
 

 

 10/10/0931: یختار باسمه تعالی

 01:91ساعت:    39 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 410کد آزمون:  یحقوق اسالم رشته: فقه و (1درس: فقه )

 یقهدق 01مدت زمان:  یسرمد یرضااستاد: عل ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 4 / 0 صفحه: نمره 09بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 مقابل هر سؤال درج شده است. یحیو بارم سؤاالت تشر  باشد ینمره م یک ی،بارم هر سؤال تست -
که در کل نمرات  در آن لحاظ شده است یقینمره تشو یکنمره بوده و لذا  11 یدارا یکه آزمون جار  ینمره است، در حال 11ترم  یانبارم اختصاص داده شده به نمره پا -

 تشریحی لحاظ خواهد شد. 
 .باشد یم« شرح اللمعة یالروضة ف یرتحر »( بر اساس کتاب یثان یداول و شه ید)شه هیدینبه سواالت، نظر ش ییپاسخگو یمبنا -

 

 

 شود؟ آب جاری چگونه نجس، و چگونه پاک می  .0
 شود. به محض مالقات با جسم نجس، نجس شده، و در صورت برداشتن عین نجاست پاک می (الف 

 شود. با آب کر، پاک می به محض مالقات با جسم نجس، نجس شده، و تنها در صورت اتصال (ب
 شود. پس از مالقات با جسم نجس، در صورت تغییر رنگ، بو یا مزه آن، نجس شده و در صورت برداشتن عین نجاست پاک می ج(

  شود.  ک میپس از مالقات با جسم نجس، در صورت تغییر رنگ، بو یا مزه آن، نجس شده، و در صورت از بین رفتن آن تغییر رنگ و بو و مزه حاصل شده، پا  (د
 شود؟ آب قلیل چگونه نجس می  .4
 به محض مالقات با هر نوع جسم نجس (الف 

 در صورت تغییر رنگ، بو یا مزه آن (ب
 صورت مالقات صرفًا با آب نجس، همراه با تغییر رنگ، بو یا مزه آندر  (ج
  در صورت مالقات با هر نوع جسم نجس، همراه با تغییر رنگ، بو یا مزه آن (د

 ادرار و مدفوع چه حیواناتی نجس است؟  .9
 همه حیوانات حرام گوشت، ولو دارای خون جهنده نباشد. (ب همه حیوانات (الف 

  همه حیوانات حرام گوشت و دارای خون جهنده (د حیوانات دارای خون جهنده، ولو حرام گوشت نباشد. همه (ج
 خون چه حیواناتی نجس است؟  .0
 همه حیوانات حرام گوشت، ولو دارای خون جهنده نباشد. (ب همه حیوانات (الف 

  همه حیوانات حرام گوشت و دارای خون جهنده (د همه حیوانات دارای خون جهنده، ولو حرام گوشت نباشد. (ج
 ؟ندارداشکالی   -به شرط عدم سرایت به دیگر موارد،  -در نماز، نجس بودن کدام مورد   .5
  محل سجده نمازگزار (د لباس نمازگزار (ج بدن نمازگزار (ب مکان نمازگزار (الف 

 کدام مورد نجس است؟  .0
 خاکستر باقیمانده از سوختن جسم نجس (ب دود حاصل از سوختن جسم نجس  (الف 

  داخل دهان و بینی، وقتی عین نجاست از آن برطرف شود (د غساله آب برجا مانده از تطهیر اولیه جسم نجس با آب قلیل (ج
 کدام گزینه در مورد رعایت ترتیب و مواالت در وضو و غسل صحیح است؟  .9
 ترتیب و مواالت، هر دو در غسل شرط است، به خالف وضو که در آن فقط مواالت شرط است. (الف 

 ترتیب و مواالت، هر دو در غسل شرط است به خالف وضو که در آن فقط ترتیب شرط است. (ب
 ترتیب و مواالت، هر دو در وضو شرط است، به خالف غسل که در آن فقط مواالت شرط است. (ج
  ترتیب و مواالت، هر دو در وضو شرط است به خالف غسل که در آن فقط ترتیب شرط است. (د
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 اگر کسی در صحت انجام جزئی از وضو شک کند، چه حکمی دارد؟  .1
اسوت و بوه شوک خوود اگر شک در اثنای وضو باشد، وضو باطل است و باید دوباره وضو بگیرد، اما اگر شک پس از فراغت از وضو باشد، وضوو صوحی   (الف 

 کند. توجهی نمی
دهد، اما اگر شک پس از فراغت از وضو باشد، وضو باطول اسوت و بایود دوبواره وضوو  اگر شک در  اثنای وضو باشد، وضو صحی  است و وضو را ادامه می (ب

 بگیرد.
دهد، اما اگر شک پس از فراغت از وضو باشد، وضو صحی  است و به  میدهد و وضو را ادامه  اگر شک در اثنای وضو باشد، جزء مشکوک را دوباره انجام می (ج

 کند. شک خود توجهی نمی
دهد، اما اگر شک پس از فراغت از وضو باشد، وضو باطل است و باید  دهد و وضو را ادامه می اگر شک در اثنای وضو باشد، جزء مشکوک را دوباره انجام می (د

  دوباره وضو بگیرد.
 ؟نیستکدام مورد بر جنب حرام   .3
 هایی که سجده واجب ندارند قرائت بیش از هفت آیه از سوره (ب های داری سجده واجب خواندن سوره (الف 

  لمس خط قرآن  (د ماندن در هر یک از مساجد و عبور از مسجدالحرام و مسجد النبی (ج
 کدام خون، ممکن است در شرایطی خون حیض باشد؟  .01

 خون کمتر از سه روز متوالی (ب خون پس از ده روز (الف 
  خون دیده شده پس از اتمام پنجاه سال قمری (د خون دیده شده قبل از اتمام نه سال قمری (ج

 ؟نیستهای زیر، از شرایط جواز تیمم بدل از وضو یا غسل  کدامیک از گزینه  .00
 انجام وضو یا غسلنبود فرصت کافی برای نماز در صورت  (الف 

 عدم وجود آب برای وضو یا غسل در منزل یا محل بیتوته (ب
 خوف ایجاد مرض یا کندی بهبود مرض در صورت استعمال آب (ج
  عدم دسترسی به آب با وجود آن؛ به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی از حرکت (د

 ؟نیستسجده بر کدام مورد صحیح   .04
  کاغذ  (د آهک و گچ  (ج چوب  (ب سنگ و خاک  (الف 

 ؟نیستکدام مورد، از شرایط لباس نمازگزار   .09
  از پوست حیوانات نباشد. د( از پوست مردار نباشد. (ج غصبی نباشد. (ب طاهر باشد. (الف 

 ِفی الَکثیِر َو الجاري»عبارت   .00
ا

َتیِن َبیَنُهما َعصٌر إال  نمره( 1.1)را ترجمه و توضیح دهید. «  ُیغَسل الَثوُب َمرَّ
 

 نمره( 1.1)مورد(  6موجبات غسل را فقط نام ببرید )  .05
 

 نمره( 2)مورد(  1مورد( و بگویید کدامشان از ارکان نماز هستند ) 1واجبات نماز را فقط نام ببرید )  .00
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


