاک می شود .
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