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مرکز مديريت حوزه ها علميه                                                                                    
    مومنين (ع) ابهر حوزه علميه امير ال

  معاونت آموزش        
  نام :                                                               نام خانوادگي :

  :نام پدر:                                                           محل صدور

  

 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  ٢فقه :ام درسن ٤ پايه :

 ٢٢/١٠/١٣٩١ تاريخ: ١٥   ساعت:

 نتيجه بازبيني مجدد: نتيجه اوليه :

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

  يکي از سواالت تشريحي اختيار ميباشد . در صورت عدم انتخاب سوال اختيار سوال آخر نمره داده نخواهد شد  
 

 

  
  

  ست؟ا حج ارکان بیانگر گزینه کدام – 1
   .اختیاریین وقوفین و سعی طواف، احرام، – ب                                            .  وقوفین  و سعی طواف، نیت، –الف 

   .النساء  طواف و وقوفین سعی، طواف، –ج                                                  احرام، طواف و سعی.   وقوفین، –د 
  نیست؟ اعتکاف وجوب موارد از گزینه کدام – 2

   .یمین و عهد – د            . مادر و پدر از نیابت – ج                    . شدن اجیر –ب                      نذر.   -الف 
  .) (لطفاً پاسخهاي خود را در پشت برگه بنویسید                                                   تشریحی

و یقضی) خاصۀ من غیر کفارة (لو عاد) الجنب إلى النوم ناویا للغسل لیال بعد (انتباهۀ) واحدة فأصبح جنبا و ال بد مع ذلک من «( - 1
عادة فلو لم یکن من عادته ذلک و ال احتماله کان من أول نومه کمتعمد البقاء علیها و أما النومۀ األولى فال شیء فیها احتماله لالنتباه 

  ,92را تبیین نمایید. ص» شرطیه«عبارت را به بیان روان ترجمه کرده  و ». بشرطیه و إن طلع الفجر 
 متأخراا یغلب على ظنه أنه هو فیجب علیه صومه فإن وافق أو ظهروالمحبوس بحیث غمت علیه الشهور یتوخى أي یتحرى شهر«  - 2

  ,114با توجه به متن شقوق روزه  محبوس را به طور روشن و جداگانه بنویسید. ص ».  أو استمر االشتباه أجزأ و إن ظهر التقدم أعاد
  . 131وم  واجب را بیان کنید(نظر شهید اول) . صص تتابع عدم موارد – 3
متن را در قالب مثال بیان ».  بجعل الجزاء شکرا على ترك الواجب أو فعل المحرم و زجرا على العکس رم نذر المعصیۀیحو «   - 4

  ,141کنید. ص 
  ,168آیا همراهی محرم براي زن در حج شرط است یانه؟ و منظور از محرم در اینجا  چه کسانی هستند؟ ص  - 5
  ,191 ص. کنید ذکر را مورد دو ؟ کند نیابت دونفر از سال یک در تواند می نایب صورتی چه در – 6
عبارت را ».  (یشترط فی التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، فیتبعها بطواف النساء«  - 7

  ,208دقیق ترجمه نموده وفرق عمره تمتع ومفرده را بیان نمایید. ص 
  ,229 ص. ببرید نام تاست؟ چند احرام واجبات – 8
  .251 ص دارد؟ حکمی چه واجب طواف قطع – 9

                                                                                                          
  دموفق باشی                                                               

 

 


