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پاسخنامه

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

(بارم 0/5نمره)

سؤاالت چهار گزینهای

 .1وظیفه زن مستحاضه پس از وضو و غسل ،چنانچه خون قطع نشده و یا خوف دارد قبل یا در بین نماز خون ببیند ،چیست؟

الف :الزم نیست ،فوراً مشغول نماز شود.
ب) باید فوراً مشغول نماز شود و از انجام کارهای مستحبي نماز پرهیز کند.
ج) باید فوراً مشغول نماز شود ،و انجام کارهای مستحبي نماز اشکال ندارد.
د) اگر خون قطع نشده و یا دوباره خون ببیند وضو و غسل را باید دوباره انجام دهد.
 .2اگر استحاضه شخصي قلیله بوده پس از نماز کثیره شود ،حکم نمازی را که خوانده چیست و چه وظیفهای دارد؟

الف) نمازی که خوانده صحیح است ولي برای نمازهای بعدی باید وظیفه حالت جدید را انجام دهد.
ب) نمازی که خوانده صحیح است ،ولي برای نمازهای بعدی باید وظیفه حالت سابق را انجام دهد.
ج) نمازی را که خوانده باطل است و باید وظیفه حالت جدید را انجام دهد.
د) نمازی را که خوانده باطل است و باید وظیفه حالت سابق را انجام دهد.
 .3شرایط خون حیض عبارتند از:
الف) غلیظ -گرم -بلوغ -استمرار
ج) بلوغ -عقل -استمرار -گرم بودن

ب) بافشار -گرم -عدم یائسگي
د)بلوغ -یائسه نباشد -از سهروز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد ،استمرار

 .4زني که عادت وقتیه دارد اگر دو سه روز پیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت خون ببیند .........
الف) حکم حیض را دارد ،هر چند نشانههای حیض را نداشته باشد.
ب) حکم حیض را دارد ،به شرطي که نشانههای حیض را داشته باشد.
ج) روزهایي که پیش از عادت خون دیده استحاضه و وقت عادت را حیض قرار ميدهد.
د) حکم حیض را ندارد هرچند نشانههای حیض را داشته باشد.
 .5زني که خودش هزینه سفر حج را ندارد و شخص دیگری تمام هزینه سفر او را ميپردازد .......
الف) واجب نیست به حج برود

ب) مستحب مؤکد است به حج برود

ج) احتیاط واجب است به حج برود

د) واجب است به حج برود

 .6گزینه صحیح را مشخص کنید.
الف) مهریه زن خمس دارد اگر پول نقد و کاال باشد.

ب) مهریه زن خمس ندارد ،و فرقي بین مهریه مدتدار و بدون مدت نميباشد.
ج) مهریه زن خمس ندارد به شرطي که پول نقد باشد.
د) مهریه زن خمس دارد به شرطي که مهریه مدتدار باشد.
 .7روزه زن مستحاضه کثیره در صورتي صحیح ميباشد که.......
الف) بنابر احتیاط واجب غسلهای شب قبل را انجام داده باشد
ب) غسلهای روز را انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب غسلهای شب قبل را انجام داده باشد.
ج) نمازهایش صحیح است ولي روزه او باطل است.
د) مطلقاً صحیح ميباشد چه غسل کرده باشد چه نکرده باشد.
 .8گزینه صحیح را مشخص کنید.
الف) انسان ميتواند به پدر و مادر و همسر خود زکات پرداخت کند.
ب) پدر نميتواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد.
ج) پسر نميتواند به پدرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد.
د) زن ميتواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد.

بارم نمره 2

سؤاالت تشریحی (دقت شود؛ فقط به هشت سوال پاسخ دهید).
 .1وظیفه مستحاضه کثیره چیست؟

 .2شخصي که صاحب عادت وقتیه و عددیه مي باشد و در وقت عادت یا بیشتر از ایام عادت خون ببیند و بعد از
پاک شدن دوباره به تعداد روزهای عادت خون ببیند تکلیف چیست؟
 .3تفاوت و تشابه حیض و نفاس از نظر زمان را بنویسید.
 .4وظیفه زن در مدتي که باید جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه را بیان کنید.
 .5چه کساني بر غسل ،کفن ،نماز ،دفن زن میت والیت دارند توضیح دهید.
 .6در چه صورتي زن عالوه بر اینکه مي بایست قضای روزه را بگیرد باید یک مد طعام هم به فقیر بدهد؟
 .7مواردی را که خمس به آن تعلق نميگیرد را بنویسید.
 .8حکم موارد زیر را بیان کنید.
الف) اگر زن ،بدون اجازه شوهر نذر کند حجي بجا آورد.
ب) اگر زن قبل از ازدواج ،نذر کرده باشد حجي بجا آورد.
 .9امر به معروف و نهي از منکر را تعریف کنید.
موفق باشید

