
 باسمه تعالی                                                               

 درس نهم    –هفتم پایه   – درس پیام های آسمانیتستی  سؤاالت                            

                        نام طراح : فراهانی        دقیقه 55زمان:           کالس:                         نام و نام خانوادگی:        

 ؟می باشدجاری  زیر آب کدام یک از موارد (5

                                              د( همه موارد                     ج( آب چشمه                ب( آب رود خانه                     الف( آب باران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ( استفاده از سگ برای چه کارهایی از نظر اسالم جایز است؟2

      اخل خانه برای عالقه   د( د ج( سرگرمی و عالقه              ب( شکار و سرگرمیالف( شکار و نگهبانی        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟نیستکدام مورد از نجاسات ( 3

 ب(ادرارومدفوع حیوانات حالل گوشت مثل گوسفند  الف( ادرارومدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند   

              ج(  ادرار و مدفوع گربه و موش                                       د( ادرار و مدفوع انسان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟نمی باشدکدام مورد از موارد زیر جزء مطهرات ( 4

                                            د(  آب و زمین        ب باران ج( آب رود خانه و آ                ب (آب مخلوط       الف( آب چشمه و قنات    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟زیر جزء شرایط تطهیر با زمین می باشد کدام یک از موارد (5

         د( همه موارد    زمین پاک باشد       ب( زمین خشک باشد       ج( زمین سبزه زار،موکت یا فرش نباشد   الف(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ی باشد؟( کدام یک از موارد زیر جزء آب راکد م6

                          ب( آب باران                 ج( آب رود خانه                د( آب منبع      الف( آب چشمه           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

 به آبی که از زمین می جوشد و جریان  دارد چه می گویند؟ (7

                          ب( آب قلیل                  ج( آب جاری                    د( آب راکد     الف(آب کر                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 در برخورد با نجاست چه حکمی دارد؟ آب قلیل (8

 موارد ب و ج د(        ج( اگرمزه اش تغییر کند نجس است            ( نجس استب  نجس نیست      الف( 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( کدام جزء از اجزای بدن  سگ نجس می باشد؟9

                        اردد ( همه مو                       ب( استخوان                 ج( ناخن                       الف(  مو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ظرفی که سگ لیسیده یا از آن آب خورده است چگونه باید تطهیر کرد؟ (51

 د( موارد الف و ب   ج( نیازی به تطهیر ندارد        باید خاک مال کرد     ب( باید آن را دو بار شست      الف(


