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  :تستي

  شود؟   كدام گزينه با يك شاهد و يك قسم، اثبات مي. 1

  �معوضه  هبة. د  �عيوب زنان . ج  �نسب . ب �طالق خلع . أ

2 .لو عد قعلى المشهوربدنةٌ . ..حرمٍ على امرأة فدخل، فعلى لم   . 

  �من العاقد و المعقود له  واحد كلّ. ب  �والمعقود له بالتنصيف العاقد . أ
  �العاقد فقط . د �المعقود له فقط . ج

  چيست؟     »باهللا ألفعلنّ كذا إن شاء زيد« مثال و »باهللا ألفعلنّ كذا إن شاء اهللا« مثال حكم قسم در .3
  � دو صحيح است هر در .ب  � دو باطل است هر در .أ

  � دومي صحيح است درو اولي باطل  در. د � دومي باطل است در اولي صحيح و در .ج
    ... .ارتزاق قاضى از بيت المال  ،بنا بر نظر شهيد. 4

  � جايز است در صورت تعين قضاءفقط . ب  � جايز است در صورت حاجتفقط . أ
 �مطلقا جايز نيست . د  �مطلقاً جايز است  .ج

  )     نظر شهيد ثاني( .علي المحلّ في الحرم... علي المحرم في الحلّ، و ... كفّارةُ صيد الحمام غير المملوك . 5
  � شاةٌ -شاةٌ . د � درهم -درهم . ج  � شاةٌ -درهم . ب  �درهم  -شاةٌ .أ

 :تشريحي

 * الفض حرم نعامةً فعليه بدنة ثُمعلي البرّ وإطعام ستّين مسكيناً والفاضلُ له واليلزم اإلتمام لو أعوزلو اصطاد الم.  
  چيست؟   » بدنه«، وظيفه محرم در صورت تعذّر »لو أعوز... ثم الفض «با توجه به عبارت . 1

  

  

  
  
  .االستطاعة لهما معاً الرتباط كلٍّ منهما باآلخرتجب العمرة بشروط الحج وإن استطاع إليها خاصةً إلّا أن تكون عمرة تمتّعٍ فيشترط في وجوبها * 
     چيست؟» عمرة مفرده«با » عمرة تمتّع«تفاوت  ،عبارتبا توجه به . 2

  
  

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش
 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  2فقه  :موضوع  4 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 10:30 -12 :ساعت  11/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

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

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

)2ج 107ص( تا اول كتاب الشهادات )1ج 555ص( في كفّارات اإلحرام: شرح لمعه، از الفصل السادس :متن و محدوده     :بازبيني 

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



 ٢

انسالخها ب بعد أوج }شهر الحرم فاقتلوا المشركينفإذا انسلخ األ{: لقوله تعالي ؛مرّة في كلّ عام هوأقلّيجب الجهاد علي الكفاية وتختلف بحسب الحاجة * 
   .، وفيه نظر يظهر من التعليللعدم إفادة مطلق األمر التكرار ؛ة العامواليتكرّر بذلك بقيفيجب كلّما وجد الشرط،  الجهاد وجعله شرطاً

  .استدالل و اشكال شهيد ثاني برآن را توضيح دهيد. 3
  
  
  

  در چه مواردى ترك قتال واجب است؟   . 4

  
  

  

جهز على جريحهم ويتبع الفئة ي ار فذوفّقتل كقتال الكُء أو ي فهو باغٍ واحداً كان أو أكثر يجب قتاله حتّى يفى: ^ئمةاألمن خرج على المعصوم من  *
الف جماعاً وإنّما الخإتى لم يحوها العسكر قون وال تُسبى نساء الفريقين وال ذراريهم فى المشهور وال تملك أموالهم الّمدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرّ

 .    صرارهمإتى حواها العسكر مع فى قسمة أموالهم الّ

  .حكم هر يك را بيان كنيد چيست؟» غيرهم يفرّقون«و  »ةذو الفئ«مراد از . 5
  
  

  

الحنـث يطعـم عشـرة    أنّـه مـع   : ؛ وفـي الصـحيح  فإن عجز فكفّارة يمينو يكفِّر كفّارة الظهارالحالف بالبرائة من اللّه ورسوله على االجتماع واالنفراد يأثم  *
 .والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحة الرواية.مساكين ويستغفر اهللا

    . نظر شهيد را در حكم حلف مذكور بيان كنيد. ب   چيست؟  » على االجتماع واالنفراد«مراد از قيد . أ. 6

  

  
  

 

    .بها غالباًواليختلف موج والمنكر مقابله في الجميع »صل أو الظاهراألهو من يخالف قوله «: المدعي هو الّذى يترك لو ترك الخصومة و قيل *

  .  را در قالب مثال بيان كنيد» عدم اختالف موجب«مراد از . ب.    بنويسيد» مدعي«با توجه به عبارت، سه تعريف براي . أ. 7

  

  

  
* ياً أى دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين لم  ؛جبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة وال ضرر وال ردنت ردولو تضم

 .   يجبر الممتنع منهما الستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صورى أو معنوى وهو غير الزم

 .را به همراه دليل آن توضيح دهيد» ...ولو تضمنت رداً «فرع . 8
 
 

 

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


