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 ؟نیست«عمره»کدام گزینه از اعمال   .0
  د( نحر عیج( س وافب( ط قصیرالف( ت 

 اگر پولی که کفاف هزینه ی حج را می کند به انسان هبه کنند ....  .2
 .به حج قبول آن واجب است الف( در صورت مقید بودن هبه 

 .رعًا  قبول آن لزومی نداردب( ش
 .آن را قبول کنداجب  است ج( و 
  .گر بیم دارد که در باقی عمر نتواند مستطیع شود واجب است قبول کندد( ا 

 حج نسبت به افراد کافر چه حکمی دارد؟  .9
 ه واجب است و نه صحیحالف( ن 

 .ب( وجوب دارد ولی صحیح نیست
 .حیح استصجب است و در صورتی که آن را در زمان کفر انجام دهند و سپس مسلمان شوند حج آنها ج( وا
  .جوب ندارد ولی اگر انجام دادند کفایت از حج خواهد کردد( و

 »کدام گزینه معنای صحیحی از عبارت   .4
 
 ارائه کرده است؟« المستطیع یجزیه الحج متسّکعا

  .الزم است وسایل سفر حج را آماده سازد هر چند به زحمت بیفتد رد مستطیعالف( ف 
   .ب( اگر مستطیع با وجود توانمندی مالی از مسیر دشوار و بی هزینه خود را به مناسک حج برساند کفایت می کند

 .ستطیع می تواند در عوض هزینه ی اموال خود برای حج ، از فقیران منطقه ی خود حمایت مالی کندج( م
  .زای فردی که با زحمت خود را مستطیع کرده است مضاعف شدن ثواب اعمال و مناسک استد( ج

 کسی که بعد از احرام بستن و  ورود به حرم بمیرد حکم حج او چیست؟  .5
 .اجب است برای تکمیل اعمال ، نایبی برای او بگیرندالف( و  

 .کامل برای او نوشته می شودگر در حال مرگ با لباس احرام بوده ثواب حج ب( ا 
 .ج( به هر حال مشمول لطف خداوند شده در نامه ی عملش حج کامل نوشته می شود

  .گر مرگ او در محدوده ی حرم اتفاق بیفتد و برخی از اعمال را انجام داده باشد کفایت می کندد( ا 
 ثّم استبصر لم یعد»عبارت   .0

 
 مطلبی است؟بیان کننده ی چه « لو حّج مخالفا

 .شود وی مخالف این نیابت بوده الزم نیست اجرت عمل را پس بدهد گر به نیابت از فرد ی حج انجام دهد و بعد متوجه الف( ا  
 .ب( اگر در زمان انجام مناسک ُسّنی بوده بعد شیعه شود الزم به تکرار عمل نیست

 .از اتمام مناسک متوجه شود ایرادی ندارددهد و بعد  قّرر انجاممگر اعمال حج را مخالف ترتیب ج( ا 
  .ریضه ی حج نداشته باشد در صورت توبه ایرادی نداردفگر در زمان أدای مناسک اعتقاد قلبی به حّقانیت د( ا 

 حکم نیابت شیعه از ُسّنی در أدای مناسک حج  چیست؟   .1
 .ایز نیستالف( ج 

  .نباشد ایز است مشروط به اینکه ُسّنی ناصبیب( ج
 .ایز است مشروط به اینکه اعمال را مطابق مذهب اهل ُسّنت انجام دهدج( ج

  .د( فقد در صورتی که ُسّنی پدر شیعه باشد صحیح است
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 با توجه به صّحت نیابت گیری در برخی از أجزاء حج ، کدام یک از مناسک زیر نیابت پذیر است؟  .9
  لق و تقصیرد( ح ج( رمی جمرات یتوته کردن در مناب( ب قوفالف( و 

 فردی که می خواهد عهده دار نیابت از فرد دیگر در أدای مناسک حج گردد...  .3
  .زم است علم تفصیلی به جزییات مسایل و احکام آنها داسته باشدالف( ال  

 .آنها نیت کندی تواند در زمان واحد نایب افراد مختلفی باشد و مجموعه ی اعمال را از طرف همه ی ب( م
 .اید عادل باشد حتی در صورتی که مورد نیابت حج استحبابی استج( ب

  .د( الزم است اصل نیابت و همچنین هوّیت منوٌب عنه را نیت کند
 ؟ نداردوجود « عمره ی تمّتع»است و در « عمره ی مفرده»کدام گزینه از مختّصات   .01

 ب( طواف نساء قصیرالف( ت 
  لبیه )گفتِن :لّبیک اللهّم لّبیک...(د( ت صفا و مروه بین عیج( س

 بعد از   پوشیدن لباس احرام شکار کردن کدام  حیوان حرام می شود؟   .00
  ارد( م قابج( عُ  لنگب( پ الف( خرگوش 

 کدام توصیف در مورد طواف نساء صحیح است؟  .02
 .ز اعمالی است که رکن حساب می شودالف( ا 

 .صورتی که قبل از سعی بین صفا و مروه انجام بگیرد حج باطل می شودر ب( د
 .ج( اگر فراموش شود می توان جهت أدای آن نایب گرفت حتی اگر حضور خود فرد در مکه ممکن باشد

  .دون انجام آن عقد کردن زن و نگاه کردن به او و...حرام استد( ب
 نمره( 2کردن به انجام حج بدون تعیین منبع هزینه و بدون قید تعداد)که چند بار صورت بگیرد(را بنویسید. ) حکم وصیت  .09

 
 نمره( 1را بنویسید. )« وقوف در عرفات»زمان اختیاری و زمان اضطراری   .04

 
 نمره( 1را انجام داد محرمات احرام برای او حالل می شود مگر سه چیز .آن سه کدامند؟ )« حلق»بعد از اینکه فرد حاجی عمل   .05

 
 نمره( 1حکم )تکلیفی و وضعی(خواندن عقد ازدواج بین مرد و زنی که لباس احرام بر تن دارند  چیست؟بیان کنید. )  .00

 
 عربی:َحمام( در دو فرض زیر چیست؟کفاره ی صید کبوتر)در   .01

 .فرد ُمحِرمی که بیرون حرم صید کند-

 نمره( 5.0) .فرد غیر ُمحِرمی که در داخل حرم صید کند-
 

 نمره( 5.0جهاد ابتدایی چیست و وجوب آن از چه نوع است؟ )  .09
 

 نمره( 2مقصود از شرایط ذّمه)در کافر ذّمی( و دو مورد از موارد لزوم ترک قتال را بیان کنید. )  .03
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