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 -1حکمت شسنت هر یک از اعضای وضو ( صورت  ،دست ها و مسح رس و پاها ) را ببنویسید.

 -1با توجه به سخن پیامرب اسالم

 ،سه مورد از فواید وضو را بنویسید.

 -2برای اجنام چه اکرهایی وضو واجب است؟

 -3وضو گرفنت در چه مواردی مستحب است؟

 -4رشایط وضوی صحیح را بنویسید.

 -5اگر ندانیم و یا فراموش کنیم که آیب جنس است و با همان آب جنس ،وضو بگرییم ،وضو چه حکیم دارد؟ باطل است.
 -6آب مطلق را تعریف کنید و انواع آن را بنویسید.

 -7آب مضاف را با ذکر مثال توضیح دهید.

 -8آب وضو باید چه رشایطی داشته باشد؟

 -8-1در وضو ،چه چزیهایی باید پاک باشد؟

 -8-2در وضو چه چزیهایی باید مباح باشد؟

 -9وضو گرفنت با آب مطلق وآب مضاف ،چه حکیم دارد؟

« -11آب وضو باید مباح باشد» را توضیح دهید.

 -11استفاده از آب غصیب و وضو گرفنت با این آب ،چه حکیم دارد؟

 -12وضوگرفنت با آ ب هایی که در ماکن های عمویم قرار دارند ،چه حکیم دارد؟
 -13حکم چریب ِک ِر م ها ،الک روی ناخن ،چسب و رنگ ،در وضو چیست؟
« -14ترتیب» یکی از رشایط وضو است ،ان را توضیح دهید.

« -11مواالت» در وضو را توضیح دهید.

 -16در چه مواردی ،به جای وضو و غسل ،یم توان ّ
تیمم کرد؟

 -17مراحل غسل ترتییب را بنویسید.

 -17مراحل تیمم را بنویسید.

 -18چه چزیهایی وضو را باطل یم کند؟

خودت را امتحان کن.
 -1از رشایط وضوی صحیح ،پنج مورد را نام بربید و توضیح دهید.
 -1پاک بودن آب وضو ُ -2مطلق بودن آب وضو  -3مباح بودن آب و ظرف آن  -4پاک بودن اعضای وضو  -1نبودن مانع
در اعضا
 -2سه مورد از مواردی که ملکف باید برای نماز ،تیمم کند را بیان کنید.
 -1آب در دسرتس دارد ،ویل غصیب ،جنس یا خییل لگ آلود است.
 -2آب کیم در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگرید ،از تشنیگ به سخیت خواهد افتاد.
 -3وقت تنگ باشد که اگر وضو بگرید ،نمازش قضا یم شود.

 -3شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه ،توضیح دهید.
 نیت یم کنیم که برای خشنودی خداوند و به جای وضو یا غسل ،تیمم یم کنیم. -2کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چزی دیگری که تیمم بر آن صحیح است یم زنیم.
 -3دست ها را باالی پیشاین یم گذاریم و آنها را تا ابروها و باالی بیین یم کشیم.
 -4کف دست چپ را بر پشت دست راست یم گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان یم کشیم.
 -1کف دست راست را پشت دست چپ یم گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان یم کشیم.

آزمون درس  6پیام نهم

 -1در کدام یک از اکرهای زیر وضو گرفنت واجب است؟

الف (زیارت اهل قبور ب (دست زدن به نام خدا ج (خواندن قرآن د (زیارت حرم امامان
 -2در کدام یک از موارد زیر رشایط وضو صحیح نیست؟

الف (مطلق بودن آب وضو ب (مباح بودن ظرف آب وضو ج (مباح بودن حمل وضو گرفنت د (مواالت 
 -3کیس که برای وضو گرفنت مشیلک ندارد نباید دیگری او را وضو دهد .درست نادرست
-4کیس که آب ندارد ،اما فرصت اکیف برای وضو گرفنت باقیست باید بدون اتالف وقت تیمم کند .درست نادرست 
 -5اگر ندانیم آب وضو جنس است و با آن وضو بگرییم،وضو صحیح است .درست نادرست 

 -6به آیب که از چزیی گرفته شده یا چزیی با آن خملوط شده باشد  ،آب  ..............یم گویند.
 -7استفاده از آب غصیب برای وضو  .......است.
 -8صحیح یا باطل بودن وضو را در نمونه های زیر مشخص کنید.

الف.مریم با آیب که در پارک قرار دارد ،وضو یم گرید .صحیح باطل

ب.یلع با این که کیم چسب روی دستش بایق مانده،وضو یم گرید .صحیح باطل
 -9مضاف یا مطلق بودن آب های زیر را مشخص کنید.
آب چشمه :

الگب :

 -11در چه مواردی وضو و تیمم باطل یم شود؟ دو مورد

منظور از ترتیب و مواالت در وضو چیست؟

آب لوهل کیش:
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