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 ؟شود نمیکدامیک موجب بطالن نماز   .0
  د( گریه غیر عمدی  ج( قهقهه غیر عمدی ب( حدث اکبر غیر عمدی الف( حدث اصغر غیر عمدی 

 حکم شک در اصل نماز )اینکه آیا نماز را خوانده است یا خیر؟( چیست؟  .2
 .الف( چنانچه وقت آن نماز باقیست، واجب است آن نماز را بجا آورد، اما اگر وقت نماز گذشته است، الزم نیست قضا کند 

 .گذشته است، الزم نیست قضا کندب( چنانچه وقت آن نماز باقیست، مستحب است نماز را بجا آورد، اما اگر وقت نماز 
 .ج( چه وقت نماز باقی باشد یا گذشته باشد، اصل بر انجام نماز مشکوک است و بجا آوردن آن الزم نیست

  .د( چه وقت نماز باقی باشد یا گذشته باشد، اصل بر عدم انجام نماز مشکوک است و بجا آوردن آن )به صورت ادا یا قضا( الزم است
 حکم شک در انجام رکوع چیست؟  .0
 .الف( بعد از ورود به سجده اول، نماز باطل است و قبل از آن باید رکوعی به جا آورد 

 .ب( بعد از ورود به سجده اول، نماز بدون نیاز به عملی دیگر صحیح است و قبل از آن باید رکوعی به جا آورد
 .قبل از آن، نماز بدون نیاز به عملی دیگر صحیح است ج( بعد از ورود به سجده اول، نماز باطل است و

  .بدون نیاز به عملی دیگر صحیح استد( بعد از ورود به سجده اول، نماز به همراه سجده سهو صحیح است و قبل از آن، نماز 
 در نماز جماعت، کدام صحیح است؟  .4
 .تواند در شک خود به یقین مأموم رجوع کند اما امام نمیتواند به یقین امام رجوع کند،  الف( اگر مأموم شک کند می 

 .تواند در شک خود به یقین امام رجوع کند تواند به یقین مأموم رجوع کند، اما مأموم نمی ب( اگر امام شک کند می
 .توانند در شک خود به یقین دیگری رجوع کنند ج( امام و مأموم هر دو می
  .توانند در شک خود به یقین دیگری رجوع کنند نمید( امام و مأموم هیچیک 

 چنانچه نمازگزار پس از سالم، در انجام یک سجده از رکعت آخر شک کند چه حکمی دارد؟  .5
 .الف( نمازش باطل است و باید اعاده کند 

 .ب( نمازش صحیح است و الزم نیست عمل دیگری انجام دهد
 .سجده سهو به جا آورد ج( نمازش صحیح است، اما باید دو

  .د( نمازش صحیح است، اما باید یک سجده قضا و دو سجده سهو به جا آورد
 در نمازهای چهار رکعتی چیست؟ 4و  2حکم شک بین رکعات   .6
 .الف( نماز باطل است 

 .ب( نباید به شک خود اعتنا کند
 .آورد ایستاده به جا می ج( بنا را بر رکعت چهارم گذاشته و دو رکعت نماز احتیاط

  .د( اگر پس از اتمام ذکر سجده دوم باشد، بنا بر رکعت چهارم و انجام دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، اما پیش از آن نماز باطل است
 اگر نمازگزار گمان داشته باشد که در رکعت سوم نماز است اما احتمال کمی هم بدهد که شاید در رکعت چهارم نماز باشد، حکم آن چیست؟  .1
 الف( بنا بر رکعت سوم گذاشتن و اتمام نماز بدون انجام عملی دیگر 

 ب( بنا بر رکعت سوم گذاشتن و خواندن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده
 بنا بر رکعت چهارم گذاشتن و اتمام نماز بدون انجام عملی دیگر ج(

  د( بنا بر رکعت چهارم گذاشتن و خواندن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده
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لالَة ِملن موَّ »بر اساس روایت موّثقه   .9 أِعلِد الةَّ
َ

ْیَت مِم اْثَنَتلْیِن ف
َّ
ْم َتدِر واِحدًة َصلل

َ
قال: إذا ل

َ
ْهِو ِفی َصالِة الَغداِة ف ُتُه َعِن السَّ

ْ
کلدام حکلم فقهلی لابلل اسلتن ا  « ِلهلاَسأل

 است؟
 .جا آورد، نماز باطل است الف( اگر نمازگزار در نماز دو رکعتی، اشتباهًا نماز را با یک رکعت به 

 .ب( اگر نمازگزار در نماز دو رکعتی، شک کند که یک رکعت به جا آورده است یا دو رکعت، نماز باطل است
 .ج( اگر نمازگزار در نماز دو رکعتی، اشتباهًا نماز را با یک رکعت به جا آورد، باید آن را با یک رکعت نماز احتیاط تکمیل کند

  .نمازگزار در نماز دو رکعتی، شک کند که یک رکعت به جا آورده است یا دو رکعت، باید آن را با یک رکعت نماز احتیاط تکمیل کندد( اگر 
 ؟باشد نمیکدامیک از لواطع سفر   .3
 الف( عبور از وطن 

 ب( رسیدن به حد ترخص شهر مقصد
 ج( قصد اقامت ده روز متوالی در یک مکان

  روز متوالی در یک مکان به صورت مرّدد )بدون قصد اقامت( 03د( اقامت 
 به جماعت خواند؟ توان نمیکدام نماز را    .03

 ب( نماز عیدین )فطر و قربان( در عصر غیبت الف( نماز آیات 
  د( نمازهای نافله یومیه ج( نمازهای واجب یومیه

 التدا به امام جماعتی که زن باشد چه حکمی دارد؟   .00
 .الف( مطلقًا باطل است 

 .ب( مطلقًا صحیح است
 .ج( در صورتی که مأمومین هم زن باشند صحیح است

  .تر از همه مأمومین مرد و زن باشد، صحیح است د( در صورتی که قرائت آن امام جماعت زن صحیح
 ؟باشد نمیدر مورد سفری که موجب لةر نماز است، در کدام حالت روزه آن روز صحیح    .02

 .گردد الف( کسی که پس از طلوع خورشید به سفر رفته و پیش از غروب همان روز به وطن خود باز می 
 .گردد رود و پایان شب به وطن خود باز می ب( کسی که پس از زوال )ظهر شرعی( به سفر می

 .گردد کسی که شب قبل به سفر رفته و پیش از زوال )ظهر شرعی( به وطن خود باز میج( 
  .کند اش را باطل می د( کسی که نداند مسافرت روزه

 اش را افطار کند؟ در ماه م ارک رمضان، اگر کسی شک دارد که غروب شده است یا خیر، آیا جایز است روزه   .00
 .الف( مطلقًا جایز است 

 .مطلقًا جایز نیست ب(
 .ج( فقط در صورتی که با وجود تحقیق هنوز هم شک دارد، جایز است و ااّل جایز نیست
  .د( فقط در صورتی که با وجود تحقیق هنوز هم شک دارد، جایز نیست و ااّل جایز است
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 متوجله در ماه م ارک رمضان، اگر کسی با وجود اینکه شک دارد هنگام طلوع فجر )اذان ص ح( شده اسلت یلا خیلر، بلاز هلم آب یلا غلدا بنلورد، چنانچله بعل   .04
ً
دا

 شود خوردنش بعد از طلوع فجر بوده، چه حکمی بر او مترتب است؟
 .اش صحیح است الف( مطلقًا روزه 

 .قضا کنداش را باید  ب( مطلقًا روزه
 .اش صحیح است اما احتیاطًا باید قضا هم کند ج( روزه

  .اش صحیح است د( اگر بدون تفّحص خورده باشد باید قضا کند، اما اگر با تفحص خورده باشد روزه
 ؟نیستزکات به کدام دسته از چهارپایان واجب    .05

  د( شتر ج( اسب ب( گاو الف( گوسفند 
ِة »... ط ق این بنش از روایت صحیحه که:    .06 ی الساِئَمِة الَمرِعیَّ

َ
َدلاُت َعل  ، کدام شر  از شرایط وجوب زکات در انعام، لابل استن ا  است؟...«و إّنما الةَّ

 ب( کاری نبودن حیوان الف( سیر شدن حیوان با علف بیابان 
  نزد مالکد( گذشت سال بر انعام  ج( رسیدن تعداد به حد نصاب

 در کدام گزینه، زکات به همه موارد ذکر شده در آن واجب است؟   .01
  د( گندم/جو/حبوبات/کشمش ج( گندم/جو/برنج/خرما ب( گندم/جو/خرما/کشمش الف( گندم/جو/برنج/حبوبات 

 در کدام گزینه، همه موارد آن از متعلقات وجوب خمس هستند؟   .09
 ب( معدن/گنج/مازاد بر درآمد سال/انعام جنگی/انعام/غالت/معدنالف( غنائم  

  د( گنج/مازاد بر درآمد سال/معدن/غنائم جنگی های موات/گنج/مازاد بر درآمد سال ج( غنائم جنگی/زمین
 نمره( 8.1در سفر، نمازهای چهاررکعتی با شش شر  باید به صورت شکسته )دو رکعتی( خوانده شود، آن شش شر  را فقط نام ب رید.)  .03

 
 نمره( 8.1) م طالت روزه را فقط نام ب رید. شش مورد از  .23

 
 نمره( 2را در نماز توضیح دهید و برای هر کدام یک مثال بزنید. )« تجاوز»و نیز لاعده فقهی « فراغ»لاعده فقهی   .20

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ
 


