 .13خداوند پس از سخنان پیامبر (ص) در آیه ی قرآن روز غدیر خم را چگونه توصیف کردند ؟
 .14واقعه ی غدیر خم توسط چه دانشمندانی و در چه کتاب هایی ذکر شده است؟
 .15در ماجرای غدیر خم حضرت علی (ع) توسط چه کسی به جانشینی پیامبر (ص) انتخاب شد؟
 .16فعالیت کالسی ص 47و خودت را امتحان کن ص  47را انجام داده و در کتاب خود بنویس.
سواالت متن درس ششم (نردبان آسمان)
 .1حضرت علی (ع) در مورد نماز چه سفارشی به مردم کردند ؟
 .2پیامبر (ص) نماز را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟ چرا؟
 .3طبق آیات قرآن وقتی از دوزخیان می پرسند که چه چیزی شما را به دوزخ کشانید چه پاسخ می دهند؟
 .4بنا به فرموده ی حضرت علی (ع) تاثیر نماز را بنویسید.
 .5کدام عبادت است که در اسالم از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن به عنوان معراج مومنان یاد شده است؟
 .6ترک نماز انسان را به مرز هولناک  ..........................و  .........................می کشاند.
 .7آیا هر نمازی می تواند باعث باال رفتن ما به سوی خدا شود؟
 .8چگونه باید نماز بخوانیم تا مورد توجه بیشتر خداوند قرار گیریم ؟
 .9برخی از اداب نماز را که قبال فرا گرفته اید نام ببرید .
 .11حضرت علی (ع) در مورد اهمیت و ارزش واالی اذان و اقامه در تکمیل نماز چه فرمودند ؟
 .11محتوای اذان و اقامه چیست و به چه موضوعاتی اشاره دارد ؟
 .12سفارش های بزرگان دین به اذان گفتن چه چیزی را موجب شده است ؟
 .13پیامبر (ص) در مورد عمل ارزشمند اذان و اقامه در نماز چه فرمودند ؟
 .14چرا به نماز خوادن در مسجد توصیه ی فراوانی شده است ؟
 .15سخن امام صادق (ع) را در مورد اهمیت مسجد بنویسید.
 .16تسبیحات حضرت زهرا (س) یعنی چه؟

 .17اگر نماز گزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس شده است و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش چه
حکمی دارد؟
 .18اگز نماز گزار بفهمد لباس و بدنش نجس شده ولی بعدا فراموش کند آن را پاک کند و در همان حال نماز
بخواند نمازش چه حکمی دارد؟
 .19اگر نماز گزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد نمازش چه حکمی
دارد؟
 .21چه مقدار خون اگر روی لباس یا بدن کسی باشد می تواند با آن نماز بخواند؟
 .21اگر با جوراب و کاله و دستکش و یا چیزهایی که لباس به حساب نمی آید و نجش باشند نماز بخوانیم نمازمان
چه حکمی دارد؟
 .22اگر کاله و دستکش و جوراب و غیره نجس باشد در چه صورتی نماز خواندن با آن ها صحیح است؟
 .23عالوه بر لباس و بدن نمازگزار  .........................نمازگزار هم باید پاک باشد.
 .24سجده کردن بر اشیای  ..........................نماز را باطل می کند.
 .25اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش  ........................است.
 .26مکان غصبی به چه مکانی گفته می شود؟
 .27کسی که با پولی که از راه حرام بدست آورده لباس بخرد آیا می تواند با آن لباس نماز بخواند؟
 .28وقتی بگوییم لباس نمازگزار نباید غصبی باشد یعنی چه ؟ توضیح دهید.
 .29استفاده از زیور آالت مانند انگشتر و یا گردنبند برای مردان  ..........................است و استفاده از این وسایل در
هنگام نماز باعث  ..............................نماز مردان می شود.
 .31نماز خواندن با لباسی که از اجزای حیوانات حرام گوشت تهیه شده باشد چه حکمی دارد؟
 .31فعالیت کالسی ص 53و ص 56و خودت را امتحان ک ص 57را انجام داده و در کتاب خود بنویس.

