
 بسمه تعالی

 پیام های آسمانی پایه نهم هفتم سؤاالت درس

 خود را امتحان کنید

-ضوو آب بودن مُطلق   -وضو آب بودن پاک .دهید توضیح و ببرید نام را مورد پنج صحیح، وضوی شرایط از (1

 مُواالت-ترتیب-اعضا در مانع نبودن-وضو اعضای بودن پاک-آن ظرف و آب بودن مباح

 ،غصبی ولی دارد، دسترس در آب .کنید بیان را کند تیمم نماز، برای باید مکلف که مواردی از مورد سه (2

 واهدخ سختی به تشنگی از بگیرد، وضو آن با اگر که دارد اختیار در کمی آب .است آلود گل خیلی یا نجس

 ظرف آب وضو نجس یا قصبی باشد .افتاد

 داوندخ خشنودی برای کردیم نیت آنکه از پس .دهید توضیح خالصه، صورت به را کردن تیمم صحیح شیوه (3

 یرو هم با را دست دو هر کف :دهیم می انجام ترتیب به را زیر مراحل کنیم، یم تیمم غسل یا وضو جای به و

 و گذاریم یم پیشانی باالی را ها دست .زنیم یم است صحیح آن بر تیمم که دیگری چیز هر یا و پاک خاک

 کنو تا مچ از و گذاریم می راست دست پشت بر را چپ دست کف .کشیم می بینی باالی و ابروها تا را آنها

 .کشیم می انگشتان نوک تا مچ از و گذاریم یم چپ دست پشت را راست دست کف .کشیم می انگشتان

 ؤاالت و نکات متنس

 روده گازهای و مدفوع ادرار، شدن خارجرا نام ببرید .  کند یم باطل را تیمم و وضو که چیزهایی از برخی *

 (نشنود هم گوش و نبیند چشم که صورتی به) رفتن خواب به - بدن از

 مرتع بر خداوند تا بگیر وضو بسیار* رسول گرانقدر اسالم در باره ی اهمیت وضو و ثواب آن چه می فرماید؟ 

 خوابد، یم وضو با که کسی بده؛ انجام را کار این باشی، وضو با روز و شب که است میسر برایت اگر. بیفزاید

 2!نماز او برای خوابش و بود خواهد مسجد او برای  صبح تا بسترش

 ار دستمان داریم قصد وقتی بخوانیم؛ نماز خواهیم می وقتی* در چه مواقعی واجب است وضو داشته باشیم؟ 

 از یکی به وقتی بیاوریم؛ جای به را حج واجب طواف خواهیم می و رویم می حج به وقتی بزنیم؛ قرآن آیات به

 زنیم؛ می دست «باشد شده نوشته که زبانی هر به» خداوند مهای نا

 محر زیارت قرآن، داشتن همراه کریم، قرآن تالوت هنگام*در چه مواقعی بهتر است که وضو داشته باشیم؟ 

 خوابیدن هنگام حتی و قبور اهل زیارت مسجد، به رفتن السالم، علیهم امامان های
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 بتداا نیت، از پس یعنی دهیم؛ انجام ترتیب به را وضو مراحل تمام است واجب* ترتیب را در وضو شرح دهید. 

 تدس آن از پس و شوییم یم انگشتان نوک تا آرنج باالی از را راست دست سپس شوییم؛ یم را صورتمان

 با و مسح را سر است، مانده دست کف در که رطوبتی همان با بعد شوییم؛ یم صورت همین به نیز را چپ

 مکلف اگر. چپ دست با را چپ پای روی و کنیم یم مسح راست دست با را راست پای روی رطوبت، همان

 .شود یم باطل وضویش بزند، هم هب را ترتیب این

 .نیندازیم فاصله آنها بین و دهیم انجام سرهم پشت را وضو کارهای است واجب *مواالت را در وضو شرح دهید.

 مشغول او بگویند که ای گونه به بخورد، هم به وضو حالت که بیندازیم فاصله قدری به وضو کارهای بین اگر

 بدون ودش صحبت مشغول و بگیرد تماس منزل تلفن با کسی وضوگرفتن، هنگام مثالا  است؛ شده دیگری کار

 .است باطل او وضوی کند، دنبال را وضو کارهای آنکه

 

 کالسیفعّالیت 

 .است باطل یک، کدام در و صحیح فمکل وضوی زیر، موارد از یک مکدا در کنید مشخص دلیل ذکر با

 باطل است زیرا آب وضو باید  :گیرد می وضو گالب با دلیل همین به و ندارد اختیار در پاک آب

 مطلق و خالص باشد.

 و هم پاک و  جاریهم یح است زیرا آب رودخانه : صحگیرد می وضو رودخانه آب از سفر، هنگام در

 بی باشد.تمیز است و هم مال کسی نیست که قص

  انپای از بعد و شود او با صحبت مشغول او و بگیرد تماس وی تلفن با کسی وضوگرفتن، هنگام 

: باطل است زیرا مواالت وضو که باید پشت سر هم اعمال وضو را دهد ادامه را خود وضوی صحبت

 انجام دهیم، صورت نگرفته است

 


