
 اضًّ جعانیت                                                                               

 1احكاو                          یعًٕي یرحضٕریـ آيٕزظ غ ٓا(ی)ضالو هللا عهانسْرا  ةجايع                         ًََّٕ ضؤال

    

 (1۱ؼ ۷ی تُٕیطیذ. )وجفأت اححیاط ٔاجة ٔ يطححة را تا رکر يثان .1

 ْا را در يٕارد زیر يػخؽ کُیذ. َٕع اححیاط .۱

، اگزچَ کفایت تیون تعیذ جوع کٌذتاػذ تٌا تز احتیاط تایذ تیي تیون ّ ّضْ  اگز جثیزٍ تیؼتز اعضای ّضْ را فزا گزفتَ -الف

 (۱۱ؽ ۴۷۱ًیظت. )م

خْاًذى در آًجاطت ّلی اگز خْاًذ ًواسع تاطل تْدى سى ّ هزد ًاهحزم در جای خلْت جایش ًیظت ّ احتیاط در ًواس ً -ب

 ًیظت.

 (1۱)ؼ  ؟غٕد ْای ریم در چّ ؾٕرت تا ياللات کردٌ تا َجاضث، َجص يی آب  .3

 آب هضاف -آب کز            د -آب قلیل            ج -آب جاری          ب -الف

 غهظ را يػخؽ کُیذ. ْای ؾحیح  ٔ گسیُّ  .4

 ۸۲ؽ ۲۸خْرد السم ًیظت تَ اّ تگْیذ. م ًجظی را هی چیشاگز اًظاى تثیٌذ کظی  -الف

 ۸۲ؽ ۱۴هزتثَ ػظتَ ػْد. م ۷آب قلیل تایذ  ،ظزفی را کَ تا ػزاب ًجض ػذٍ -ب

 ۱۸ؽ ۴۲۲تْاى ًواس ّاجة خْاًذ. م تا ّضْیی کَ تزای سیارت اُل قثْر گزفتَ ػذٍ، هی -ج

 ۹۱ؽ ۴۵۱م در ضیق ّقت تَ جای تیون ّضْ گزفتَ، ّضْیغ تاطل اطت. کظی کَ -د

 اؾطالحات زیر را جعریف کُیذ.  .5

 (۸۲(          ًاطیَ)م۸۱۲(         اطتحاضَ هتْططَ)م۸۱۱(       هحتضز)م۹۸ؽ ۴۴تثعیت)م

ای  اگر يطححاضّ يٕلع ًَاز ؾثح لهیهّ تٕدِ ٔ ترای ًَاز ظٓر جثذیم تّ يحٕضطّ غٕد چّ ٔظیفّانف(   .6

 َطثث تّ ًَاز دارد؟ 

ای  ترای ًَاز يغرب جثذیم تّ لهیهّ غٕد چّ ٔظیفّ ظٓر يحٕضطّ تٕدِ ٔ اگر يطححاضّ يٕلع ًَاز ب(

 (۱۱3َطثث تّ ًَاز دارد؟ )و

 رٔزِ( ۱يمذار حیض ٔ اضححاضّ را در يٕارد زیر يػخؽ کُیذ.)عذد خٕیػاٌ در ؾٕرت َیاز  .۷

 (             ۲۱ؽ ۸۵۱هاٍ )م ۴۵ّقتیَ 

 (                   ۲۸ؽ ۸۲۱هضطزتَ )م

 ۷۷ؼ  ۱8۱ش،اضححاضّ ٔ حیض را در يٕارد زیر يػخؽ کُیذ.و يمذار َفا  .8

 هاٍ       ۸۱ّقتیَ 

 ًاطیَ     



 ۷۷غٕد. ؼ یک از يٕارد زیر غطم يص يیث ٔاجة يی در کذاو .9

 طالَ ۵هض کزدى هزدٍ تْطظ تچَ  -هاَُ هزدٍ                          ب ۸هض جٌیي  -الف

 اگز اًظاى تالغ تَ ًاخي هزدٍ دطت تشًذ -د                          هض حیْاى هزدٍ              -ج

 11۷ٔ ؼ  81يؿادیك زیر را از جٓث ؾحث جیًى ٔ ضجذِ تررضی کُیذ. ؼ .11

 چْب -طٌگ هزهز                         د -کاٍ                         ج -ب          کْسٍ گلی             -الف

 زیر را تُٕیطیذ.حکى يٕارد  ،در تحث ًَاز .11

 ۱۲ؽ ۱۹۴لثاص ػِزت. م ًواس خْاًذى تا -الف

 ۴۱۸ؽ ۲۷۲هظافزی کَ فزاهْع کٌذ هظافز اطت ّ ًواس را توام تخْاًذ. م -ب

 ۴۱۵ؽ  ۱۲۹حزکت کٌذ. م االحزام طِْا   جٌُگام گفتي تکثیز -ج

 ۴۸۱ؽ ۵۷۷تعذ اس آًکَ پیؼاًی تَ سهیي تزطذ یادع تیایذ رکْع ًکزدٍ. م -د

 (11۷ؼ  ۷۷۷از را َاو تردِ  ٔ فرق ٔاجة رکُی را تا ٔاجة غیر رکُی تیاٌ کُیذ . )ؤاجثات ًَ .1۱

 تیاٌ کُیذ. را در يٕارد زیر  غکحکى   .13

   (۲۹۱تعذ اس رکْع در ًواس عصز)م ۹ّ ۸ػک تیي  -الف

   (۲۹۱در حال ایظتادٍ در ًواس عؼاء)م ۵ّ ۱ػک تیي  -ب

 (۲۸۹ًذٍ یا ًَ)متعذ اس گذػتي ّقت ًواس ػک کٌذ کَ ًواس خْا -ج

 (۲۴۲تعذ اس طز تزداػتي اس طجذٍ دّم در ًواس صثح )م ۴ّ۸ػک تیي  -د

 (۷۷۱ٔ و ۷38)و. ٔ دضحٕر آٌ را تُٕیطیذ ضجذِ ضٕٓ ٔجٕب يٕارد  .14

 (13۷جرخؽ ٔ يطافث غرعی را جٕضیح دْیذ. )ؼ  جفأت يیاٌ حذ .15

ترای تعذ از دِ رٔز دٔتارِ غیر ٔطٍ خٕد تًاَذ ٔ  کطی کّ غغهع يطافرت اضث اگر دِ رٔز در ٔطٍ یا .16

 (۷۱۷ٔ ۷۱۱)و ؟تایذ تخٕاَذچگَّٕ تّ يطافرت رٔد ًَازظ را غغهع 

ظٓر از ياَذٌ در آَجا يُؿرف غٕد،  يطافری کّ لؿذ کردِ دِ رٔز در يؿهی تًاَذ ٔ اگر رٔزِ تگیرد ٔ تعذ از .1۷

 (۷۷9اظ چگَّٕ اضث؟ )و  حکى ًَاز ٔ رٔزِ

 (۷۷3را کايم یا غکطحّ تخٕاَذ را َاو تثریذ؟ )و چٓار يکاَی کّ يطافر يخیر اضث ًَازظ  .18

حال خٕاَذٌ حًذ ٔ ضٕرِ اضث تایذ ًَازظ را چگَّٕ   الحذا کُذ کّ درتّ ايايی اگر در رکعث دٔو ًَاز ظٓر  .19

 (۷1۱)و  .جٕضیح دْیذ ؟تخٕاَذ

 (۷۱۱) و  .دضحٕر ًَاز آیات تّ دٔ رٔظ اضث، ْر دٔ رٔظ را تُٕیطیذ .۱1

 


