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 صفحه5 

سفندان برخورد کرده است و پس از ذبح گوسفند ( فرض کن وارد یک دامداری شده ای و ته کفشت با پس افکنده مرطوب گو2

 آستین پیراهنت پر خون گردیده است.

        اکنون مشخص کن کدامیک نجس شده است؟     کفش        آستین پیراهن         هر دو 

.با توجه به گزینه انتخابی شیوه تطهیر را به صورت نمایشی در کالس انجام بده 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 درس دهم )ستون دین(

)چنانچه موردی را نتوانستی حل کنی آن را را مشخص کن نادرستو  درست یا حاالت در مورد جدول زیر قضاوت کن و موارد( 1

 یادداشت کن و در نماز جماعت مغرب و عشاء از امام جماعت بپرس(

 نادرست درست 

   .رضا یکی از دو سجده را فراموش کرد معتقد است نمازش کامل است  -1

    .محمدرضا دستش شکسته است نمازش را نشسته می خواند -2

   نماز ظهر و در رکعت سوم فقط سوره حمد را می خواند. حمید در -3

   خواندن قنوت در رکعت دوم نماز واجب است.علی می گوید :  -1

 

( با کسانی که نمازشان را مرتب و به موقع می خوانند یک مصاحبه انجام بده و تاثیر آن را در دوری از گناهان و شیطان برسی 2

 کالس بیان کنکن و با ارائه گزارشی در 

 ............................................................................................................................................................................................................... 

  ر شخصیت آن ها گذاشته است؟ و چگونه می توانی از آن ها الگو برداری کنی؟اکنون مشخص کن نماز چه تاثیری د 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 

 ( چنانچه در حال بازی باشی و صدای اذان را بشنوی چه کاری انجام خواهی داد؟......... چرا ؟3

 ............................................................................................................................................................................................. 

 

 ( فرض کن تصاویر مقابل شما هستی. اکنون به سؤاالت پاسخ بده.1

  این حالت در نماز رکن است یا غیر رکن؟ ................................ 

 اگر این عمل را در نماز فراموش کنی حکم نمازت چیست؟ ................................ 

  چه ذکری را در این حالت می خوانی؟ .................................................. 

 

 

 

 درس یازدهم ) نماز جماعت (

 


