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مدت امتحان  21دقیقه

 1کذام یک از اعوال زیر ًواز را تاعل ًوی کٌذ ؟
الف  :خٌذُ کردى تاصذای تلٌذ
2

ب :لثخٌذ زدى

رٍی ترگرداًذى از قثلِ در چِ صَرتی تاعث اتغال ًواز هی شَد ؟
الف :سَْی

3

ج :عوذی یا سَْی

ب:عوذی

ب :شک در دٍ رکعت آخر ًوازّای چْاررکعتی

ج:شک در رکعات سِ ٍ چْار ًواز چْار رکعتی

6

7

ب  :تاعل

الف سرفِ ،عغسِ ٍ خوازُ کشیذى

ب  :گریِ کردى ترای آهرزش گٌاّاى درحال ًواز

ج :خَاًذى قٌَت تا زتاى فارسی

د :تِ ّن زدى صَرت ًواز

کذام یک از هَارد زیر از شرایظ ٍضَی صحیح ًوی تاشذ ؟
الف:پاک تَدى آب ٍضَ

ب :هثاح تَدى آب

جٍ :ضَ گرفتي تا آب هضاف

د:پاک تَدى اعضای ٍضَ

آب چاُ ّا ٍچشوِ ّا جسٍ کذام دستِ تٌذی آتْا هحسَب هی شَد؟
ب :هضاف

ج :قلیل

دً :جس

کارّای ٍضَ را پشت سرّن اًجام دادى ٍ تیي آًْا فاصلِ ًیٌذاختي را  .............هی گَیٌذ.
الف  :ارکاى ًواز

9

ج ً :واز احیاط دارد

د :هَارد ب ٍ ج

کذام یک از اعوال زیر ًواز را تاعل هی کٌذ ؟

الف:هغلق
8

د  :شک در رکعات چْارٍپٌج ًواز چْررکعتی

اگر ًواز گسار رکرّای ٍاجة ًواز را در حال حرکت تگَیذً،وازش  ..........هی تاشذ .
الف  :صحیح

5

د ّ :یچکذام

کذام یک از شک ّای زیر تاعث اتغال ًواز هی شَد ؟
الف  :شک در رکعت اٍل ًوازچْاررکعتی

4

ج :خٌذُ ازرٍی عوذ

د :قْقِْ

ب :هَاالت

ج ٍ :اجثات ًواز

د  :ترتیة

کذام یک از هَارد زیر ٍضَ ٍ تیون را تاعل ًوی کٌذ ؟
الف  :خارج شذى ادرار

ب:خَاب رفتي

ج :تستي چشن تذٍى خَاب

د :خارج شذى هذفَع

 11آتی کِ خالص ًیست ٍآى را از چیس دیگری گرفتِ اًذ را  .............هی ًاهٌذ .
الف :هثاح

ب  :هضاف

ج :هغلق

د :گسیٌِ الف ٍب

