
پیام های آسمان هفتم

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی درس 9-پایه7

تاریخ آزمون: 1398/12/15

زمان برگزاري: 0 دقیقه

سینا دوره اول

فصل چهارم-راه و توشه

اگر چیزي غیر ظرف با خون نجس شود، چگونه با آب قلیل می توان آن را پاك کرد؟  1

با آب قلیل نمی توان پاك کرد. سه مرتبه با آب بشوریم. دو مرتبه با آب بشوریم. یک مرتبه با آب بشوریم.

کدام یک از آب هاي زیر پاك است؟  2

در آب استخري بزرگ، الشۀ سگی افتاده، ولی تغییري در آب ایجاد نشده است. در آب آفتابه اي قطره اي ادرار افتاده، به طوري که در آب محو شده است.

در استخري مقداري خون انسان ریخته شده و بوي آب تغییر کرده است. در کاسه اي آب، قطرة خون گربه ریخته شده است و بوي آن را گرفته است.

کدام یک از گروه هاي زیر جزء نجاسات نیست؟  3
(پشه، مگس، مار و ماهی داراي خون جهنده نیستند.) (گاو خون جهنده دارد.)

خون مار - ادرار و مدفوع گوسفند - موي خوك خون انسان - ادرار و مدفوع گوسفند - خون مگس

ادرار گاو - خون مار - خون پشه خون ماهی - ادرار و مدفوع گوسفند - موي سگ

در حیاط خانۀ بهروز حوضچه اي وجود دارد که حجم آب داخل آن  لیتر است. بهروز دستش را که اندکی خونی بود، در داخل حوضچه فرو  4
می برد. بنابراین ..................

آب داخل حوضچه چون قلیل است، نجس نشده ولی دست بهروز نجس است. همۀ آب نجس شده  است و دست بهروز هم پاك نشده است.

چنان چه اثري از خون باقی نماند، هم آب حوضچه و هم دست بهروز نجس است. آب داخل حوضچه در صورتی نجس می شود که رنگ یا بویش تغییر کند.

385

رعایت طهارت و دوري از نجاست ..................  5

مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات است. موجب سالمتی جسم و روح ما می شود.

گزینه ي  و  12باعث باالتر رفتن مقام دنیایی است.

کدام یک از آب هاي زیر حتمًا نجس شده است؟  6
الف) یک قطره از خون دست احمد داخل آب پارچ افتاد.

ب) حوضی دقیقًا  لیتر آب داشت و سگی از آن مقدار زیادي آب نوشید.
ج) در یک استخر هزاران لیتر آب باران جمع شده بود و سگی در آن ادرار کرد.

الف - ب ب - ج الف الف - ب - ج
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کدام گزینه دربارة آب باران درست نیست؟  7

پاك کننده است. آب ُکر به حساب می آید. پاك است. حکم آب جاري را دارد.

کدام دو حیوان است که تمام اجزاي بدن آن ها نجس است؟  8

خوك، موش سگ، خوك گربه، سگ موش، گربه

ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب خورده است، چگونه تطهیر می کنند؟  9

طهارت مسلمانان بعد از ادرار کردن چیست؟  10
1



جاي خالی را پر کنید:  11

شیوة تطهیر ظرف نجس:

) با آب قلیل

) با آب ُکر

1

2

لباس نجس شده با خون: آب ُکر

دستمال پارچه اي خیس که با خون برخورد کرده است حکمش  .................. است.

ظرفی که سگ شکاري در آن آب خورده است، .................. است.

دست مریم با چاقو بریده است و چند قطره خون آمده است؟  12

اگر دست مریم با دستمال خیس برخورد کند آیا دستمال نجس می شود؟

براي «تطهیر ظرف نجس با آب قلیل» و «تطهیر ظرف نجس با آب جاري»، به ترتیب حداقل چند بار الزم است شی ء را آب کشید؟  13

یک - دو یک - یک دو - یک  سه - یک

به ترتیب، ادرار، مدفوع، خون چه حیواناتی نجس است؟  14

داراي خون جهنده - حرام گوشت حالل گوشت - حرام گوشت حرام گوشت - داراي خون جهنده داراي خون جهنده - حالل گوشت

اگر چیزي با ادرار نجس شده باشد و بخواهیم آن را با آب قلیل تطهیر کنیم، باید ..................  15

ابتدا خاك مال کنیم و بعد دوبار، آب بریزیم. یک مرتبه آب بریزیم.

ابتدا خاك مال کنیم و بعد سه دفعه آب بریزیم. دومرتبه آب بریزیم.
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