خرداد  ،49ب
کتاب :احکام پ 1
محدوده :آموزش فقه ،از درس مبطالت روزه تا آخر كتاب
تستی
 .1اهَال عوَهٖ کِ در اخت٘ار پ٘اهبز
أ .ف٘ئ 

ٍ خاًش٘ي اٗشاى قزار دارد تا در هصالح عوَهٖ خاهعِ بِ کار رٍد ً .....ام دارد.
ب .هال٘ات 

د .سکَات 

ج .اًفال 

 .2در صَرتٖ کِ کاال ًسِ٘ ٍ ق٘وت آى ًقذ باشذ ،هعاهلِ چِ ًام دارد؟
أ .کالٖ بِ کالٖ 

ج .دٗي بِ دٗي 

بً .سِ٘ 

د .سَلَف 

 .3خَردى گَشت کذام پزًذُ حزام است؟
أُّ .ذ ُّذ 

ب .فاختِ 

د .کالغ 

ج .بلبل 

 .4سْن االرث کذام هَرد ،دٍسَّم اس اهَال ه٘ت است؟
أ .شَّز ،در صَرتٖ کِ ه٘ت ،فزسًذٕ ًذاشتِ باشذ 

ب .پذر ،در صَرتٖ کِ ه٘ت ،فزسًذ داشتِ باشذ 

ج .دٍ دختز ه٘ت ،در صَرتٖ کِ ه٘ت ،پسز ًذاشتِ باشذ 

د .بزادر ٗا خَاّز هادرٕ ،اگز هتعذد ًباشٌذ 

تشریحی
 .1با تَخِ بِ بحج سکات فطزُ ،بِ هَارد سٗز خَاب دّ٘ذ.
أ .هقذار سکات؟

ب .خٌس سکات؟

جٍ .قت ٍخَب؟

دٍ .قت پزداخت؟

ً .2صاب غالت اربعِ ٍ هقذار سکات آى را بٌَٗس٘ذ.
 .3شزاٗط ٍخَب اهز بِ هعزٍف ٍ ًْٖ اس هٌکز را بٌَٗس٘ذ.
 .4اعوال رٍس ع٘ذ قزباى بزإ حدّاج چ٘ست؟ اٗي اعوال در چِ هکاًٖ اًدام هٖشَد؟
 .5صح٘ح ٗا غلط بَدى خوالت سٗز را هشخص کٌ٘ذ.
أ .شخصٖ کِ خٌسٖ را بِ سلف خزٗذُ ،قبل اس توام شذى هذت هقزّرً ،وٖتَاًذ خٌس را بِ دٗگزٕ بفزٍشذ:
ب .شخص هشبَر ،بعذاس توام شذى هذت ،اگز خٌس را تحَٗل ًگزفتِ باشذ ًوٖتَاًذ آى را بفزٍشذ:
ج .اگز صذ ک٘لَ بزًحِ درخِ ٗک را بِ صذ ٍ ب٘ست ک٘لَ بزًح درخٔ دٍ بفزٍشٌذ ،ربا ٍ حزام است:
د .در هثل اسکٌاس ،ربإ غ٘ز قزضٖ تحقق پ٘ذا ًوٖکٌذ:
 .6خعالِ را تعزٗف کزدُ ،تفاٍت آى را با اخارُ بٌَٗس٘ذٗ( .ک هَرد کافٖ است)
 .7کفارٓ تخلّف ًذر ٍ کفارٓ شکستي عوذٕ سَگٌذ چ٘ست؟
 .8افزاد کِ هحدَر را ًام ببزٗذٍ .الٗت بز تصزّف در اهَال آًْا با ک٘ست؟
 .9هقذار حذّ شزعٖ در هَارد سٗز چقذر است؟
أًَ .ش٘ذى هسکزات:

ب .سزقت در هزتبٔ سَم:

ج .هحاربِ:

د .ارتذاد سى هسلواى:
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