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 در تشخیص آغاز و پایان ماه رمضان به ترتیب:« کیفیـ  کمی»معیارهای   .8
 روز 92رویت هالل ماه ـ سپری  (ب روز ـ رویت هالل ماه 92سپری شدن  الف( 

  هالل ـ رویت  روز 03سپری شدن (د روز 03رویت هالل ـ سپری شدن (ج
ْجِر﴾ بر این حكم دالل  .2
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 دار قبل از طلوع فجر حرمت خوردن و آشامیدن برای روزه (الف 
 پس از طلوع فجردار  حرمت خوردن و آشامیدن برای روزه (ب
 دار، اندکی قبل از طلوع فجر کراهت خوردن و آشامیدن برای روزه (ج
  کراهت آشامیدن (د

 این حكم برداشت شده است.« عن الصائِم َیرَتِمُس في الماء؟ قال: ال (سألُت أبا عبد الله )علیه السالم»از این روایت   .0
 فرو بردن سر در تمام مایعات حرام است (ب و چه مضاف ـ حرام استفرو بردن سر در آب ـ چه مطلق باشد  (الف 

  فرو بردن سر در آب مطلق حرام است (د فروبردن سر در مایعات غیر از آب مکروه است (ج
 چیست؟« ُسُعوط»منظور از   .4
  کردن دارو در گوش (د داخل کردن دارو در بینی (ج داخل کردن دارو در دهان (ب چرخاندن آب در دهان (الف 

 بخش از آیه به تشریع و حكم روزه در دین اسالم اشاره دارد.این   .5
یاُم  (الف  ِذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ یَها الَّ

َ
ْبِلُکْم  (ب یا أ

َ
ِذیَن ِمْن ق  َکَما ُکِتَب َعَلی الَّ

ُقوَن  (ج ُکْم َتتَّ ُکْم  (د َلَعلَّ ْن َتُصوُموا َخیٌر لَّ
َ
  َو أ

 ارگان روزه بر چند گونه است؟  .0
  زمانی -عملی  (د زمانی -روانی  (ج اجتماعی -روانی  -عملی  (ب زمانی -عملی  -روانی  (الف 

 چه نوع داللتی بر استحباب سحری خوردن دارد؟« تعاونوا بأکل السحور علی صیام النهار» روایت   .9
  انشایی (د نهی (ج امر (ب ترغیبی -تلویحی  (الف 

   افطاری دادن نیست؟کدام گزینه جزء کارکردهای اجتماعی   .1
 تقویت روحیه صله ارحام (ب تحکیم روابط اجتماعی مؤمنان (الف 

  کمک به نیازمندان (د ایجاد پاکدامنی در خانواده (ج
 هدف از آداب باطنی روزه چیست؟   .3
 کند زشت ظاهری خودداری میشخص روزه دار تنها از هرگونه کارهای  (الف 

 شود این آداب فقط به پاکدامنی و عفاف باطنی در یک بعد منجر می (ب
 شود تنها باعث کنترل تمایالت قوای ظاهری می (ج
  ایجاد تفاوت بنیادین محسوس در رفتار و کردار روزه دار، تا او  را از هر گونه پلشتی پیدا و ناپیدا دور نگه دارد (د
 باشد؟  ها جزء عنصر روانی مفطرات صوم می کدام یک از گزینه  .83

 عالمانه بودن ارتکاب (ب تطابق عنوانی (الف 
  مرتکب نشدن عمل به سبب ضعف شدید جسمی (د تحقق یافتن عمل در محدوده زمانی روزه (ج

 بیانگر چیست؟ « و أما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناُب اْلکل و الشرب»در روایت « اجتناب»و « حد»استفاده از واژه   .88
 کفاره قضای روزه (ب نهی از خوردن و آشامیدن (الف 

  حکم کفاره جمع (د حرمت عمل خوردن و آشامیدن در حال صوم (ج
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 بر کدام اقسام از کفاره صوم داللت دارد؟« فإن أفطر یوَم صوم النذر فعلیِه الكفارُة شهرین متتابعیِن »روایت   .82
  کفاره مفرد (د کفاره تخییری (ج کفاره تعیینی (ب کفاره جمع (الف 

 های مستحبی چیست؟  مراد از کفاره در روایات روزه  .80
 شدهسببی برای جبران واجبات فوت  (الف 

 کفاره حقوق الناس (ب
 سببی برای تکمیل کاستی های احتمالی در عبادات است که به حال عبادت مضر نباشد (ج
  سببی برای تکمیل کاستی های احتمالی که به حال عبادت مضر باشد (د

 های دیگر متفاوت است؟ حكم روزه کدام گزینه با گزینه  .84
  روزه سکوت           (د روزه کفاره         (ج روزه نذر معصیت       (ب روزه عید فطر    (الف 

 باشد؟  کدامیک از تعاریف زیر برای کفاره تخییری صحیح می  .85
 مکلف در انتخاب نوع کفاره اختیار دارد (الف 

 کند   تعداد و انواع کفاره را مکلف مشخص می (ب
 ملکف بایستی همان موردی که شارع در حکم تعیین کرده بجا آورد   (ج
  های تخییر را با هم جمع نماید   مکلف بایستی همه طرف  (د

حوَر »روایت   .80  ساختارشناسی کدام است؟ در مورد استحباب سحری خوردن، به لحاظ« و قد یستحّب للعبِد ان ال َیَدَع السَّ
  شرط (د ترغیبی -گزاره تلویحی (ج نهی (ب امر (الف 

 مفطرات غیر منصوصه یعنی:  .89
 مفطراتی که در روایات صریحًا از آنها به عنوان موجبات فساد و بطالن روزه یاد شده است الف( 

 شوند  مفطراتی که با تحلیل اجتهادی و استنباطی فهمیده می ب(
 در آب و ....مفطراتی مانند خوردن، آشامیدن، فروبردن سر  ج(
  مفطرات مأثور  د(

 گزینه نادرست را مشخص کنید.  .81
 ُیجاِدلن: جدال و نزاع لفظی (ب سعوط: داخل کردن دوا در بینی (الف 

  استنشاق: چرخاندن آب در دهان (د الحلف: سوگند خوردن (ج
 ِفی َشهِر َرَمَضان»روایت   .83
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َ
 بیانگر کدام ساختار کراهت حجامت است؟«قال ال

  کلید واژه (د مفهوم استثنا (ج صیغه نهی (ب مفهوم مخالف (الف 
 شود؟ از روایت زیر چه برداشتی می  .23

 «الدعا من اقوی علیه فحسن ان لم یمنعک من الدعا فانُه من»
 دعا خواندن در روز عرفه بر روزه گرفتن در صورت مانعة الجمع بودن هر دو، الویت دارد (الف 

 روزه گرفتن در روز عرفه بر دعا خواندن الویت دارد (ب
 استحباب روزه عرفه به حال جسمی افراد بستگی ندارد (ج
  دارداستحباب دعا خوادن روز عرفه به حال جسمی فرد بستگی  (د

  نمره( 0دو معنای لغوی صوم را نوشته و توضیح دهید آیا این دو معنا قابل جمع هستند؟ )  .28
  نمره( 0مورد )6آثار جسمی، روانی و اجتماعی روزه را نام ببرید.   .22
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