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تاريخ امتحان69/11/12 :

زمان69 :

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)

 .1صید در کدام گزینه حالل است؟
ب) صید با سگ و هر آلت شکار مثل تفنگ و چاقو

الف) صید با سگ شکاری و هر آهن برندهای

ج) صید با سگ شکاری و هر آهن برنده و با گفتن بسم اهلل
د) صید با سگ و هر آلت شکار مثل تفنگ و چاقو با گفتن بسم اهلل
 .2در شروط ذابح کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) یحل ما تذبحه المسلمة و الخصي

ب) ال یحل ما تذبحه المسلمة و الخصي

ج) ال یشترط االیمان في الذابح

د) یشترط عدم الکفر في الذابح

 .3در تذکیه ماهي کدام گزینه صحیح است؟
الف) ذکاة السمک اخراجه من الماء حیا

ب) و لو نظر السمک في الماء یکفي في الذکاة

ج) ال یکفي اخذه خارج الماء حیا

د) ال یشترط حیاة السمک في الماء

 .4با توجه به متن « ...من الذبیحه ...الطحال و القضیب و تحرم المیتة اجماعاً  ...منها  ...الصوف و الشعر» کدام گزینه آن را کامل میکند؟

الف) تحرم ،عشر اشیاء ،خمس اشیاء ،تحل

ب) یبطل ،عشر اشیاء ،خمس عشر ،تحل

ج) تحرم ،خمسة عشر ،تحل ،عشر

د) ال یبطل ،عشر اشیاء ،یبطل ،خمس عشر

 .5کدام گزینه در حجب از بعض ارث صحیح ميباشد؟
الف) وجود فرزند نسبت به برادر میت

ب) وجود پدر نسبت به برادر میت

ج) وجود فرزند نسبت به جد پدری میت

د) وجود فرزند نسبت به زوج

 .6در ارث بردن جد به همراه پدر و مادر میت کدام گزینه صحیح است؟
الف) پدر و جد مساوی ارث ميبرند و به مادر
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ميرسد
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ب) پدر  2مال و جد و مادر بقیه مال را ميبرند
ج) مادر
د)
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ميبرد و بقیه به پدر و جد داده ميشود

مادر و بقیه به پدر ميرسد اما مستحب است به جد اطعام کند.

 .7در جمع فروض کدام گزینه صحیح است؟
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 .8با وجود یک اخوه امّي و ابي و ابویني در تقسیم ارث کدام گزینه صحیح است؟
الف)
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به ابویني و بقیه به ابي ميرسد

به امي و بقیه به ابي ميرسد
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به امي،
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به ابي و بقیه به ابویني ميرسد

به امي و بقیه به ابویني ميرسد

بارم نمره 2

سؤاالت عبارتی

 .1با توجه به عبارت «الیحرم شرب الرَّبوبات و ان شم منها ریح المسکر کرب التفاح و رب السفرجل و االترج و
السکنجبین و شبهه لعدم اسکاره ،قلیله و کثیره و اصالة حلّة .الف) خوردن انواع ربها چه حکمي دارد چرا؟
ب) عبارت را ترجمه کنید.
 .2یجوز عند االضطرار تناول المحرم من المیتة و الخمر و غیرهما عند خوف التلف و ظهور اماره لعطب  ...و انما
یجوز من تناول المحرم ما یحفظ الرمق و هو بقیه الروح»
الف) حکم خوردن محرمات در هنگام اضطرار را با ذکر مثال بنویسید .ب) مقدار آن را توضیح دهید.
 .3اعلم ان من شرط التوارث بین المتوارثین العلم بتاخر حیاة الوارث عن حیاة الموروث و ان قلّ .اال ان یکون
ال سبب الغرق او الهدم علي االشهر فیهما یتوارث الغرقي و المهدوم علیهم اذا کان بینهم نسب او سبب و کان بینهم
مال و اشتبه المتقدم و المتاخر و کان بینهم توارث و ال یرث الثاني مما ورث منه االول.
الف) شرط ارث بردن بین دو وارث چیست و استثناء را نام ببرید.
ب) غرق شده و مهدم با چه شرطي از یکدیگر ارث ميبرند و مال بین آنها چگونه تقسیم ميشود؟
 .4لو اجتمع االخوة و االجداد فلقرابة االم من االخوة و االجداد الثلث بینهم بالسویه ذکورا کانوا ام اناثا و لقرابة
االب من االخوة و االجداد الثلثان بینهم للذکر ضعف االنثي کذلک
الف) اگر اخوه و اجداد مادری و پدری با هم جمع شود مال چگونه تقسیم ميشود؟ (سهم هر گروه را مشخص
کنید).

ب) این مال بین خود ورثه چگونه تقسیم ميشود؟

سواالت تشریحی (فقط به  4سوال پاسخ دهید)

بارم نمره 2

 .1مالک حلیت پرندگان و تخم ماهيها چیست؟
 .2تطهیر مایعات نجس مثل شیره با روغن با آب چه حکمي دارد؟ چرا؟
 .3مالکیت صاحبخانه بر پرندهای که در خانه او النه ساخته چه حکمي دارد؟ چرا؟
 .4حمل در چه صورتي ارث ميبرد و تا چه زماني منع از تقسیم ارث ميکند؟
 .5وارث میتي یک دختر و پدر و مادر و زوجه میت ميباشند مال او چگونه تقسیم ميشود؟
موفق باشید

