باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/4 :

امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه چهارم
نام استاد :خانم مقتدايی

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي):

شهرستان :مشهد

زمان90 :دقیقه

عنوان درس :فقه 1

توضیحات :کتاب فقه :4از ابتدای کتاب تا ابتدای کتاب خمس

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

سؤاالت چهار گزینهای

(بارم 0/5نمره)

 .1کدام یک از این موارد از واجبات تخلي محسوب نميشود؟
الف) استقبال قبله

ب) شستن محل غائط با آب در صورت تعدی

ج) شستن محل بول با آب

د) پاک نمودن محل غائط به وسیله سه سنگ در صورت عدم تعدی

 .2صاحب عادت عددیه کیست؟
الف) کسي که اول هر ماه  7روز خون ميبیند

ب) کسي که اول یک ماه و آخر ماه دیگر  7روز خون ميبیند

ج) کسي که همیشه وسط ماه عادت ميشود

د) کسي که صاحب تمیز است.

 .3تعیین کدام یک از این موارد در نیت نماز شرط نیست؟
الف) نیت اداء یا قضا بودن

ب) قصر یا تمام بودن

ج) واجب یا مستحب بودن

د) قصد قربت

 .4از شروط تکبیره االحرام چیست؟
الف) به عربي خوانده شود

ب) همزمان با قرائت حمد باشد

ج) بلند خوانده شود

د) دستها باال آورده شود

 .5از چه کساني نماز جمعه ساقط نميشود؟
ب) فرد نابینا و کهنسال

الف) زن و خنثي
ج) فرد ناشنوا و کسي که خانهاش از محل برگزاری نماز دورتر از یک فرسخ است

د) فرد لنگ و مسافر

 .6در چه صورت قضای نماز آیات واجب ميشود؟
الف) اگر از روی عمد باشد هرچند از سبب آگاهي نداشته باشد
ج) در صورتي که از طوفان هراسي نداشته باشد

ب) در صورت گرفتگي کامل ماه و خورشید

د) در صورت حیض بودن در زمان خسوف و کسوف

 .7کدام شک مبطل نماز است؟
الف) شک بعد از محل

ب) شک امام و مأموم

ج) شک بین  3و  4در نماز چهار رکعتي

د) شک بین 2و 3در نماز سه رکعتي

 .8شرایط وجوب زکات چیست؟
الف) بلوغ ،عقل و قادر بودن بر تصرف در اصل مال
ج) داشتن گاو و گوسفند و شتر

ب) مکلف بودن و داشتن مال فراوان
د) مشغول بودن به کشت جو و خرما و کشش

(بارم نمره )2

سؤاالت عبارتی:

 « .1فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث و هو االثر الحاصر للمکلف و شبهه عند عروض احد اسباب الوضو و
الغسل المانع من الصالة المتوقف رفعه علي النیة و الخبث و هو النجس بفتح الجیم.
ب) حکم آب مطلق چیست؟

الف) حدث و خبث را تعریف کنید.

 « .2یحرم علیها ای علي الحائض مطلقاً (الصالة) واجبة و مندوبة و الصوم و تقضیه دونها و الفارق النص ال مشقتها
بتکررها و ال غیر ذلک و الطواف الواجب و المندوب و ان لم یشترط فیه الطهارة»
الف) مراد از قید «مطلقا» چه بوده و چه اعمالي بر حائض حرام است؟ (با توجه به عبارت)
ب) قضای چه عملي واجب نیست ،چرا؟
« .3و یکره تقدم المرأة علي الرجل او محاذاتها له في حالة صالتهما من دون حائل او بعد عشرا ذرع علي القول
االصح و القول اآلخر التحریم و بطالن صالتهما مطلقاً او مع االقتران و اال المتأخرة عن تکبیرة االحرام»
الف) حکم تقدم زن بر مرد در نماز چیست؟

ب) اقوال مربوطه را بیان کنید.

« .4و تجب صالة العیدین وجوباً عیناً بشروط الجمعه العینیه اما التخییریه فکاختالل الشرائط لعدم امکان التخییر
هنا و الخطبتان بعدها بخالف الجمعة»
الف) کیفیت حکم شرعي نماز عیدین را بیان کنید.

ب) فرق بین این دو نماز را با نماز جمعه بگویید.

سؤاالت تشریحی (دقت شود؛ فقط به هشت سوال پاسخ دهید).

(بارم  2نمره)

 .1شرایط وجوب تیمم چیست؟
 .2تطبیق و تکتف (کتف) در نماز چیست و چه حکمي دارد؟
 .3اقسام خلل واقع در نماز را نام برده و بگویید حکم جاهل به جهر و اخفات چیست؟
 .4شرایط نماز مسافر را بیان کنید.
 .5اصناف مستحقین زکات را بنویسید.

موفق باشید

