


هزجغ تقلید تاید هجتْد، هزد، ػاقل، شیؼِ دٍاسدُ اهاهی، سًدُ، ػادل ٍ اػلن تاشد ٍلی اس هجتْد هزدُ جایش ًیست  (12

 تقلید کٌٌد.

 تقلید در اصَل دیي است ٍ ّزکس هی تَاًد فزٍع دیي ٍ اصَل دیي را اس هزاجغ تقلید کٌد. (11

ادرار ٍ هدفَع حیَاًات حالل گَشت هثل گاٍ  ادرار ٍ هدفَع حیَاًات حزام گَشت هثل گزتِ ٍ خزگَش ًجس است ٍ (12

 ٍ گَسفٌد ًجس ًیست.

 لیتز داشتِ تاشد ٍ تَاًایی رفغ ًجاست را داشتِ تاشد. 373الی  273آب کز تِ آب ّایی هی گَیٌد کِ حجن  (13

 اگز تؼد اس آتکشی ػیي ًجاست اس تیي تزٍد آى چیش پاک هی شَد. (14

 حد شستي دست ّا اس آرًج تا هچ دست هی تاشد. (15

 اگز ضوي ًواس یا تؼد اس ًواس در درستی ٍضَی خَد شک کٌین ٍضَ ٍ ًواسهاى صحیح است ٍلی تزای ًواس تؼد (16

 هی تایست ٍضَ تگیزین. 

 ٍقتی کِ دراػضا ٍضَ سخن ٍ یا شکستگی ٍجَد داشتِ تاشد تاید تِ دستَر ٍضَی جثیزُ ػول کزد (17

، کشیدى کف دست چپ تاّن تِ توام پیشاًی ٍاجثات تیون تِ تزتیة سدى کف دٍ دست تاّن، کشیدى کف دٍ دست (18

تِ توام پشت کف دست راست ٍ تؼد کشیدى کف دست راست تِ توام پشت دست چپ اس هچ تا سز اًگشتاى  ٍ اس 

 تاال تِ پاییي است.

 زدى در ّوِ هَارد اػن اس هستحة ٍ ٍاجة یکساى است ٍ تِ دٍ صَرت تزتیثی ٍ ارتواسی اًجام کًحَُ غسل  (23

 هی شَد.

 ت غسل تزتیثی ػثارت اًد اس 9 شستي سز ٍ گزدى، شستي طزف راست تدى ٍ شستي طزف چپ تدىٍاجثا (22

 ٍاجثات غسل ارتواسی ػثارتٌد اس 9 ًیت، رساًدى آب در یک آى تِ توام تدى (21

 ٍجَد خَى تِ اًداسُ کوتز اس سطح یک سکِ دٍ ریالی در تدى یا لثاس ًواسگشار ٌّگام ًواس اشکال ًدارد (22

 اػوال ٍاجة در ًواس هی گَیٌد کِ ػثارتٌد اس 9 ًیت، قیام، رکَع، دٍ سجدُ در ّز رکؼتارکاى ًواس تِ  (23

 ز سَْا فزاهَش شًَد ًواس صحیح ًیستٍاجثات ًواس اجشایی اس ًواس ّستٌد کِ اگ (24

 تزای غیز اس خداًٍد حتی هؼصَهیي )ع( حزام است. ُسجد (25

 ارُ پیشاًی را تز هْز تگذارین ٍ سجدُ تِ حساب ًوی آید.اگز پیشاًی تی اختیار اس رٍی هْز تلٌد شَد هی تَاًین دٍت (26

 قٌَت اس هستحثاب ًواس است کِ تلٌد خَاًدُ هی شَد غیز اس جواػت (27

ْای ٍ شک اًَاع شکیات ػثارتٌد اس شک ّایی کِ تاطل کٌٌدُ ًواس ّستٌد، شک ّایی کِ ًثاید تِ آى ّا اػتٌا کزد (28

 صحیح

 تِ آًْا اػتٌا کزد ٍ ًواس صحیح است. ْای صحیح هٌظَر اس اًَاػی اس شک ّستٌد کِ ًثایدشک (33
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