
 )ع( طب الصادق کتاب  کتابخوانی از سواالت مسابقه

 منبع : کتاب طب الصادق )تغذیه و خوراکى ها در فرهنگ طب الصادق– مولف  :  دکتر محمد دریایی

 ؟امام صادق )ع( می فرمایند سه چیز است که خوردنی بوده و انسان را الغر می کند. آن سه چیز کدامند .1

 ، شیر بز و گوشت شترسبزیجات تازه)الف( 

 ، نان جو و گوشت ماکیانشیر شتر)ب( 

 تازه انار، انجیر خشک و سبزیجات)ج( 

 نشسته بار به تازه خرماى و پنیر شده، خشک گوشت)د( 

  اص استعمال بوی خوش است ؟یک از موارد ذیل از خوکدام امام صادق )ع(  نظر طبق.    2

 عمر را طوالنی می کند)الف( 

 افزایدمی   جنسى توان بر )ب(

 باعث خوش رویی انسان می شود)ج( 

 همه موارد)د( 

  به جز را بیمارانشان چیست، این میوه در دانستند مى مردم اگر امام صادق در مورد خواص کدام میوه است که می فرمایند :.   3

 ؟.است آن شوى و شست ى مایه و قلب براى چیز سودمندترین بویژه، این میوه که بدانید .کردند نمى درمان آن

 انگور)الف( 

 انجیر)ب( 

 سیب)ج( 

 انار)د( 

مى  نیو دردهاى درون را تسک که به اذن خداوند متعال، دل را جال مى دهد د،یبخور......................       دیدگاه امام صادق )ع( : از. 4

رگ ها  د،یبر روشنىِ چهره مى افزا.....................  روشن مى کند. چهل روزدر قلبش را بخورد،  ..................هر کس ناشتا  بخشد.

 را افزون مى سازد. جنسى روىین را نرم مى کند و

 بادنجان-انار-گالبی)الف( 

 گالبی-انار-بادنجان)ب( 

 بادنجان-گالبی-انار)ج( 

 انار-گالبی-بادنجان)د( 

 



 

 ، استخوان هاى ساق را تراکم درونى مى دهد،................خوردن  مى بخشد. رویمغز را ن امام صادق )ع( :      ...................... دگاهیز دا. 5

 و باکترى هاى مضر( شکم را مى کشُد و عقل را استحکام مى بخشد. مى کند، جنبندگان )انگل ها تی، لثه را تقو................................

 آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود. و هر کس د؛یو بر عقل مى افزا انَدیمى رو ....................... 

 باقال - شراب یسرکه  - گوشت –روغن بنفشه )الف( 

 گوشت -باقال  -روغن بنفشه  -شراب  یسرکه  )ب( 

  روغن بنفشه -شراب  یسرکه  -باقال -  گوشت)ج( 

 وشتگ - سرکه ی شراب - باقال - روغن بنفشه)د( 

 ؟ آورد. آن سه چیز کدامند و حافظه را بار مى ردَبمى  انیفراموشى را از م ز،یسه چمی فرمایند : )ع(  صادقامام . 6

 غذا خوردن و روزه گرفتنکم  – مسواك زدن )الف(

 مسواك زدن و روزه گرفتن -قرائت قرآن )ب(

و ورزش کردن روزه گرفتن -قرائت قرآن )ج(  

 زدن و روزه گرفتنمسواك  –حجامت کردن  )د(

، ......................شستن سر با . است که اعصاب را استحکام مى بخشد خوراکى کویچه ن امام صادق )ع( :      ...................... دگاهیاز د. 7

بخورد؛ چرا که  ریهمراه با ش...........................  گرفتار آمد شیبدن خو ایهر کس به ضعفى در قلب  از سردرد است. منىیى ا هیما

 مى دهد. استحکام زیمى کند و لثه هاى او را ن تیتن او را تقو رَد،مى ب رونیاز اندام وى ب را خوراك، هر درد و عارضه اى نیا

 گاوگوشت  – بابونهگل  – کشمش)الف( 

 شترگوشت  – گاوزبانگل  – انگور)ب( 

 گوشت گوسفند - گل خطمى -مویز  )ج(

 بزگوشت  – میخکگل  –گردو )د( 

 .و به چشمان انسان جال و روشنی می دهد را افزون مى کند ىینای...........، قدرت ب.......................:     ... ندیفرما یامام صادق )ع( م. 8

 به پا کردن کفش)الف( 

 مسواك زدن)ب( 

 اثمد ی سرمه با سنگ دنیسرمه کش)ج( 

 هر سه مورد)د( 

 



 

 سودمندترین درمان برای گلودرد چیست؟امام صادق )ع( از نظر . 9

 ریشورباى ش)الف(             

  روغن بنفشه)ب( 

  ازیپ)ج( 

 )بادروج( كوح)د( 

 

مى سازد، لثه را  دارد: بوى دهان را خوش ژگىیچرا که سه و د،یبخور :     .....................................، ندیفرما یامام صادق )ع( م. 10

 را افزون مى کند. زشیتوان آممى بخشد، و  روین

 سیر )الف(

پیاز    )ب(  

 دارچین )ج(

 میخکد( )

 پاسخنامه مسابقه کتابخوانی از زندگینامه امام حسن مجتبی )ع(

 د ج ب الف سوال  د ج ب الف سوال
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 .........................................تلفن همراه : ...........................           ............       .....................................نام و نام خانوادگی :        ........       

 درس کامل پستی جهت ارسال هدایا در صورت برنده شدن :آ       

      .................................................................................................................................................................................................................. 


