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  : تستي

  ؟    نيستصحيح » جاهل الحمد«كدام گزينه در مورد . 1

 �يقرأ من غيرها بقدرها وإن يحسن شيئاً من الحمد . ب � يجب عليه التعلّم مع إمكانه و سعة الوقت. أ

  �لو تعذّر االئتمام والتعلّم وقراءةُ شئ ولو ذكر اهللا  تسقط عنه الحمد. د  � يجب عليه االئتمام لو أمكنه االئتمام. ج
  .    نيست، مبطل نماز ...از جاهل به حكم ... اخالل عمدي . 2

  �وضعي  -به جهر. د  � وضعي -به قراءت. ج � شرعي -صالةبه جزء . ب � شرعي -به شرط صالة. أ

 ... .    لو تشاح األئمة يقدم . 3

 � األفقه. د � األقرأ. ج � الهاشمي. ب � األسنّ. أ

  ... .   نُصب اإلبل إثنا عشر؛ ففي . 4
  �ست وأربعين بنت مخاضٍ . د  � ست وأربعين بنت لبونٍ. ج � ست وثالثين بنت مخاضٍ. ب � ست وعشرين بنت مخاضٍ. أ
   ؟  نيستبه نظر شهيد ثاني، كدام گزينه از شرايط امام جماعت . 5

 �عدم مخالفته مع المأموم في فروعات الصالة . ب �طهارة مولد اإلمام . أ

 �عدم ارتكاب ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة . د �ترك مساوئ العادات وما ينفرّ عنه من المباحات . ج

  : تشريحي

  .ألنّ تجويزه علي تقديره دوري؛قامتها في طريقهإمكنه ألتفويته الواجب وإن ؛لتفويت الجمعة بعد الزوال اختياراًالموجب ف بالجمعة السفر يحرم علي المكلّ* 
  .   دليل بر چيست؟ توضيح دهيد» ...ألنّ تجويزه «و » لتفويته الواجب«هر يك از . 1
  

  

  

  
  

 أو تجاوزه ولما يركع في الزائدة ةبأن اليزيد عدد ما فعل عن عدد السابقمكانه إالفريضة السابقة لو شرع في قضاء الالحقة ناسياً مع  قضاء يعدل إلي* 
  .مراعاةً للترتيب حيث يمكن

  تعليل چيست؟  » مراعاةً«عبارت . ب.    دو فرض امكان عدول را توضيح دهيد. أ. 2

  
  
  
  

  

 قم استان علميه  مركز مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش

 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  1فقه  :موضوع  4 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 10:30 -12 :ساعت  9/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

 :نتيجه         :شناسنامه. ش      :متولد
  كد مصحح به حروف به عدد

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

)348تا ص  191از ص (. شرح لمعه، از الفصل الثالث في كيفية الصالة تا كتاب الزكاة، الفصل الثالث في المستحق :متن و محدوده     :بازبيني 

        )نمره 5/2نمره و تشريحي  5/0تستي (    .سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نمي شود 7فقط لطفاً به تمام سؤاالت تستي و 



 ٢

ة وال نص عليه هنا توقيفي من أنّه عبادةٌ :وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة أم عزيمة؟ وجهان... يسقط األذان في عصري عرفة لمن كان بها والجمعة * 
  .صالًأبخصوصه ومن أنّه ذكر هللا تعالي فال وجه لسقوطه 

  .، دليل بر كدام وجه است؟ توضيح دهيد»بخصوصه... من أنّه عبادة «عبارت . چيست؟     ب» عزيمت«و » رخصت«تفاوت بين . أ. 3

  
  
  

  .مراد از اصطالحات زير در مستحبات و آداب نماز را بنويسيد. 4

     :التجنيح بالعضدين والمرفقين. أ

    :جل في الهوي إلي السجودرّالتخوية لل. ب
  

واإلبطالُ . والتبطل بتركه في موضع التقية؛ ألنّه خارج عنها ... ساد في العبادةخبار المقتضي للفَللنهي عنه في بعض األ لغير التقية تبطل الصالة بفعل التأمين* 
  .  في الفعل مع كونه كذلك؛ الشتماله علي الكالم المنهي عنه

  .   با توجه به عبارت، دو صورت بطالن نماز را به همراه دليل بيان كنيد. 5

  

  

  
 ؛ألنّ الشك اليجامع غلبة الظن ؛الًوأحد طرفي ما شك فيه بني عليه والمراد أنّه غلب ظنّه عليه ثانياً بعد أن شك فيه ألو غلب علي ظنّه بعد التروي * 

  .فرضه واقعاً والتزام حكمه من صحة وبطالنٍ وزيادةٍ ونقصانٍومعني البناء عليه 
  .    جواب از چه اشكال مقدري است؟ توضيح دهيد» أوالً ...والمراد «. أ. 6

  چيست؟» في عدد الركعات وغلب ظنّه علي الخمس شك لو«، حكم »...معني البناء «با توجه به عبارت . ب
  
  
  

  )   كتاب زكات. (از فروع فقهي زير دو مورد را توضيح دهيد. 7

    :التؤخذ الرُّبي وال ذات العوار. أ
  

    :نصاباً تُعد األكولةال. ب
  

    :اليجمع بين مفترقٍ في الملك. ج
  

الوجوب بشرط بقاء القابض علي الصفة فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها اُخرجت  ا قرضاً فيحتسب بالنية عنديقدم دفع الزكاة علي وقت الوجوب إلّال* 
       .علي غيره

 تقديم زكات بر وقت وجوب، در چه صورت صحيح و در چه صورت باطل است؟    . 8

 

 
 
 

 

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 12تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


