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تستهای بخش احکام تقلید

بخش اول

 -7آیا تقليد صرف ًا یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی نيز دارد؟ (سئوال )7
الف) تقليد اداله شرعی دارد
ب) عقل نيز حکم می کند که شخص ناآگاه به احکام دینی باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه
کند
ج) هر دو
د) هيچکدام
-2عمل به احتياط بهتر است یاتقليد (سئوال )2
الف) تقليد

ب) عمل به احتياط

-9متابعت از نه مجتهد در تشخيص موضوع (سئوال )5
الف) واجب است

ب) حرام است

ج)واجب نيست د) همه موارد

-4آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نياز خود کوتاهی می کند گناهکار است؟(سئوال )6
الف) اشکال ندارد
ب) گناهکار نيست
ج) اگر نياموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بيانجامد گناهکار است
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د) مطلق ًا گناهکار است
-5در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد رجوع به مجتهدی که در آن مسأله احتياط نکرده است
وفتای صریح دارد( :سئوال )8
الف) جایز نيست

ب) با رعایت ترتيب االعلم فاالعلم اشکال ندارد

ج) اشکال دارد

د) واجب است

-6در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرایط تصدی مرجعيت یا داشتن رساله عمليه (سئوال )3
الف) شرط است

ب) واجب است

ج) شرط نيست

د) محل اشکال است

 -1فتوای مجتهد متجزی برای خودش (.............سئوال )71
الف) حجت است

ب) حجت نيست

ج) باید از مقلد تبعيت کند

د) هيچکدام

 -8در تقليد از مجتهد جامع الشرایط (سئوال )77
الف) شرط است که هم زبان مقلد باشد
ب)شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلف باشد
ج) شرط نيست که ساکن در محل سکونت باشد
د) ب و ج صحيح است
 -3باید از مجتهدی تقليد نمود (سئوال )79
الف) که پرهيزگاری او به حدی رسيده باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود
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ب) هرگز اشتباه نکند
ج) گناه اشکال ندارد
د) همه موارد صحيح است
 -71اطالع از اوضاع زمان و مکان از شرایط اجتهاد (سئوال )74
الف) نمی باشد
ب) ممکن است این شرط در بعضی از مسائل دخيل باشد
ج) زائد است
د)هيچکدام
 -77تشخيص فردشایسته تقليد موکول به نظر( ..........سئوال )75
الف)خود مکلف است

ب) مجتهد جامع الشرائط است

ج) پدر و جد پدری است

د) همه موارد فوق

 -72مالک اعلميت مرجع (سئوال )76
الف) نسبت به سایر مراجع قدرت بيشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد
ب) بهتر بتواند احکام شرعيه را از ادله استنباط کند
ج) نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی موثر
است آگاه تر باشد
د)ه مه موارد فوق
 -79تبعيض در تقليد (سئوال )71
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الف) حرام است
ب) اشکال ندارد
ج) بنابر احتياط تبعيض در تقليد در صورت اختالف فتوا در مسائل مورد نياز مقلد واجب است
د) ب و ج صحيح است
 -74از مجتهدی باید تقليد کرد که ( :سئوال )27
الف) جامع الشرایط فتوا و مرجعيت است و بنابر احتياط باید اعلم هم باشد.
ب) هم زبان با فرد و هم شهری باشد
ج) درکشور مقلد اقامت داشته باشد
د) هيچکدام
 -75تقليد ابتدایی از مجتهد ميت یا بقاء بر تقليد او (سئوال )29
الف) مطلقاً اشکال ندارد
ب) مطلقاً اشکال دارد
ج) باید به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد
د) همه موارد صحيح است
 -76راههای بدست آوردن فتوای مجتهد (سئوال )25
الف) شنيدن از خود مجتهد یا یک یا دو فرد عادل
ب) شنيدن از یک نفر مورد اطمينان
ج) دیدن در رساله مجتهد در صورتی که رساله وی مصون از اشتباه باشد
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د) همه موارد
-71د ر تصدی نقل فتوای مجتهد و بيان احکام شرعی (سئوال )28
الف) داشتن اجازه شرط است
ب) داشتن اجازه شرط نيست
ج) کسی که دچار خطا و اشتباه می شود جائز نيست متصدی این کار شود
د) ب و ج
 -78عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنابر ........جائز  ........مگر اینکه اعلم یا متحمل
اعلميت باشد (سئوال )97
الف) احتياط مستحب _ نيست

ب) احتياط واجب _است

ج) احتياط واجب _ نيست

د) احتياط مستحب _ است

 -73بقاء بر تقليد ميت (سئال  95و سئوال )93
الف) مجاز نيست
ب) در هر صورت جائز است
ج) تا زمانی که به مجتهد زنده عدول نشده جائز است
د) ب و ج
 -21جاهل مقصر( :سئوال )46
الف) متوجه جهل خود نمی باشد
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ب) متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم می داند ولی در اموختن احکام
کوتاهی می کند
ج) متوجه جهل خود است ولی راهی برای آموختن ندارد
د) هيچکدام
 -27جاهل قاصر سئوال 41
الف) اصالً متوجه جهل نيست یا راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارد
ب) متوجه جهل خود است ولی کوتاهی می کند
ج) متوجه جهل خود است و کوتاهی هم نمی کند
د) هيچکدام
 -22احتياط واجب چه معنایی دارد؟ (سئوال )48
الف) وجوب انجام یا ترک فعلی از باب نياز
ب)وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتياط
ج) مستحب است
د) هيچکدام
 -29عبارت الاشکال فيه (سئوال )57
الف) احتياط واجب است

ب) فتواست

ج) احتياط مستحب است

د) احوط است

 -24در مقام عمل (سئوال )57
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الف)فرقی بين جائز نبودن و حرام نيست
ب) جائز نبودن ممکن و حرام غيرممکن است
ج) بين جائز نبودن و حرام در مقام عمل فرق است
د) همه موارد
 -25در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد نظر
(سئوال )52
الف) مرجع تقليد هر فرد مالک است
ب) ولی امر مسلمين باید اطاعت شود
ج) اجتهاد و تشخيص خود فرد مالک است
د) هيچکدام
 -26اطاعت از حکم ولی فقيه (سئوال )55
الف) مستحب است
ب)بر همگان واجب است
ج) به فتوای مرجع تقليد بستگی دارد
د) الزم االتباع نمی باشد
 -21والیت فقيه عبارت است از( :سئوال )51
الف) حکومت فقيه عادل و دین شناس حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیيد عقل نيز می باشد
ب) حاکم حکومت اسالمی است که مورد تأیيد عقل نمی باشد
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ج) تعيين مصداق آن به روش غيرعقالنی است
د) همه موارد فوق صحيح است
 -28اداره رسانه های گروهی در حکومت اسالمی باید (سئوال 583
الف) به صورت خصوصی باشد
ب) به صورت تحت امر و اشراف ولی امر مسلمين باشد
ج) در جهت خدمت به اسالم و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهی بکار گمارده شود
د) ب و ج
 -23عدم اعتقاد به والیت مطلقه فقيه (سئوال )53
الف) موجب ارتداد و خروج از دین اسالم نمی شود
ب) موجب ارتداد و خروج از دین و کفر و الحاد است
ج) هر دو
د) هيچ کدام
 -91والیت فقيه در رهبری جامعه اسالمی اداره امور اجتماعی ملت اسالمی در هر عصر و زمان از
 .............است که ریشه در اصل  ......دارد (سئوال )67
الف) مستحبات – امامت
ب) مباحات – توحيد
ج) ارکان مذهب حقه اثنی عشری – امامت
د) هيچ کدام
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 -97بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان  ..........از اوامر والیی ولی فقيه اطاعت نموده و تسليم
امر ونهی او باشند (سئوال )62
د) ب و ج

الف) باید ب) مستحب است ج) خوب است

 -92تصميمات و اختيارات ولی فقيه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمين
است (سئوال )64
الف) بر اختيارات وتصميمات آحاد امت مقدم و حاکم است
ب) تابع نظر اکثریت است
ج) به تشخيص مقلد برمی گردد
د) همه موارد
 -99احکام والیی انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمين اگر هنگام صدور موقت نباشد
همچنا ن استمرار دارد و نافذ خواهد بود مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آن ببيند
وآنها را نقض کند (سئوال )64
الف) صحيح است
ج) هر دو

ب) غلط است
د) هيچکدام

 -94اطاعت از دسورات حکومتی ولی امر مسلمين بر هر مکلفی و لو این که فقيه باشد (سئوال
)65
الف) مستحب است

ب) واجب نمی باشد

ج) واجب است

د) مباح است
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 -95اجرای حدود در زمان غيبت هم واجب است (سئوال ) 663
الف) ولی در این زمان به صورت انفرادی است
ب) و والیت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمين دارد
ج) ولی والیت بر آن اختصاص به کسی ندارد
د) هيچ کدام
 -96مخالفت با اوامر اداری که بر اسا س ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد (سئوال
)68
الف) اشکالی ندارد ب)جائز نيست

ج) مستحب است د)هيچ کدام

 -91آیا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقيه در مواردی که داخل در قلمرو نمایندگی اوست
واجب است؟ (سئوال )63
الف) اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صالحيت واختياراتی که از طرف ولی فقيه به او واگذار
شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جائز نيست
ب) اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صالحيت واختياراتی که از طرف ولی فقيه به او واگذار
شده است صادر کرده باشد مستحب است
ج) اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صالحيت و اختياراتی که از طرف ولی فقيه به او واگذار
شده است صادر کرده باشد مکروه است.
د) اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صالحيت واختياراتی که از طرف ولی فقيه به او واگذار
شده است صادر کرده باشد حرام است.
13

بخش دوم:

تستهای بخش طهارت

 -7مجرد غلظت آب به سبب وجود امالح (سئوال )14
الف) مانع از صدق عنوان آب مطلق به آن است.
ب) مانع از صدق عنوان آب مطلق ازآن نمی شود
ج) محکوم به آب مضاف است
د) هيچ کدام
 -2در تطهير (سئوال  18و سئوال )81
الف) فرقی بين آب کر و آب جاری نيست.
ب) هرگاه به قدر ده قدم روی زمين خشک و پاک راه برود کف پا و کفش او پاک می شود
مشروط به اینکه عين نجاست زائل شود
ج) زمين های آسفالت و یا آغشته به قير پاک کننده کف پا و یا ته کفش نيستند
د) همه موارد صحيح است
 -9لباس های نجسی که در موقع تطه ير آب را رنگين می کنند چگونه پاک می شوند؟ (سئوال
)89
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الف) اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود لباس های نجس با ریختن آب بر آنها پاک
می شود.
ب) پاک نمی شوند
ج) آب جزو مطهرات نمی باشد
د) هيچ کدام
 -4بخار حمام و قطراتی که از سقف پاک می چکد (سئوال )81
الف)نجس است

ب) محکوم به طهارت است

ج) هيچ کدام

د) هر دو

 -5مخرج بول جز با آب پاک نمی شود (سئوال )83
الف) ولی نماز کسی که توانایی تطهير بدن خود را با آب را ندارد صحيح است
ب) و نماز کسی که توانایی تطهير بدن خود با آب را دارد صحيح است
ج) و نماز با بدن نجس اشکال ندارد
د) هيچ کدام
 -6برای طهارت مخرج بول با آب قليل  .....شستن (.........سئوال )31
الف) یک بار -بنابر احتياط واجب و الزم است
ب) دوبار -بنابر احتياط مستحب الزم است
ج) دوبار – بنابر احتياط واجب الزم است
د) یک بار – مستحب است
15

 -1استبراء (سئوال )37
الف) واجب است

ب) واجب نيست

ج) مکروه است

د) هيچکدام

 -8وذی ودی و مذی (سئوال )32
الف) پاک است

ب) نجس است

ج) هر دو

د) هيچ کدام

 -3محل دفع بول  ..............با  .............شستن با آب قليل پاک می شود (سئوال )38
الف) احتياط مستحب -یک مرتبه

ب) احتياط واجب – دو مرتبه

ج) احتياط واجب – سه مرتبه

د) احتياط واجب – یک مرتبه

 -71مخرج مدفوع را چگونه می توان تطهير کرد ؟ (سئوال ) 333
الف) با آب بشویند تا نجاست زایل شود
ب) با سه قطعه سنگ یا پارچه پاک و امثال آن نجاست را پاک نمایيد
ج)الف و ب
د) هيچ کدام
 -77بعد از آنکه وضو به طور صحيح محقق شد تا زمانی که باطل نشده (سئوال )711
الف) فقط می توان نماز یوميه را بجار آورد
ب) فقط می توان قرآن خواند
ج) انجام هر عمل مشروط به طهارت با آن جائز است
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د) نمی توان عمل مشروط به طهارت را انجام داد
 -72شستن اعضاء در وضو (صئوال )712
الف) بار اول واجب

ب) بار دوم جائز

ج) و بيش از آن مشروع نيست

د)همه موارد صحيح است

 -79آیا چربی هایی که به صورت طبيعی در مو و صورت بوجود می آیند مانع محسوب می
شوند؟ (سئوال )714
الف) مانع محسوب نمی شود مگر آنکه به حدی باشد که مانع از رسيدن آب به پوست و مو گردد
ب) مانع محسوب می گردد
ج) مانع محسوب می شود و مانع رسيدن آب به پوست است
د)هيچکدام
 -74اگر مسح پا شامل سرانگشتان پا نباشد (سئوال )715
الف) وضو باطل و قضای نمازهای خوانده شده واجب است
ب) وضو صحيح ولی قضای نمازها واجب است
ج) وضو باطل ولی نمازها صحيح است
د) هيچ کدام
 -75وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتی که دولت در سایر کشورهای اسالمی بنا می کند چه
حکمی دارد؟ (سئوال )711
الف) جائز نمی باشد
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ب) جائز است و مانع شرعی ندارد
ج)جائز نيست ولی مانع شرعی ندارد
د) جائز نيست و مانع شرعی دارد
 -76محل مسح پا عبارت است از( :سئوال 7773
الف) از مفصل ساق تا نوک انگشتان پا
ب) از زیر انگشتان پا تا نوک آن ها
ج) از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق
د) هيچ کدام
-71کشيدن مسح (سئوال )779
الف) باید از باال به پایين باشد
ب) از پایين به باالست
ج) مستحب است از پایين به باال باشد
د) از باال به پایين الزم نيست
 -78آیا برای مسح می توان از غير آب وضو استفاده کرد؟ (سئوال )779
الف) اشکال ندارد
ب) مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دست مانده کشيده شود
ج) هر دو
د) هيچ کدام
18

 -73در مسح (سئوال )779
الف) اگر رطوبتی باقی نمانده باید از ریش و ابرو رطوبت گرفته و مسح نماید
ب) احتياط آن است که مسح با دست راست باشد
ج)الف و ب صحيح است
د) هيچ کدام
 -21وجود رنگ روی ناخن مانع وضو نيست ؟ (سئوال )774
الف) در صورتی که رنگ دارای جرم باشد مانع از رسيدن آب به ناخن می باشد .و وضو باطل
است
ب) اشکال ندارد
ج) وضو را باطل نمی کند گرچه اشکال دارد
د)همه موارد فوق
 -27مسح روی جوراب نازک ( :سئوال )774
الف) مسح روی جوراب وضو را باطل نمی کند گرچه اشکال دارد
ب) مسح بر جوراب هر قدر هم نازک باشد صحيح نيست
ج) اشکال ندارد
د) هيچ کدام
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 -22درنزدیکی محل برگزاری نماز جمعه مکانی برای وضو گرفتن وجود دارد که تابع مسجد
جامع است و پول آن از بودجه مسجد پرداخت می شود آیا شرکت کنندگان در نماز جمعه جائز
است که از آن آب استفاده کنند؟
الف) اشکال دارد
ب)چون آب آن برای وضو گرفت ن همه نمازگزاران به طور مطلق قرار داده شده است استفاده از
آن اشکال ندارد
ج)وضو صحيح است ولی نماز با آن باطل است
د) وضو اشکال دارد ولی نماز با آن صحيح است
 -29وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب اگر نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد (سئوال )773
الف) اشکال دارد

ب) مجاز نيست

ج) وضو باطل است

د) اشکال ندارد

 -24برای هر نمازی( :سئوال )778
الف) وضوی جداگانه الزم است
ب) وضوی جداگانه الزم نيست
ج) با یک وضو نمی توان به هر مقدار نماز خواند
د) هيچ کدام
 -25وضو به قصد طهارت از نظر شرعی  .......است و خواندن نماز با وضوی مستحب ......است
(سئوال )722
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الف) واجب – باطل

ب) مستحب – باطل

ج) حرام -جائز

د) مستحب – جائز

 -26کسی که هميشه در وضویش شک می کند (سئوال 7293
الف) شک در بقای طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد
ب) نمی تواند به مسجد برود و نماز بخواند
ج) باید مجدداً وضو بگيرد
د) هيچ کدام
 -21ایا در صحت وضو شرط است که آب بر همه قسمتهای دست جریان پيدا کند یا آنکه
کشيدن دست تر بر آن کافی است؟ (سئوال )724
الف) مسح اعضا با دست مرطوب کافی است
ب) صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هرچند به وسيله دست کشيدن باشد
ج) مسح اعضا با دست مرطوب به تنهایی کافی نيست
د) ب و ج
 -28مسح در چه صورتی بر روی موی قسمت جلو کافی نيست؟ (سئوال)725
الف) بر روی پوست و یا موی قسمت جلوی سر باشد
ب) موی جلوی سر به قدری بلند باشد که بر روی صورت یا شانه ریخته شده است
ج) موی جاهای دیگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد
د) موارد ب و ج
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 -23کسی که از موی مصنوعی استفاده می کند
اگر موی کاشته شده قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم ضرر ومشقت باشد وبا وجود موها
قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سر نباشد (سئوال )726
الف) مسح بر آن کافی نيست
ب) مسح بر روی همين موها کافی است
ج)باید موها را بردارد
د)تيمم نماید
 -91عدم مواالت در غسل (سئوال )721
الف) مستحب است

ب) باطل است

ج)حرام است

د) اشکال ندارد

 -97در وضو اگر فاصله به قدری باشد که اعضای قبلی خشک شوند وضو  ...........است (سئوال
)721
الف) باطل است

ب) مکروه است

ج) مستحب است

د)مباح است

 -92در مجتمع های مسکونی (سئوال )723
الف) هر یک از مشترکين از نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشترک استفاده می کند نسبت
به هزینه خدمات مدیون است و اگر از پرداخت پول آب امتناع کند وضو و غسل در محل اشکال
و بلکه باطل است
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ب) هر یک از مشترکين از نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشترک استفاده می کند نسبت
به هزینه خدمات مدیون است ولی اگراز پرداخت پول امتناع کند اشکال ندارد.
ج) هر یک از مشترکين از نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشترک استفاده می کند نسبت
به هزینه خدمات مدیون است واگر از پرداخت پول آب امتناع کند وضو و غسل مکروه است.
د) هر یک از مشترکين ازنظر شرعی به مقدری که از امکانات مشترک استفاده می کند نسبت به
هزینه خدمات مدیون است و اگر از پرداخت پول آب امتناع کند وضو و غسل مستحب است.
 -99مس کتابت قرآن بر کودک نابالغ (سئوال )797
الف)حرام است و باید او را از دست زدن به نوشته قرآن بازداشت
ب) حرام نيست و بر مکلف واجب است او را از دست زدن بازدارد
ج)حرام است ولی بر مکلف واجب نيست او را از دست زدن بازدارد
د) حرام نيست و بر مکلف واجب نيست او را از د ست زدن به نوشته قرآن بازدارد
 -94اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن وقبل از اتمام وضو نجس شودچه حکمی دارد؟
(سئوال)792
الف) وضو باطل است
ب) به صحت وضو ضرر نمی رساند ونماز هم اشکال ندارد
ج) به صحت وضو ضرر نمی رساند ولی تطهير آن عضو برای پاک شدن از نجاست به خاطر نماز
واجب است
د) هيچکدام صحيح نمی باشد
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 -95کسی که دست راست او از باالی مرفق قطع شده آیا مسح پای راست از او ساقط است؟
(سئوال )794
الف) ساقط است
ب) مسح پای راست از او ساقط نمی شود بلکه باید با دست چپ بر آن مسح کند
ج) مستحب است با دست چپ پای راست را مسح کند
د) پای چپ را دوبار مسح کند
 -96کسی که محل مسح او زخم است (سئوال )796
الف) اگر نمی تواند از روی زخم مسح دست تر بکشد باید بجای وضو تيمم کند
ب) ولی در صورتی که می تواند پارچه ای روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد احتياط آن
است که عالوه بر تيمم وضو نيز با چنين مسحی بگيرد
ج) الف و ب
د) هيچ کدام
 -91کسی که جاهل به بطالن وضویش است و بعد از وضو متوجه آن می شود اعاده وضو برای
اعمال مشروط به طهارت  ..........است
و اگر باوضوی باطل نماز خوانده باشد اعاده آن  ...............می باشد (سئوال )791
الف) مستحب – نيز مستحب

ب) و اجب – نيز واجب

ج) مستحب –واجب

د) واجب – مستحب
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 -98کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر پارچه هم بر روی آن
قرار دهد دائماً از آن خود می آید چگونه باید وضو بگيرد (سئوال )798
الف) واجب است پارچه ای را روی زخم بگذارد که خون از آن بيرون نمی آید مثل نایلون
ب) رسيدن خون اشکال ندارد
ج)تيمم کند
د) در چنين موردی بدون وضو نماز بخواند
 -93خشک کردن رطوبت بعد از وضو ( :سئوال )793
الف) مکروه است
ب) خشک نکردن وضو مستحب است
ج) اگر دستمال یاپارچه معينی را مخصوص اینکار قرار دهد اشکال ندارد
د) اشکال دارد
 -41رنگ کردن موی سر و ابرو با رنگ مصنوعی (سئوال )741
الف) اگر صرفاً رنگ باشد و دارای جرمی نباشد که مانع از رسيدن آب به مو شود وضو و غسل
صحيح است
ب) ا گرچه جرم داشته باشد وضو و غسل صحيح است
ج) وضو صحيح و غسل باطل است
د)وضو باطل و غسل صحيح است
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 ........... .-47هنگام مسح سر  ،دست به قسمت باالی پيشانی  ......و با رطوبت صورت برخورد .......
تا اینکه رطوبت دست در هنگام مسح پا به آن نياز دارد با رطوبت صورت مخلوط ( .......سئوال
)742
الف) نباید -نرسد -نکند-نشود

ب) باید -نرسد -نکند -نشود

ج) باید -برسد -کند – شود

د) نباید -نرسد-نکند -شود

 -42اگر خالکوبی مجرد رنگ باشد و یا در زیر پوست بوده و بر ظاهر پوست چيزی که مانع از
رسيدن آب بر آن شود وجود نداشته باشد
الف) وضو وغسل و نماز صحيح است
ب) وضو و غسل صحيح ولی نماز باطل است
ج) وضو صحيح و غسل و نماز باطل است
د) وضو و غسل و نماز باطل است
 -49تفاوت وضوی زن و مرد( :سئوال )746
الف) افعال و کيفيت وضوی زن و مرد متفاوت است.
ب) برای مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از قسمت بيرون آن شروع کنند و زن ها از
قسمت داخلی آن
ج) در هيچ موردی ولو استحباباً تفاوتی بين وضوی زن و مرد وجود ندارد
د) همه موارد فوق
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 -44مس کداميک از موارد زیر بدون وضو جائز نيست؟ (سئوال های  741و  748و  743و 751
و )752
الف) بسم ا...
ج) باسمه تعالی

ب) عبداهلل
د) هيچ کدام

 -45مس آرم جمهوری اسالمی ایران (سئوال)758
الف) اشکال ندارد
ب) احوط آن است که احکام لفظ جالله در آرم جمهوری اسالمی ایران رعایت شود
ج) مکروه است
د) هيچ کدام
 -46مس نقش کلمات روی انگشترها (سئوال)767
الف) اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مس آن طهارت است مس آن بدون طهارت جائز نيست
ب) مس هر نقشی بر انگشترها حرام است
ج) مس نقش بر انگشتر به طور کلی حتی اسم جالله بدون وضو جائز است
د) هيچ کدام
 -41مس اسماء و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو  .........است
و  ..........الحاق نام های انبياء عظام و ائمه معصومين (ع) به نام های خداوند متعال در حکم
مذکور است (سئوال )764
الف) مکروه-ا حتياط مستحب

ب)مکروه -احوط
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ج) حرام -احوط

د) حرام-احتياط مستحب

 -48دفن اسماء جالله مبارکه و آیات قرآنی و اوراقی که در آن اسم جالله و ایات قرآنی نوشته
شده است در خاک و یا تبدیل آن ها به خمير بوسيله آب ( .......سئوال )765
الف) اشکال ندارد

ب) حرام است

ج) مجازنيست

د)محل اشکال است

 -43آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی غسل واجب می گردد؟(سئوال )763
الف) غسل جنابت واجب می شود
ب) تا زمانی که منی خارج نشود غسل واجب نيست
ج)غسل حيض واجب می شود
د)غسل نفاس واجب می شود
 -51خواندن کتاب و یا دیدن فيلم هایی که موجب تحریک شهوت می شود (سئوال )712
الف) اشکال ندارد

ب) مستحب است

ج) جائز نيست

د) مباح است

 -57آیا غسل جنابت در حال حيض صحيح است به طوری که مسقط تکليف زن جنب باشد؟
الف) آری
ب)صحت غسل در فرض مذکور محل اشکال است
ج)غسل جنابت به خودی خود مکروه است
د) هيچ کدام
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 -52در چه صورتی حکم می شود که رطوبت خارج شده از مرد منی است؟ (سئوال )711
الف)هميشه رطوبت خارج شده از مرد منی است
ب) اگر همراه با شهوت جستن و سست شدن بدن باشد حکم منی دارد
ج) در هر صورت منی محسوب نمی شود
د) هيچ کدام
 -59آیا رطوبتی که از انسان در حال خواب خارج می شود حکم منی دارد؟ (سئوال )781
الف) حکم منی دارد
ب) اگر عالئم سه گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد یاشک در انها باشد حکم منی ندارد
ج) خروج رطوبت در خواب حکم منی ندارد
د) هيچ کدام
 -54اگر غسل جنابت برای مکلف امکان ندارد (سئوال )787
الف) وظيفه برای نماز و روزه  ،تيمم بدل از غسل است
ب) با وضو به تنهایی نماز صحيح است
ج) وظيفه برای نماز و روزه  ،وضو بدل از غسل است
د) هيچ کدام
 -55کدام صحيح است (سئوال )787
الف) حياء عذر شرعی برای ترک واجب می شود
ب) حيا عذر شرعی برای ترک واجب نيست
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ج) در انجام تکليف شرعی حيا معنی ندارد
د) ب و ج صحيح هستند
 -56استقبال قبله هنگام غسل ( ........سئوال )789
الف) واجب است

ب) در وضو  ،غسل واجب است

ج) مانند بول کردن واجب است

د) واجب نيست

 -51حدث اصغر در اثنای غسل (سئوال )785
الف) غسل راباطل می کند
ب) به غسل ضرر نمی رسان و الزم نيست از نو شروع کند.
ج) چنين غسلی کفایت از وضو برای نماز هم می کند
د) ب و ج صحيح است
 -58کسی که غسل های متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمه او باشد (سئوال )781
الف) باید برای هر کدام یک غسل انجام دهد
ب) اگر به نيت همه آن ها یک غسل بجا آورد کفایت می کند
ج) باید برای غسل های واجب جداگانه و غسل های مستحب جداگانه غسل کند
د) هيچ کدام
 -53کداميک از غسل های زیر کفایت از وضو می کنند؟ (سئوال )788
الف) مس ميت

ج) جنابت

ب) ميت

 -61در غسل ترتيبی جنابت (سئوال)737
31

د) همه موارد

الف)مراعات ترتيب بين سر و سایر اعضاء کافی است
ب)مراعات ترتيب بين طرف راست بر چپ کافی است
ج)مراعات ترتيب الزم نيست
د)مراعات ترتيب بين سر و وسایر اعضا و نيز مقدم داشتن طرف راست بر چپ باید مراعات شود
 -67شستن پشت و یا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نيت غسل و شروع آن( :سئوال )732
الف) اشکال دارد

ب) اشکال ندارد

ج) مستحب است

د)حرام است

 -62برای هر چند بار خروج منی اگر تابحال غسل نکرده است  ..........کافی است(سئوال )735
الف) یک غسل جنابت

ب) برای هر بار یک غسل جنابت

ج)غسل الزم نيست

د)تيمم کافی است

 -69نماز با غسل باطل ولو باجهل به مسئله  ....است  ...شود (سئوال )736
الف) مکروه – باید اعاده یا قضا
ب) باطل – باید اعاده یا قضا
ج) مباح -نباید اعاده یا قضا
د) باطل -نباید اعاده یا قضا
 -64چيزهایی که تيمم بر آن ها صحيح است (سئوال )211
الف) حتماًباید برروی زمين باشند
ب) حتماً باید به دیوار چسبيده باشند
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ج) در صحت تيمم بودن آنها برروی زمين شرط است
د) هيچ کدام
 -65ترتيب همه آثار شرعی غسل بر تيمم بدل از غسل جائز است مگراینکه تيمم بدل از غسل
به علت تنگی وقت باشد.
الف) صحيح است

ب) غلط است

ج) هر دو

د) هيچ کدام

 -66اگر استعمال آب برای مکلف ضرر داشته باشد (سئوال )216
الف) باید بجای غسل تيمم کند
ب) در هر صورت باید غسل کند
ج) باید هم غسل و هم تيمم کند
د) باید غسل و وضو و تيمم کند
 -61فرقی بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟ (سئوال )213
الف) باید دو بار کف دست ها را پشت دست کشيد؟
ب) یکسان است
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -68تيمم بر کدام یک از موارد زیر صحيح است (سئوال )271
الف) سنگ گچ -آهک پخته -زمين
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ب) سنگ آهک -زمين – سنگ گچ
ج) گچ -آجر -زمين
د) همه موارد فوق
 -63اگرانسان نتواند برای نمازوضو بگيرد و تيمم هم ممکن نباشد (سئوال )272
الف) نماز ساقط است
ب) باید غسل کند
ج) بنابر احتياط باید نماز باید را در وقت بدون وضو و تيمم بخواند و سپس با وضو یا تيمم قضا
کند
د) هيچ کدام
 -11شخصی به خاطر تنگی وقت نمازش با تيمم خوانده است بعد از فراغت ا زنماز برای او آشکار
می شود که وقت برای وضو داشته است نماز او چه حکمی دارد ؟
الف) کفایت می کند و اعاده الزم نيست
ب) باید قضا کند
ج) اعاده ان نماز بر او واجب است
د) اعاده آن نماز مستحب است
 -17اگرزنی که به خاطر نذر و روزه روز معينی روزه دار است در حال روز حيض شود چه تکليفی
دارد؟ (سئوال)271
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الف) روزه اش با عادت شدن ولو در یک جزء از روز باشد باطل می شود و قضای آن روز بعد از
پاک شدن بر او واجب است
ب)روزه صحيح است
ج) هر د و
د) هيچ کدام
 -12جلوگيری از عادت ماهيانه به وسيله دارو به بخاطر روزه ماه رمضان (سئوال )273
الف) اشکال دارد

ج) اشکال ندارد

ب) حرام است

د) هيچ

کدام
 -19آیا جائز است زنی که در حال حيض یا نفاس است داخل حرم امامزادگان شود؟
(سئوال)222
الف) جائز است

ب)حرام است

ج) اشکال دارد

د) همه موارد

 -14بعد از سقط جنين ولو به صورت علقه باشد اگر خونی رامشاهده کرد (1سئوال )229
الف) محکوم به نفاس است

ب) حيض است

ج) استحاضه است

د) هيچ کدام

 -15خونی که زن در سن یائسگی می بيند (سئوال )224
الف) محکوم به طهارت است
ب) محکوم به نفاس است
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ج) محکوم به استحاضه است
د) هيچ کدام
 -16اگر زن هایی که داروهای ج لوگيری از حاملگی استفاده می کنند لکه های خونی را در ایام
عادت و غير ان مشاهده کنند (سئوال )225
الف)حيض است

ب)نفاس است

ج) محکوم به استحاضه است

د) هيچکدام

 -11همجنس بودن با ميت (سئوال )226
الف) در غسل و کفن و دفن شرط است
ب)در غسل و کفن شرط است و در تدفين شرط نيست
ج) در هيچکدام شرط نيست
د) فقط در غسل شرط است در تکفين و تدفين شرط نيست
 -18تطهير بدن ميت قبل ازغسل .........است (سئوال)228
الف) مستحب

ج) واجب

ب) مکروه

 -13استخوان ميت مسلمانی که غسل داده شده است
الف) نجس است و باید دفن شود
ب)نجس نيست ولی دفن مجدد آن زیر خاک واجب است
ج)پاک است و دفن مجدد نمی خواهد
د) نجس است ولی دفن مجدد می خواهد
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د) مباح

 -81تشریح جسد مسلمان در چه صورتی جائز است (سئوال )297
الف) هرگز جائز نيست
ب) در صورتی که نجا ت نفس محترمه یا دستيابی به تجارب علوم پزشکی که جامعه به آن
محتاج است و یا شناسایی نوعی بيماری که حيات مردم راتهدید می کند متوقف بر تشریح باشد
لکن الزم است تا آنجا که استفاده از جسد غيرمسلمان امکان دارد از جسد مسلم استفاده نشود
ج) در هر حالت مجزی است و جسد حرمتی ندارد
د) همه موارد فوق
 -87اگر ثابت شود اسکلت استخوانی متعلق به بدن ميت مسلمان است (سئوال )299
الف) نياز به دفن نيست

ب)دفن فوری آن واجب است

ج) هيچ کدام

د) هر دو

 -82پاشيدن آب بر قبر در روز دفن  ...........است (سئوال )295
الف) حرام

ج)مستحب

ب) مکروه

د) واجب

 -89دفن ميت در شب (سئوال )296
الف) حرام است

ب) اشکال ندارد

ج) مستحب است

د) در روز دفن شود

 -84اگر جنين با مرگ مادرش فوت کند و یا فوت مادر پيش از دميده شدن روح در جنين باشد
خارج کردن آن از شکم مادر...........بلکه جائز هم نيست (سئوال )293
الف) واجب نيست

ب) واجب است
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د) مستحب است

ج) الزم است
 -85قبورمسلمانان (سئوال )241
الف) جائز نيست در چند طبقه ساخته شود
ب) صرفاً در دو طبقه یا یک طبقه جائز است
ج) جائز است در چندین طبقه ساخته شود
د) هيچ کدام

 -86کودکی در چاه سقوط کرده و مرده است آب موجودد ر چاه مانع خارج کردن بدن او است
حکم آن ا ست که جسد کودک در همان چاه به حال خود رها می شود و چاه قبر او خواهد بود و
اگر چاه ملک شخصی کسی نباشد و یا مالک آن به مسدود کردن آن راضی باشد تعطيل کرن چاه
و بستن آن واجب است
الف) صحيح است

ج) هر دو

ب)غلط است

 -81باتوجه به این که رفتن به قبرستان در شب مکروه است اگر کسی با این اعتقاد که شبانه به
قبرستان رفتن عامل موثری در تربيت اسالمی است شبانه به قبرستان برود چه حکمی دارد؟
سئوال 249
الف) اشکال ندارد

ب) حرام است

ج) اشکال دارد

د) هيچ کدام

 -88شرکت در تشييع جنازه و حمل آن برای زنان (سئوال )244
الف) حرام است

ب) جائز نيست
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ج)جائز است

د) هيچکدام

 -83سقوط تکليف غسل وکفن شهيد (سئوال )246
الف) از احکام اختصاصی شهيدی است که در ميدان جنگ کشته می شود
ب) شامل شهيد در ميدان و شهيد در پشت ميدان جنگ می شود
ج) هيچکدام را شامل نمی شود
د) همه موارد فوق
 -31بعيد ن يست که شرایط معتبر در جماعت وامامت جماعت در سایر نمازها در نماز ميت شرط
نباشد هرچند احوط این است که آن شرایط در نماز ميت هم رعایت شود.
الف) غلط است

ج) هر دو

ب)صحيح است

د) هيچکدام

 -37مسلمانی که حکم اعدام درباره او اجرا گردیده است (سئوال )251
الف) مرتد و غيرمسلمان محسوب است و احکام مسلمان برا و جاری نيست.
ب) حکم سایر مسلمانان را دار دو همه احکام وآداب اسالمی ميت در مورد او هم جاری است
ج) هر دو صحيح است
د) هيچکدام
 -32دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است (سئوال 2573
الف) غسل دارد

ب) غسل ندارد

ج) تيمم دارد

د) هيچ کدام

 -39آیا شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟ (سئوال )259
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الف) شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند
بطوری که پای او به جانب قبله باشد
ب) بسياری از فقها این عمل را بر خود محتضر در صورتی که قادر باشد و بر دیگران واجب
دانسته اند
ج) احتياط در انجام ان ترک نشود
د) همه موارد فوق
 -34آیا بر شهيد مسلمانی که با لباسش دفن شده است احکام مس ميت مترتب است؟ (سوال
)255
الف) مس ميت واجب است
ب) غسل ميت واجب می شود
ج) با مس شهيدی که تغسيل و تکفين در حق او ساقط است غسل مس ميت واجب نمی شود
د) تيمم کفایت می کند
 -35شهيدی که نام و نشانش معلوم نيست دفن شده است بعد از مدتی شواهدی به دست آمد
حاکی از این که شهيد اهل شهری که در آن دفن شده نيست آیانبش قبر او جهت حمل جسد
شهيد به شهر خودش جائز است؟(سئوال )251
الف) اگر بر اساس موازین و احکام شرعی دفن گردیده نبش قبر وی جائز نيست
ب) باید او را به شهر خود منتقل نمود
ج) نبش قبر اشکال ندارد
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د) هيچ کدام
 -36تخریب قبور مومنين و نبش آنها ..........ب رای تعریش کوچه ها باشد
الف) جائز نيست مگر

ب) جائز نيست حتی گر

ج) جائز است اگر

د) واجب است اگر

 -31قبل ازتبدیل استخوان های ميت به خاک (سئوال )267
الف) نبش قبر برای دفن ميت دیگری در آن جائز نيست
ب) نبش قبر اشکال ندارد
ج) می توان استخوان ها را جابجا و ميت دیگری را خواباند
د) هيچ کدام
 – 38تغيير و تبدیل قبرستان مسلمان که برای دفن اموات مسلمين وقف شده( :سئوال )262
الف) اشکال ندارد

ب) جائز نيست

ج) مکروه است

د) واجب است
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بخش سوم:

تستهای مربوط به احکام نجاسات

 -7خون (سئوال )266
الف) پاک است
ب) اگر از حيوانی باشد که خون جهنده دارد نجس است
ج) از حيوان با خون جهنده پاک است
د) الف و ج صحيح است
 -2آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی می ماند نجس است؟ (سئوال )268
الف) نجس است
ب) اگر عين خون نباشد و فقط رنگ آن باقی مانده باشد که با شستن از بين نمی رود پاک است
ج) اگر عين خون نباشد و فقط رنگ آن باقيمانده باشد که با شستن از بين نمی رود نجس است
د)الف و ج صحيح است
 -9لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود چه حکمی دارد؟ (سئوال )263
الف) نجس است و خوردن آن حرام است
ب)نجس است ولی خوردن آن اشکال ندارد
ج)محکوم به طهارت است ولی خوردن آن حرام است
د) محکوم به طهارت است و خوردن هم اشکال ندارد
 -4عرق جنب از حرام (سئوال )211
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الف) عرق جنب از حرام نجس است ولی می توان با آن نمازخواند
ب) عرق جنب از حرام بنابر قوی پاک است ليکن احتياط واجب این است که باعرق جنب از حرام
نماز خوانده نشود
ج) هر دو
د) هيچ کدام
 -5عرق حيوان نجاست خوار چه حکمی دارد؟ (سئوال )211
الف) عرق شتر نجاست خوار نجس است ولی عرق حيوانات دیگر نجاست خوار بنابر اقوی پاک
است
ب)عرق شتر نجاست خوار پاک است
ج) عرق شتر نجاست خوارنجس نيست
د) هيچ کدام
 -6تا زمانی که غسل سوم کامل نشده بدن ميت محکوم به نجاست است (سئوال )217
الف)صحيح است

ب) غلط است

ج) هر دو

د) هيچ کدام

 -1پوست نازکی که خود به خود از دست ها ،لب ها ،پاها و سایر قسمت های بدن جدا می شود
(سئوال )212
الف) نجس است

ب) محکوم به طهارت است

ج) هر دو

د) هيچ کدام

 -8عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس (مانند خوک) خورده (سئوال )219
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الف) نجس است

ب) پاک نمی باشد

ج)نجس نيست

د) هيچ کدام

 -3موی خوک  ..............و استفاده از ان در اموری که مشروط به طهارت است  ............ولی استفاده
از آن در امری که مشروط به طهارت نيست  ..............و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موی خوک
ساخته شده است یا خير استفاده از آن حتی در اموری که مشروط به طهارت است (...........سئوال
)214
الف) نجس است-طهارت است –اشکال دارد –اشکال دارد
ب) نجس است -جائز نيست – اشکال ندارد – اشکال ندارد
ج) پاک است – جائز است –اشکال ندارد –اشکال دارد
د)پاک است – جائز نيست – اشکال دارد – اشکال ندارد
 -71آیا خوردن گوشتی که از کشورهای غيراسالمی وارد می شود حالل است؟ و حکم آن از
جهت طهارت ونجاست چيست؟ (سئوال )215
الف) پاک است و خوردن اشکال ندارد
ب) تا تذکيه شرعی آن احراز نشود خوردن آن حرام است و از نظر طهارت نيز نجس است
ج) خوردن آن حرام ولی نجس است
ت) تا تذکيه شرعی آن احراز نشود خوردن آن حرام است ولی از نظر طهارت اگر یقين به عدم
تذکيه نباشد پاک است
 -77در مورد چرم و اجزای حيوان که از بالد غيراسالمی تهيه شده (سئوال )216
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الف) اگر احتمال دهيد که حيوان ذبح اسالمی شده پاک است
ب) اگر یقين دارید که ذبح اسالمی نشده محکوم به نجاست است
ج) هر دو
د) هيچ کدام
 -72آگاه کردن کسی که لباس را می شوید از نجاست لباس ( ........سئوال )211
الف)الزم نيست ولی صاحب لباس تا یقين به طهارت آن حاصل نکند نمی تواند آثار طهارت بر آن
مترتب سازد
ب) الزم است تا پاک شود
ج) الزم است ولی لباس نجس است
د) هيچ کدام
 -79آیا فضله پرندگان حرام گوشت نجس است؟(سئوال )213
الف) بلی نجس است
ب) فضله پرندگان حرام گوشت نجس نيست
ج) هر دو
د) هيچ کدام
 -74آیا اگر مهمانی یکی از اثاثيه های ميزبانش را نجس کند ،مطلع کردن ميزبان واجب است؟
الف) واجب است
ب) حرام است
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ج) اطالع دادن در غير از خوردنی و آشاميدنی و ظرف های غذا الزم نيست
د) هيچ کدام
 -75کودکی که ه ميشه خود را نجس می کند دست تر ،آب دهان و باقيمانده غذایش چه حکمی
دارد؟
الف) نجس است
ب) تا زمانی که یقين به نجاست آن حاصل نشده حکم به پاکی می شود
ج) هر دو
د) هيچ کدام
 -76آیا غذایيکه خورده ام و با اجزای خون منجمد شده در لثه تماس پيدا کرده نجس است یا
خير؟ (سئوال )281
الف) غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نيست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضای دهان پاک
است
ب) غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست است و فرو بردن آن اشکال دارد و فضای دهان نجس
است
ج) غذا نجس است ولی دهان پاک است
د) غذا نجس نيست ولی دهان نجس می شود
 -71شایعه دليل شرعی بر نجس بودن لوازم آرایشی  .......و تا نجاست آنها از راه شرعی احراز
نشود استفاده از آنها ( ..........سئوال )288
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الف) نيست -اشکال دارد

ب) است -اشکال ندارد

ج) نيست -اشکال ندارد

د) است –اشکال دارد

 -78مقدار رطوبتی که باعث سرایت از چيزی به چيز دیگر می شود چقدر است؟(سئوال )231
الف) مالک رطوبت م سریه است که به مقداری باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به
جسم دیگر سرایت کند.
ب) رطوبت سرایت نمی کند
ج)ر طوبت ولو کم که مسریه نباشد
د) هيچ کدام
 -73اگر لباسهایی که به خشکشویی داده می شود از قبل نجس نباشد ،محکوم به طهارت است و
تماس آن با لباس های پيروان اقليت های دینی (اهل کتاب) باعث نجاست نمی شود( .سئوال
)237
الف) صحيح است

ب) غلط است

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -21آبی که از ماشين های حمل زباله شهری در خيابان می ریزد و گاهی بر اثر شدت باد به
لباس مردم پاشيده می شود محکوم به طهارت است یا نجاست؟(سئوال )234
الف) نجس نمی باشد
ب) کثيف است
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ج) آب مزبور محکوم به طهارت است مگر اینکه فردی یقين پيدا کند که آن آب بر اثر برخورد با
نجس ،نجس شده است.
د) همه موارد
 -27آب هایی که در چاله های موجود در خيابان ها جمع می شود (سئوال )235
الف) نجس است
ب) این آب ها محکوم به طهارت هستند
ج) این آب ها محکوم به نجاست هستند
د) هيچ کدام
 -22بطور کلی در مورد طهارت و نجاست حکم دین اسالم این است که هر چيزی که یقين به
نجاست آن نباشد از نظر شرعی محکوم به .........است (سئوال )236
الف) طهارت

ب) نجاست

ج) حرمت

د) هيچکدام

 -29استفراغ (سئوال )231
الف) پاک است

ب) نجس است

ج) کثيف نيست

د) همه موارد

 -24مالقی شبهه محصوره چه حکمی دارد؟ (سئوال )238
الف) اگر با بعضی از اطراف تماس پيدا کند حکم متنجس را ندارد
ب) نجس است
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ج) هر دو
د)هيچکدام
 -25آیا مشروبات الکلی نجس است (سئوال )917
الف) پاک است
ب) مشروبات مست کننده بنابر احتياط نجس است
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -26آب انگوری که با آتش جوشيده شده و دو ثلث آن کم نشده است ولی مست کننده نيست
چه حکمی دارد (سئوال )912
الف) خوردن آن حرام است ولی نجس نيست

ب) نجس است

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -21الکل هایی که معلوم نيست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند ( .......سئوال )914
الف) نجس هستند
ب) محکوم به طهارت هستند
ج) خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده اند اشکال ندارد
د) ب و ج صحيح است
 -28هر یک از اقسام الکل که مست کننده ودر اصل مایع باشند بنابر احتياط نجس است و
مالک نجاست الکل این است که مست کننده و در اصل مایع باشد
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الف) صحيح است

ب) غلط است

ج) هر دو

د)هيچکدام

 -23نوشابه های موجود در بازار که بعضی از آنها مانند کوکاکوال و پپسی کوال و  ...در داخل
توليد می شود گفته می شود که مواد اصلی آنها از خارج وارد می گردد و احتمال دارند الکل در
آنها استفاده شده باشد چه حکمی دارد؟ (سئوال )918
الف) نجس است
ب) خوردن آن حرام است
ج) پاک و حالل است مگر این مکلف شخصاً یقين حاصل کند که آنها با الکل مست کننده ای
مخلوط اند که در اصل مایع است.
د) سوال و تحقيق الزم است
 -91آیا اساس ًا هنگام خرید مواد غذایی الزم است تحقيق شود که فروشنده یا سازنده غيرمسلمان
کاال را لمس کرده یا در ساخت آنها الکل بکار برده است یا خير؟ (سئوال )913
الف) تحقيق و سئوال واجب است
ب) سئوال و تحقيق حرام است
ج) سئوال و تحقيق الزم نيست
د) همه موارد
 -97استفاده از اسپری آتروپين سولفات( :سئوال )971
الف) بعنوان دارو اشکال ندارد ب) حرام است
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ج) اشکال دارد

د) هيچکدام

 -92از نظر شرعی همه اشيا محکوم به طهارت هستند مگر مواردی که شارع حکم به نجاست
آنها کرده و برای انسان هم یقين حاصل شده است
الف) صحيح است

ب) غلط است

ج) هر دو

د) هيچکدام

-99کسانی که دارای حساسيت نفسانی شدیدی در مورد نجاست هستند (وسواسی) (سئوال
)972
الف) حتی اگر یقين به نجاست هم پيدا کردند باید حکم به عدم نجاست کنند
ب) بری ایشان همه چيز حکم نجس پيدا می کند و باید پاک کنند
ج)الف و ب صحيح است
د) ب صحيح است
-94اهل کتاب (سئوال )979
الف) محکوم به طهارت ذاتی هستند

ب) محکوم به نجاست ذاتی هستند

ج) حرام است

د)محل استحباب است

 -95مجرد ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی (سئوال )975
الف) باعث ارتداد است
ب) باعث ارتداد مسلمانان و کافر شدن و نجاست وی نمی گردد و تا زمانی که ارتداد وی احراز
نشده حکم سایر مسلمانان را دارد
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ج) نجس است
د) الف و ج صحيح است
 -96فرقه «علی اللهی» (سئوالهای  978و )973
الف) اگر اعتقاد داشته باشند که اميرالمومنين علی (ع) خدا است «تعالی اهلل عن ذلک علواً کبيرا»
حکم آنها مانند غيرمسلمان هایی است که اهل کتاب نباشند یعنی کافر و نجس می باشند
ب) اگر قایل به شریکی برای خداوند واحد منان متعال نباشند حکم مشرک را نخواهند داشت
ج) الف و ب صحيح است
د) هيچکدام
 -91آیا این گفته که اگر خانه ای به دست کافر ساخته شده باشد،نجس است و نماز خواندن در
آن مکروه می باشد صحيح است؟(سئوال )929
الف) نماز خواندن در آن خانه مکروه نيست
ب) نماز خواندن باطل است
ج) نماز خواندن در آن خانه مکروه است
د) همه موارد
 -98کار کردن نزد کافر فی نفسه(.........سئوال )924
الف) حرام است

ب) اشکال دارد

ج) اشکال ندارد

د)همه موارد

 -93کمونيست (سئوال )921
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الف) کافر است

ب) مسلمان است

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -41پيروان فرقه گمراه بهائيت (سئوال )928
الف) پاک هستند

ب) محکوم به نجاست هستند

ج) مسلمان هستند

د) همه موارد

 -47گاهی بعضی از پيروان گمراه بهائيت برای ما غذا یا چيز دیگری می آورند آیا استفاده از آنها
برای ما جائز است؟
الف) از هرگونه مع اشرت با این فرقه ضاله مضله اجتناب نمایيد
ب) اشکال ندارد
ج) مباح است
د) ب و ج صحيح است
 -42کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است و در هر صورت در مورد اشياء مور استفاده مشترک
کفار و مسلمين با عدم علم به نجاست حکم به (............سئوال )292
الف) نجاست آنها است

ب) طهارت آنها می شود

ج)اهل کتاب نجس است

د)الف و ج

 -49اگر انکار هر یک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پيامبر اکرم (ص) اسالم یا وارد
کردن نقصی به شریعت منجر شود(......سئوال )996
ب) نفاق است

الف) باعث کفر و ارتداد است
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د) هيچکدام

ج) اسالم است

 -44آیا مجازات هایی که برای مرتد و کفار حربی وضع شده از امور سياسی و مسئوليت های
رهبری است یا این که مجازات های ثابتی تا روز قيامت هستند (سئوال )991
الف)از احکام استحبابی است
ب)جهت شرعی ندارد و جزء مقررات محسوب می شود
ج)حکم شرعی الهی است
د) هيچکدام
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بخش چهارم:

تستهای مربوط به احکام نماز
(اهميت و شرایط – وقت – قبله  -مکان – لباس)

 -7کسی که عمد ًا نماز را ترک کند یا سبک بشمارد چه حکمی دارد (سئوال )998
الف) محکوم به طهارت است
ب) محکوم به نجاست است
ج)ترک یا سبک شمردن آن شرع ًا حرام و موجب استحقاق عقاب است
د) ب و ج صحيح است
 -2فاقد الطهورین (سئوال )993
الف) بنابر احتياط نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تيمم قضا نماید
ب) مانند زن حائض معاف از نماز است
ج) هر دو صحيح است
د) هيچکدام
-9عدول در کداميک از موارد زیر واجب است (سئوال )941
الف) از نماز عصر به نماز ظهر در صورتی که در بين نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را
نخوانده است
ب) از نماز عشاء به نماز مغرب اگر در بين نماز عشاء متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و
از محل عدل هم تجاوز نکرده باشد
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ج) اگر دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتيب معتبر است برعهده او باشد و بر اثر فراموشی قبل از
ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود
د) همه موارد فوق
-4عدول در کداميک از موارد زیر مستحب است؟ (سئوال )941
الف) از نماز واجب به مستحب برای درک ثواب نماز جماعت
ب) از نماز عصر به نماز ظهر
ج) از نماز مستحب به نماز واجب
د) از نماز نافله به نماز مستحب
-5آیا هنگام خواندن ذکرهای مستحبی نماز آرامش کامل بدن واجب است یا خير؟
الف)فرقی بين ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نيست
ب) بلی گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -6بيمار با سوند (سئوال )944
الف) اگر در آن حال نماز را طبق وظيفه شرعی و فعلی خود خوانده صحيح است و اعاده و قضای
آن واجب نيست
ب) نماز خوانده شده با سوند را باید دوباره اعاده یا قضا نمود.
ج) اعاده دارد ولی قضا ندارد.
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د) اعاده ندارد ولی قضا دارد.
 -1وقت نماز عصر( :سئوال )946
الف) تا غروب آفتاب است
ب) تا اذان مغرب است
ج)تا به اندازه نماز عصر مانده به غروب آفتاب است
د) تابه اندازه نماز عصر بعد از غروب آفتاب است.
-8نماز مغرب و عشاء (سئوال )946
الف) اگر از نصف شب به تأخير نيفتد اشکال ندارد
ب) باید اول وقت خوانده شود
ج) باید آخر وقت خوانده شود
د) همه مواردصحيح است
-3اداء نماز (سئوال )943
الف) کامل باید در وقت نماز باشد
ب) وقوع یک رکعت نماز در داخل وقت برای این که نماز اداء محسوب شود کافی است
ج) در صورت شک در این که وقت الاقل به مقدار یک رکعت باقی است یا خير نماز را به قصد
مافی الذمه بخوانيد.
د) موارد ب و ج صحيح است
-71معيار شرعی در مورد وقت نماز و روزه ............ ،است و احراز آن موکول به  ............است
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الف) فجر کاذب – تشخيص مکلف
ب) فجر صادق – تشخيص مکلف
ج) فجرکاذب – تقویم شرعی
د) هيچکدام
 -77در مورد نماز ظهر و عصر و همچنين نماز مغرب و عشاء (سئوال )959
الف) مکلف در خواندن هر دو نماز پشت سر هم به صورت جمع یا خواندن هر یک در وقت
فضيلت خود مخير است
ب) باید دو نماز را به صورت جمع خواند
ج) نباید هر دو نماز را به صورت جمع خواند
د) خواندن هر یک در وقت فضيلت خود مکروه است
 -72فرقی بين شب های مهتابی وغيرمهتابی در طلوع وقت فریضه صبح و وجوب امساک برای
روزه گرفتن نيست هر چند احتياط در این زمينه خوب است (سئوال )954
الف)صحيح است

ب) غلط است

ج) هر دو

د)هيچکدام

-79اهل سنت نماز مغرب را قبل از غروب شرعی می خوانند آیا جائز است در ایام حج و غير ان
به آنها اقتدا کرده و به همان نماز اکتفا کنيم؟ (سئوال )956
الف) خواندن نماز جماعت با اهل سنت باطل است
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ب) معلوم نيست که نماز آنها قبل از داخل شدن وقت باشد و شرکت در نماز جماعت آنها و اقتدا
به آنها اشکال ندارد ولی درک وقت ن ماز ضروری است مگر این که خود وقت هم از موارد تقيه
باشد
ج) درک وقت نماز ضروری نيست
د) همه موارد
 -74پایان وقت نماز صبح (سئوال )958
الف) مالک طلوع خورشيد  ،دیدن آن در افق مکان نمازگزار است
ب) تا اذان ظهر است
ج) الف و ب صحيح است
د) همه موارد
 -75رسان ه های گروهی اوقات شرعی هر روز را یک روز قبل از آن اعالم می کنند (سئوال )953
الف) اگر برای مکلف اطمينان به دخول وقت از طریق مذکور حاصل شود می تواند بر آن اعتماد
کند
ب)مطلقاً نمی توان به رسانه های گروهی اعتماد کرد
ج) در اوقات شرعی مطلقاً نمی توان به رسانه های گروهی اعتمادکرد
د) همه موارد
 -76آیا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز می شود (سئوال )961
الف) حتماً باید تا پایان اذن صبر کرد
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ب)اگر اطمينان حاصل شود که اذان در هنگام داخل شدن وقت شروع شده صبر کردن تا پایان
اذان الزم نيست
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -71آ یا روزه دار جائز است به مجرد شروع اذان افطار نماید یا این که باید صبر کند تا اذان تمام
شود؟ (سئوال)961
الف)باید حتماً صبر کند تا اذان تمام شود
ب) اگر اطمينان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده صبر کردن تا پایان
اذان الزم نيست
ج) می تواند نماز بخواند ولی برای افطارباید تا پایان اذان صبر کند
د)همه موارد فوق
 -78آیا نماز کسی که نمازدوم را بر اولی مقدم داشته مثالً نماز عشاء را جلوتر از مغر ب خوانده
صحيح است ؟(سئوال )967
الف) مطلقاً صحيح است
ب)مطلقاً باطل است
ج) اگر بر اثر اشتباه یا غفلت نما ز دوم را مقدم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده باطل
است
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د) اگر بر اثر اشتباه یا غفلت نماز دوم را مقدم داشته و بعد از تمام شدن نماز موجه شده نماز او
صحيح است ولی اگر عمد بوده باطل است
 -73در ماه مبارک رمضان با توجه به توسعه شهرها و عدم امکان تشخيص دقيق لحظه طلوع
فجر در مورد زمان امساک برای روزه واقامه نماز صبح (سئوال )962
الف)همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج الی شش دقيقه
بعد از اذان شروع به ادای فریضه صبح نمایند
ب) احراز طلوع فجر الزم نيست
ج) احراز طلوع فجر در شبهای مهتابی و غير مهتابی متفاوت است
د) همزمان با شروع اذان صبح از رسانه امساک و اداء فریضه صبح نماید
 -21نيمه شب شرعی برای نماز عشاء( :سئوال )969
الف) شب رااز اول غروب تا اذان صبح حساب کنند بنابراین یازده ساعت و یک ربع از ظهر شرعی
آخر وقت نماز مغرب و عشاءاست.
ب) ساعت دوازده نيمه شرعی است
ج) شب رااز اول مغرب تا اذان صبح حساب کنند
د) همه موارد
 -27اگرکسی در وقت مشترک نماز ظهر و عصر در بين نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را
نخوانده (سئوال )964
الف) باید بالفاصله نيت خود را به نماز ظهر برگرداند
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ب) نماز باطل است
ج) نماز صحيح است
د) همه موارد
 -22اگر کسی در وقت مخصوص نماز ظهر در بين نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده
(سئوال )964
الف) احتياط واجب آن است که نيت را به نماز ظهر برگرداند ونماز را تمام کند ولی بعداً هر دو
نماز (ظهر و عصر) رابه ترتيب بجا آورد
ب) نماز باطل است ولی اعاده الزم نيست
ج) نماز صحيح است
د)هيچکدام
 -29وقت مخصوص نماز ظهر ( :سئوال )964
الف)از طلوع فجر است تا مغرب شرعی
ب) از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد که برای غير مسافر
چهار رکعت و برای مسافر دو رکعت است
ج) از اول ظهر است تا غروب آفتاب
د) از اول ظهر است تا مغرب شرعی
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 -24اعتماد بر شاخص یا قبله نما در صورتی که موجب اطمينان برای مکلف شود  .........و باید
طبق آن عمل گردد و در غير این صورت  .......بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمين جهت
قبله را تشخيص داد (سئوال )965
الف) صحيح نيست – نمی توان

ب) صحيح نيست – می توان

ج)صحيح است  -نمی توان

د) صحيح است  -می توان

 -25اگر انسان در وضعيتی باشد که اصالً جهت قبله را نداند وگمانش نيز به هيچ طرف نرود :
(سئوال )968
الف) بنابر احتياط باید به چهار طرف نماز بخواند
ب) وظيفه ای در اداء نمازنخواهد داشت
ج)وظيفه ای در تشخيص قبله ندارد و به یک طرف نماز خواند و کفایت می کند
د) بنابر احتياط به یک طرف نماز بخواند
 -26تشخيص قبله در قطب شمال و جنوب چگونه است و نماز چگونه خوانده می شود (سئوال
)963
الف) به چهار طرف باید نماز خوانده شود
ب) مالک تعيين جهت قبله در قطب شمالی و جنوبی تعيين کوتاه ترین خط از مکان نمازگزار از
روی سطح زمين به طرف کعبه است و پس ازتعيين آن خط باید به همان طرف نماز خواند
ج) در قطب به هر طرف می توان نماز خواند
د)همه مورد
62

 -21اگر شخصی مدتی ب ر سجاده یا لباسی که خمس به آن تعلق گرفته است نماز بخواند
نمازهای او چه حکمی دارد؟ (سئوال )919
الف) مطلقاً باطل است
ب) اگر جهل به تعلق خمس به آن مال و یا به حکم تصرف در آن داشته نمازهایی که تا به حال
در آن خوانده صحيح است
ج) نماز خواندن با لباسی که مخمس است اشکال دارد
د) همه موارد فوق صحيح است
 -28آیا این گفته که باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند صحيح است؟
الف) آری هميشه باید مردان جلوتر از زنان قرا رگيرند (سئوال )914
ب) بنابر احتياط واجب الزم است بين زن و مرد در حال نماز حداقل یک وجب فاصله باشد و در
این صورت اگر زن و مرد محاذی یکدیگر بایستند یازن جلوتر از مرد بایستد نماز هر دو صحيح
است
ج)حتماً باید بين زن و مرد حایل وجود داشته باشد
د) هيچکدام
 -23نصب تصویر امام خمينی (ره) و شهدای انقالب اسالمی در مساجد (سئوال )915
الف) اشکال ندارد لکن ا گر در شبستان باشد بهتر است هنگام نمازبه طریقی روی آن پوشانده
شود
ب)حرام است و نمازها باطل است
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ج)هر دو
د) هيچ کدام
 -91آیا نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش
است کراهت دارد (سئوال )911
الف) فی نفسه اشکال ندارد
ب) ا گر به گونه ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد که تهمت به شيعه می زنند توليد آن و
نماز خواندن بر آن جائز نيست
ج) اگرموجب تفرق حواس و از بين رفتن حضور قلب در نماز شود کراهت دارد
د) همه موارد فوق
-97اگر مکان نمازگزارپاک نباشد ولی محل سجده پاک باشد آیا نماز صحيح است؟ (سئوال )918
الف) اگر نجاست مکان نمازگزار به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده هم پاک باشد
نمازدر آن مکان اشکال ندارد
ب) اشکال دارد
ج) نماز باطل است
د) در نماز طهارت و پاک بودن سجده گاه شرط نمی باشد
 -92نماز خواندن در پارک ها (سئوال )981
الف) نماز خواندن در پارک حرام و نماز باطل است
ب) نماز خواندن در پارک های فعلی و غير آن اشکال ندارد
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ج) با احتمال غصب نماز خواندن اشکال دارد
د) همه موارد
 -99گرفتن زمين از مالک شرعی آن طبق قانونی که توسط مجلس شورای اسالمی وضع و به
تأیيد شورای نگهبان رسيده است ( ............سئوال )987
الف) اشکال ندارد

ب) اشکال دارد

ج) حرام است

د) نمازدر آن ملک باطل است

 -94از ميان برداشتن دیواری که بين دو مسجد فاصله انداخته باعث اشکال در اقامه نماز در دو
مسجد (............سئوال )982
الف) نيست

ب)هست

ج) می باشد

د) می گردد

 -95در جاده ها رستوران هایی وجود دارد که در کنار آنها مکان هایی برای خواندن نماز قرار
دارد اگر کسی در آن رستوران غذا نخورده آیا جائز است در آن مکان ها نماز بخواند یا این که
ابتدا باید اجازه بگيرد ؟(سئوال )989
الف)برای خواندن نماز اجازه گرفتن از صاحب ملک الزم نيست
ب) اگر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است واستفاده از آن مخصوص کسانی است
که در آن رستوران غذا می خورند باید اجازه بگيرد
ج) اگر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانی است
که در آن رستوران غذا می خورند هم نيازی به اجازه گرفتن نيست
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د) هيچکدام
 -96آیا نماز کسی که در روی زمين عصبی روی سجاده یا چوب و مانند آن خوانده صحيح است
یا باطل؟ (سئوال )984
الف) نماز در زمين عصبی باطل است هرچند روی جا نماز و تخت باشد
ب)اگر روی تخت باشد اشکال ندارد ونماز صحيح است
ج) روی سجاده و چوب دیگر روی زمين عصبی نبوده و نماز صحيح است
د) نماز خواندن در زمين عصبی حرام است ولی نماز باطل نمی باشد
 -91اگر مسجدی مجاور حسينيه ای باشد آیا اقامه نماز جماعت در حسينيه صحيح است و آیا
ثواب آن در هر دو برابر است؟(سئوال )986
الف) فضيلت نماز در مسجد بيشتر از فضيلت نماز در غير مسجد است
ب) خواندن نماز جماعت در حسينيه اشکال شرعی ندارد
ج) خواندن نماز جماعت در هر مکان دیگری اشکال شرعی ندارد
د) همه موارد فوق
 -98آیا نماز خواندن در مکانی که موسيقی حرام پخش می شود صحيح است یا خير؟ (سئوال
)981
الف) اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش دادن به موسيقی حرام باشد توقف در آنجا جایز
نيست ولی نماز محکوم به صحت است و با فرض اینکه موسيقی باعث عدم توجه و تمرکز حواس
می شود نماز خواندن در آن مکان مکروه است
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ب) حرام و باطل است
ج) مکروه و باطل است
د) هيچکدام
 -93کدام عبارت زیر صحيح است (سئوال )983
الف) اگر ترک مسجد محله برای خواندن نماز جماعت در مسجد دیگر به خصوص مسجد جامع
شهر باشد اشکال ندارد
ب) ترک مسجد محله در هر صورت حرام است
ج) ترک مسجد محله مستحب است
د)ترک مسجد محله در هر صورت اشکال ندارد
 -41نم از خواندن در مسجدی که سازندگان آن ادعا می کنند که آن را برای خود و قبيله
خودساخته چه حکمی دارد ؟(سئوال )931
الف) اشکال دارد و نماز خواندن حرام است
ب) مجرد ادعا کفایت نمی کند ولی اگر ثابت کردند نماز خواندن حرام می شود
ج) مسجد پس از آنکه به عنوان مسجد ساخته شد اختصاص به قوم و گروه و قبيله و اشخاص
خاصی ندارد همه مسلمانان می توانند از آن استفاده نمایند
د) همه موارد فوق صحيح است
 -47فضيلت خواندن نماز در مسجد (سئوال )937
الف) مختص به مردان است

ب) مختص به مردان نيست
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ج) مختص به زن ها است

د) هيچکدام

 -42خوابيدن در مسجد (سئوال )939
الف) حرام است

ب) مستحب است

ج)مکروه است

د) مباح است

 -49آیا انجام تمرین های ورزشی در مسجدجایز است؟ (سوال )934
الف) مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نيست
ب)از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد منافات دارد باید پرهيز کرد
ج)الف و ب
د) هيچ کدام
 -44غذا دادن به دعوت شدگان عروسی در مسجد فی نفسه (سئوال )935
الف)فی نفسه اشکال ندارد

ب)غذا دادن در مسجد حرام است

ج)هر دو

د) هيچکدام

 -45در مسجد (سئوال )931
الف) در هر حال مراعات شأن قداست و جایگاه مسجد واجب است
ب) مزاحمت نماز گزاران جایز نيست
ج) تعليم قرآن و احکام و آموزش اخالق اسالمی و تمرین سرودهای مذهبی و انقالبی در مسجد
اشکال ندارد
د) همه موارد فوق
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 -46در مسجد (سئوال )938
الف) تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فيلم های سينمایی جایز نيست
ب) نمایش فيلم های مذهبی و انقالبی دارای محتوای مفيد و آموزنده به مناسبت خاصی و
برحسب نياز و تحت نظارت امام جماعت اشکال ندارد
ج)الف و ب
د) هيچکدام
 -41آیا پخش موسيقی شاد از مسجد به مناسبت جشن ميالد ائمه معصومين (ع) شرعاً اشکال
دارد؟ (سئوال )933
الف)واضح است که مسجد جایگاه شرعی خاصی دارد لذا اگر پ خش موسيقی در آن منافی با
حرمت مسجد باشد حرام است حتی اگر موسيقی غيرمطرب باشد
ب) صرفاً موسيقی مطرب حرام است
ج)پخش موسيقی مطلق ًا اشکال ندارد
د) همه موارد فوق
 -48پخش قرآن از بلندگوهای مسجد که صدا را در خارج پخش می کنند (سئوال )411
الف) پخش قرائت قرآن کر یم برای چند دقيقه قبل از اذان در وقتهایی که باعث اذیت وآزار
همسایگان و اهل محل نشود اشکال ندارد
ب) پخش قرآن از بلندگوهای مسجد در هر ساعتی اشکال ندارد
ج)پخش قرآن از بلندگوهای مسجد مطلق ًا جایز نيست
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د) هيچکدام
 -43مسجد جامع(سئوال )417
الف) مسجد محل است
ب ) مسجدی است که در شهر برای اجتماع همه اهل شهر بنا شده است بدون اینکه اختصاص به
گروه و قشر خاصی داشته باشد
ج) به محل نماز جمعه گفته می شود
د) هيچکدام
 -51جمله اول:خراب کردن مسجد یا قسمتی از آن جایز نيست مگر در صورت وجود مصلحتی
که اهميت ندادن و بی توجهی به آن ممکن نباشد
جمله دوم :اگر استفاده از آب مسجد برای پاشيدن روی قبرهایی که خارج از آن قرار دارد امر
رایجی است و کسی به آن اعتراض نمی کند و دليلی هم بر وقف آن آب برای خصوص وضو
وتطهير نيست  ،استفاده از آن برای امر مذکور اشکال ندارد.
جمله سوم :مجرد تغيير اسم مسجد مانعی ندارد
جمله چهارم :جواز استفاده از امکانات مسجد در اقامه مجالس و فواتح برای اموات و امثال آن
منوط به کيفيت وقف و نذر آن مکان برای مسجد است.
(سئوال های  419و  418 415و ) 413
الف) همه جمالت صحيح هستند
ب) همه غلط هست
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ج) جمالت اول و دوم غلط هستند
د)جمالت سوم و چهارم غلط هستند
 -52جمله اول  :تخریب و ویران کردن مسجدجایز است
جمله دوم :اثاث و لوازم مسجد اگر مورد استفاده ان مسجد نباشد بردن به مساجد دیگر برای
استفاده از آنها اشکال ندارد
جمله سوم :ایجاد موزه یا کتابخانه در گوشه صحن مسجد اگر مخالف کيفيت وقف تاالر و
شبستان و صحن مسجد باشد یا موجب تغيير ساختمان مسجد گردد جایز نيست.
جمله چهارم :اصل خراب کردن مسجد و مدرسه وقفی فی نفسه جائز نيست مگر در صورتی که
مصلحت اهم غيرقابل چشم پوشی اقتضا کند
جمله پنجم :حفر زمين مسجد برای تأسيس کارگاه مانند آن جایز نيست
(سئوالهای  472 ،477و  479و )478
الف) همه جمالت فوق صحيح است
ب)جمالت دوم و سوم و چهارم و پنجم صحيح هستند
ج)همه اشتباه هستند
د) فقط جمله اول درست است
 -59آیا به طور مطلق جایز است که کفار داخل مساجد مسلمانان شوند هر چند برای مشاهده
آثار تاریخی باشد؟ (سئوال )473
الف)مطلقاً اشکال ندارد
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ب) مباح است
ج)جائز است
د) ورود آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنو ع است و در سایر مساجد هم اگر هتک و بی حرمتی
مسجد شمرده شود جائز نيست بلکه در سایر مساجد هم مطلق ًا وارد نشو ند.
 -54آیا نماز خواندن در مسجدی که توسط کفار ساخته شده جائز است (سئوال )421
الف) حرام است

ب) اشکال دارد

ج) نماز باطل است

د) اشکال ندارد

 -55آیا کافری داوطلبانه مالی را برای کمک به ساختمان مسجد بدهد و یا کمک دیگری نماید
آیا قبول آن جایز است؟(سئوال )427
الف) اشکال ندارد

ب) جایز نيست

ج) مال کفار نجس است

د) هيچکدام

 -56گر کسی شب به مسجد بياید و در آن بخواند و محتلم شود و پس از بيداری و خروج از
مسجد برایش ممکن نباشد چه تکليفی دارد (سئوال )422
الف) باید بيدار بماند
ب) وضو بگيرد
ج) اگر قادر به خروج از م سجد ورفتن به جای دیگر نيست واجب است که فوراًتيمم نماید تا بقاء
در مسجد برای او حالل شود.
د) تکليفی ندارد
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 -51حرم ائمه (ع) (سئوال )424
الف) زیر گنبد مبارک و جایی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می شود
ب) زیر گنبد مبارک و کليه ساختمان های ملحق به آن است
ج) زیر گنبد مبارک و ساختمان های ملحق و شبستان ها حکم حرم دارند
د)تا سه فرسخ حکم حرم دارد
 -58استفاده از فرشها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از فرزندان ائمه (ع) در مسجد جامع
محله چه حکمی دارد؟(سئوال )426
الف) اشکال دارد
ب) نمی توان از آن استفاده کرد
ج) اگر زائد بر نياز مرقد امام زاده (ع) و زائران آن باشد اشکال ندارد
د)همه موارد
 -53آیا تکایایی که به نام حضرت ابوالفضل (ع) و غير ان تأسيس می شود حکم مسجد را دارد؟
(سئوال )421
الف) تکيه ها و حسينيه ها حکم مسجد دارند
ب)تکيه ها و حسينيه ها حکم مسجد را ندارند
ج) فقط حسينيه ها حکم مسجد دارند
د) فقط تکيه ها در حکم مسجد هستند
-61آیا نمازخواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن داریم صحيح است؟ (سئوال )428
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الف)نجس و حرام است
ب) لباسی که نجس بودن آن مشکوک است محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحيح
است
ج) محکوم به طهارت است ولی نمی توان با آن نماز خواند
د) محکوم به نجاست است ولی می تون با آن نماز خواند
 -67نماز خواندن در کمربند چرمی از آلمان که شک است از پوست طبيعی است یا مصنوعی:
(سئوال )423
الف) اشکال ندارد

ب) باطل است

ج) حرام است

د) همه موارد

 -62نماز خواندن در کمربند چرمی از آلمان که چرم طبيعی دارد و شک است که از حيوان
تزکيه شرعی باشد (سئوال )423
الف) نجس است و نمازها باطل است
ب) نجس نيست ولی نماز با آن باطل است
ج)نجس نيست و نماز هم صحيح است
د) همه موارد
 -69اگر نمازگزار اصالً علم به نجس بودن لباس یا بدن خود نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن
شود (سئوال )491
الف) نماز او صحيح است و اعاده و قضا واجب نيست
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ب) نماز صحيح است ولی اعاده و قضا می خواهد
ج) نماز باطل است و اعاده و قضا واجب است
د) نماز باطل است ولی اعاده و قضا نمی خواهد
 -64زنی در اثنای نماز متوجه می شود که مقداری از موهایش پيداست و فوراً آن را می پوشاند
آیا نماز خود را باید دوباره بخواند یا خير؟(سئوال )492
الف) اعاده واجب است
ب) تا زمانی که ظاهر شدن مو عمدی نباشد اعاده واجب نيست
ج) نماز باطل است
د) درنماز پوشاندن موها برای زنان واجب نيست
 -65اگر نمازگزار دستمال وامث ال آن را که با خون نجس شده اند حمل کند و یا در جيب بگذارد
آیا نماز او باطل است؟ (سئوال )495
الف) باطل است بهر صورت
ب) اگر دستمال به قدری کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند همراه بودن آن در نماز
اشکال ندارد.
ج) به هر صورت اشکال ندارد
د) همه موارد
 -66آیا نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی که حاوی الکل است صحيح است (سئوال )496
الف) نماز باطل است
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ب) اگر علم به نجاست آن عطرنداشته باشد نماز در لباس های مذکور اشکال ندارد
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -61زنان چه مقداراز بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ (سئوال )491
الف) تمام بدن حتی دست ها و سورت را باید بپوشاند.
ب) برزنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غير از صورت به مقداری که شستن
آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کامالً بدن را می
پوشاند ،بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نيز باید بپوشانند.
ج) پوشش زن و مرد در نماز مانند هم است
د) هيچکدام
-68پوشاندن روی پاها هنگام نماز بر زنان (سئوال  491و )498
الف)در حضور نامحرم باید بپوشانند
ب) پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتيکه نامحر م حاضر نباشد واجب نيست
ج) الف و ب
د) هيچکدام
 -63آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب در نماز (زنان) واجب است (سئوال )493
الف) پوشاندن چانه و زیر آن مانند صورت واجب است
ب) پوشانن قسمت پایين چانه واجب است نه خود آن زیرا چانه جزیی از صورت است
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ج) مانند مردان است و نيازی به پوشاندن چانه و زیر آن نيست
د) همه موارد فوق
 -11نماز با متنجسی که کافی برای پوشش عورت نيست (سئوال )441
الف) باطل است
ب) حتی در صورت علم هم صحيح است
ج) فقط در صورت غير علم صحيح است
د) بطورکلی نماز با متنجس بالاشکال است
 -17آیا وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطالن نماز او می شود؟
الف)نجس است ولی موجب بطالن نماز نمی شود
ب) بله موجب بطالن نماز است
ج)خير موجب بطالن نماز نمی شود
د) نجس نيست و موجب بطالن نماز هم نمی شود
 -12به دست کردن انگشتر طال توسط مردان (سوال )442
الف) جائز است و نماز صحيح است
ب) جائز نيست ولی نماز صحيح است
ج) در هيچ حالی جائز نيست و نماز با آن هم بنابر احتياط واجب باطل است
د) جائز است ولی نماز باطل است
 -19ا ستفاده مردان از انگشتری پالتين (سئوال )449
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الف)حرام است

ب) اشکال دارد

ج) اشکال ندارد

د) هيچکدام

 -14استفاده مردان از انگشتری که جنس طالی سفيد است چه حکمی دارد (سئوال )449
الف) مطلقاً حرام است
ب) اگر چيزی که طال ی سفيد ناميده می شود همان طالی زرد است که بر اثر مخلوط کردن
ماده ای رنگ آن سفيد شده حرام است
ج) اگر عنصر طال در آن به قدری کم است که عرف ًا به آن طال نمی گویند مانع ندارد
د) ب و ج صحيح است
 -15پوشيدن طال ،خواه حلقه انگشتری باشد یا غير ان برای مردان (........سئوال )444
الف) مطلقاً حرام است هرچند قصد زینت نباشد و از دید دیگران مخفی باشد
ب) گر قصد زینت نباشد و مخفی از دیگران باشد اشکال ندارد
ج) اگر قصد زینت نباشد ولو مخفی هم نباشد اشکال ندارد
د)مطلقاً حرام نيست و به شرایطی مربوط است
 -16استفاده طال برای مردان به مدت کوتاه (سئوال )445
الف) فقط در سفره عقد بالمانع است
ب) پوشيدن طال برای مرد حرام است و فرقی بين مدت کم و زیاد نيست
ج) طال بر مرد مباح است
د) فرقی بين زن و مرد در استفاده از طال نمی باشد
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 -11ساخت جواهرات طال اگر به منظور استفاده مردان باشد (سئوال )441
الف) اشکال ندارد

ب) حرام است

ج) جائز است

د)مستحب یا مکروه است

 -18گذاشتن روکش طال روی دندان (سئوال )443
الف) اشکال ندارد
ب) پوشاندن دندان های جلو با طالی زرد اگر به قصد زینت باشد خالی از اشکال نيست
ج) الف و ب
د) هيچکدام
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بخش پنجم:

تستهای احکام نماز

(اذان – اقامه – قرائت – سجده – ذکر – سالم)
-7اذان (سئوالهای  457و  452و  5454و  455و )456
جمله اول :اذان اعالمی در اول وقت نمازهای واجب یوميه و تکرار آن با صدای بلند از طرف
شنوندگان از مستحباب شرعی موکد است
جمله دوم :اذان گفتن به صورت دسته جمعی در معابر عمومی اگر موجب سد معبر و یا اذیت
دیگران نشود اشکال ندارد.
جمله سوم:اذان گفتن بر باالی بام به نحو متعارف اشکال ندارد.
جمله چهارم :پخش اذان به نحو متعارف برای اعالم داخل شدن وقت نماز صبح به وسيله بلندگو
اشکال ندارد.
جمله پنجم :اکتفا به اذان زن برای مرد محل اشکال است.
جمله ششم :گفتن اشهد ان علی ولی اهلل بعنوان شعار تشيع خوب و مهم است و باید به قصد
قربت مطلقه گفته شود ولی جزء اذان و اقامه نيست
الف) همه موارد فوق غلط است
ب)همه موارد فوق باطل است
ج)همه موارد فوق صحيح است
د)ه مه موارد فوق مکروه است
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 -2بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشاء بلند بخوانند
(سئوال های  458و )453
الف) اگر سهواً یا جهالً آهسته بخوانند نماز صحيح است
ب) اگر از روی عمد آهسته بخوانند نماز باطل است
ج) واجب است قرائت نماز فوق الذکر چه ادا باشدو چه قضا در هر حالی بلند باشد حتی اگر
قضای آنها در روز خوانده شود
د) همه موارد
 -9در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سالم (سئوال )461
الف)مکلف بين آهسته یا بلند خواند مخير است
ب)مردان بلند و زنان آهسته بخوانند
ج)در نمازهای صبح و مغرب و عشاء بلند خوانده شوند
د) در نمازهای ظهر و عصر آهسته خوانده شوند
 -4در وجوب جهر واخفات در نمازهای واجب فرقی بين نماز ادا و قضا وجودندارد هر چند نماز
قضا احتياطی باشد (سئوال )467
الف)صحيح است
ب)اشتباه است
ج) فقط در مورد مردان صحيح
د)فقط در مورد زنان صحيح است
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-5کلمه صاله به حرف تاء ختم می شود ولی در اذان حی علی الصاله با ها گفته می شود آیا این
صحيح است (سئوال )462
الف) خير فقط در غير وقف آن صحيح است
ب) ختم لفظ صلوه به هاء هنگام وقف اشکال ندارد بلکه متعين است
ج) اذان باطل می شود
د) هيچکدام
 -6با توجه به نظر حضرت اما (ره)در تفسير سوره مبارکه حمد مبنی بر ارحج بودن لفظ ملک بر
مالک آیا هنگام قرائت این سوره مبارکه احتياط در قرائت به هر دو صورت در نمازهای واجب
وغير واجب صحيح است؟
الف)احتياط در این مورد اشکال ندارد
ب) صحيح نمی باشد
ج) نماز را باطل می کند
د)همه موارد فوق
-1آیا صحيح است نمازگزار در هنگام خواندن «غيرالمغصوب عليهم» آن را بدون عطف فوری با
وقف بخواند وسپس والالضالين را قرائت نماید (سئوال )464
الف) وقف مطلقاًاشکال دارد و نماز باطل می شود
ب)وقف و فاصله تا مقداری که به وحدت جمله ضرر نزند اشکال ندارد
ج)هر دو
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د)هيچکدام
 -8آیا در تشهد وقف بر محمد (ص) در جمله «اللهم صل علی محمد» سپس قرائت عبارت (وآل
محمد)صحيح است؟ (سئوال )464
الف)وقف مطلقاً اشکال دارد و نماز باطل می شود
ب)وقف و فاصله تامقداری که به وحدت جمله ضرر نزند اشکال ندارد
ج) هر دو
د)هيچ کدام
 -3کسی که قرائت خود را صحيح نمی داند؟
الف) باید در صورت تمکن برای یادگيری قرائت صحيح اقدام نماید
ب)وظيفه ای برای یادگيری قرائت نماز وجود ندارد
ج)هر دو
د) هيچکدام
 ............ -71که همه ذکرهای واجب نماز از قبيل حمد وسوره وغير آنها به طور صحيح قرائت
شود (سئوال )461
الف)مستحب است

ب) واجب است

د)مباح است

ه) هيچکدام

 -77اگر نمازگزار کيفيت صحيح تلفظ کلمات عربی رانمی داند  ..........که یاد بگيرد و اگر قادر به
یادگيری نيست (..........سئوال )461
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الف)مستحب است – معذور است
ب) واجب است -معذور است
ج)واجب است -محکوم به بطالن نماز است
د)هيچکدام
 -72آیا بر قرائت قبلی درنماز یعنی گذاردن کلمات در قلب بدون تلفظ آنها قرائت صدق می کند
یا خير؟ (سئوال )468
الف)خير مرور در ذهن الزم است
ب)بلی قرائت محسوب می شود
ج) عنوان قرائت بر آن صدق نمی کند و در نماز واجب است که کلمات تلفظ شوند به طوری که
قرائت بر آن صدق کند
د) عنوان قرائت بر آن صدق نمی کند و مستحب است که کلمات تلفظ شوند به طوری که قرائت
بر آن صدق کند.
 -79اگر شخصی هنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یاچهارم نماز ظهر ،حمد و سوره بخواند
(سئوال )411
الف)نمازش باطل است
ب)نمازش صحيح است
ج)حرام است
د) در فرض سئوال نمازش اشکال دارد
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 -74آیا بانوان می توانند حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب وعشاءرا بلند بخوانند (سئوال )417
الف) حرام است ونماز باطل می شود
ب)می توانند بلند بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را می شنود واجب است آهسته بخوانند
ج) می توانند بلند بخوانند ولی اگر نامحرم صداشان را می شنود بهتر است آهسته بخوانند
د)حرام است ولی نماز باطل نمی شود
 -75مالک اخفات (آهسته خواندن(سوال )412
الف) عدم وجود جوهر صداست
ب) آشکار نکردن صدا است
ج)هر دو
د)هيچکدام
 -76مالک جهر (بلند خواندن) (سئوال )412
الف) آشکار کردن جوهر صدا است
ب)عدم وجود جوهر صدا است
ج)هر دو
د)هيچکدام
 -71یادگيری تکبيره االحرام  ،حمد ،سوره تشهد و سال نماز وهر چيزی که عربی بودن در آن
شرط است( .....سئوال )419
الف)مستحب است

ب)مکروه است
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ج)مباح است

د)واجب است

 -78قرائت در نافله های نمازهای جهری  ........است که بلند باشد و در نمازهای اخفایی مستحب
است که .............و اگر برعکس هم انجا شود ( .......سئوال )414
الف)مستحب -آهسته باشد -مجزی است
ب)مسنحب -بلند باشد -مجزی است
ج)واجب – آهسته باشد – حرام است
د)حرام است-بلند باشد-مکروه است
 -73در نمازهای واجب یوميه،قرائت آیاتی از قرآن مجيد به جای سوره کامل (سئوال )415
الف) اشکال ندارد

ب)مجزی است

ج)مستحب است

د)مجزی نيست

 -21کسی که بر اثر ابتال به بيماری اللی ؛ قادر به تکلم نيست ولی حواس سالمی دارد اگر
نمازش را با اشاره بخواند آیا صحيح است؟ (سئوال )413
الف)نماز او در فرض مزبور صحيح و مجزی است
ب)نماز بر او در فرض مزبور واجب نيست
ج)نماز باطل است
د) هيچکدام
 -27آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد ؟ (سئوال )481
الف)رکوع صحيح و سجده اشکال دارد
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ب)رکوع و سجود و نماز همگی غلط هستند
ج)اگر آنها را به قصد مطل ق ذکر خداوندعزوجل بگوید اشکال ندارد و رکوع و سجده ونماز همگی
صحيح هستند
د)هيچکدام
 -22آیا یک بار گفتن تسبيحات اربعه در رکعت سوم وچهارم نماز کافی است ؟(سئوال )489
الف)کافی است هر چند احتياط این است که سه مرتبه گفته شود
ب)کافی است و سه بار گفتن مکروه است
ج)اشکال دارد
د)همه موارد
 -29آیا قرائت (بحول اهلل وقوته واقوم و اقعد) هنگان نماز در حال حرکت جائز است و آیا گفتن
آن در حال قيام صحيح است؟ (سئوال )486
الف) اشکال دارد و باید در حال سکون خواند
ب)حرام است و نماز را باطل می کند
ج)حرام است ولی نماز باطل نمی شود
د)اشکال ندارد و اصوالً این ذکر در حالت قيام برای رکعت بعدی گفته می شود
-24ذکر ( :سئوال )481
الف)هر عبارتی که متضن ذکر خداوند عزوجل باشد
ب)صلوات بر محمد و آل محمد (عليهم افضل صلوات اهلل) از بهترین ذکرهاست
87

ج) هر دو
د) هيچکدام
 -25در قنوت ( :سئوال )488
الف)دعا به زبان فارسی اشکالی ندارد
ب) هر دعایی را در قنوت می توان به هر زبانی خواند
ج)فقط باید به لسان عربی خواند
د) الف و ب صحيح است
 -26سجده و تيمم بر سيمان و موزائيک چه حکمی دارد؟ (سئوال )483
الف)سجده وتيمم بر آن دو اشکال دارد
ب)سجده و ت يمم بر آن دو اشکال ندارد اگرچه احوط ترک تيمم بر سيمان و موزائيک است
ج)سجده وتيمم بر آن دو اشکال دارد اگرچه احوط ترک تيمم بر سيمان و موزائيک است
د)سجده و تيمم بر آن و اشکال دارد اگرچه احوط ترک سجده بر سيمان و موزائيک است
 -21گذاشتن دست ها هنگام نماز بر موزائيکی که دارای سوراخ های ریزی است (سئوال )431
الف)اشکال دارد

ب) نماز باطل است

ج) اشکال ندارد

د)هيچکدام

 -28آیا سجده بر مهری که سياه و چرک شده به طوری که الیه ای از چرک روی آن را پوشانده
و مانع چسبيدن پيشانی روی مهر است اشکال دارد ؟ (سئوال )437
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الف) اگرچرک روی مهر به مقداری باشد که حایل بين پيشانی و مهر شود سجده و نماز باطل
است
ب)اشکال ندارد
ج)حرام است ولی نماز باطل نيست
د)سجده باطل ولی نماز باطل نيست
 -23آیا بر زنی که هنگام سجده بر مهر پيشانی وی به خصوص جای سجده با حجاب پوشيده
شده است اعاده نمازهایش واجب است ؟ (سئوال )432
الف)اگر هنگام سجده متوجه وجود حائل نبوده اعاده بر او واجب نيست
ب)نماز باطل است و اعاده واجب است
ج)نماز باطل و اعاده دارد ولی قضا ندارد
د)همه موارد
 -91سجده بر سنگ مرمر (سئوال )435
الف)اشکال دارد

ب)اشکال ندارد

ج)حرام است

د) هيچکدام

 -97هنگام نشستن
بعد از سجده کدام پا روی دیگری گذاشته می شود؟ (سئوال )438
الف) واجب است روی پای راست بود
ب)مستحب است که بر ران چپ بنشيند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد
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ج) مستحب است که بر ران راست بنشيند و روی پای چپ را بر کف پای چپ بگذارد
د)مستحب است که بر ران راست بنشيند و روی پای چپ را بر کف پای راست بگذارد.
 -92در سجده و رکوع بعد از قرائت ذکر واجب گفتن چه ذکری افضل است؟ (سئوال )433
الف) نمی توان ذکر دیگری گفت
ب) تکرار همان ذکر واجب ،واجب است
ج)نکرار همان ذکر واجب و بهتر است که ب ه عدد فرد ختم شود ودر سجده عالوه بر آنچه گفته
شده صلوات و دعا برای حاجت های دنيا و آخرت مستحب است
د)صلوات و دعا برای حاجت های دنيا و آخرت مکروه است
 -99رد تحيتی که به صيغه سالم نباشد در حال نماز (سئوال )571
الف) جواب دادن جائز نيست
ب) جواب دادن به سالم در نماز واجب نيست
ج)جواب دادن به سالم در نماز جائز نيست
د)همه موارد
 -94آیا جواب سالم کودکان اعم از دختر و پسر واجب است (سئوال )577
الف) جواب سالم کودکان مميز اعم از پسر و دختر مانند جواب سالم زنان و مردان واجب است
ب)جواب سالم مستحب است
ج)جواب سالم کودکان مکروه است
د) هيچ کدام
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 -95اگر کسی سالم را بشنود ولی به دليل غفلت یا هر سبب دیگر جواب سالم را ندهد به طوری
که زمان کمی فاصله شود آیا بعداز آن گفتن جواب سالم واجب است؟ (سئوال )572
الف) واجب است
ب)جواب سالم مکروه است
ج)اگر تأخير به مقداری باشد که جواب سالم ورد تحيت بر آن صدق نکند واجب نيست
د)همه موارد
 -96اگر شخصی در یک زمان چند بار سالم کند( :سئوال )574
الف) یک جواب کافی است
ب) جواب واجب نيست
ج) یک جواب کافی نيست
د)همه موارد
 -91اگر چند نفر سالم دهند(سئوال )574
الف)یک جواب به صيغه ای که شام ل همه آنها گردد به قصد جواب سالم آنان باشد کفایت می
کند
ب)به هر کدام باید یک جواب سالم داد
ج) جواب سالم واجب نيست
د) هيچکدام
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بخش ششم( :مبطالت -شکیات نماز -نماز قضا -قضای پدر و مادر -نماز استیجاری -نوافل – متفرقه )

 -7آیا نماز با ذکر شهادت به والیت اميرالمومنين علی (ع) در تشهد باطل می شود (سئوال )517
الف) نماز واز جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شيعه (کثراهلل امثالهم)دررساله های
عمل يه بيان نمودهاند بخوانيد و چيزی بر آن اضافه نکنيد هر چند کالم حق و صحيحی باشد
ب)واجب است ذکر شود
ج)هر دو
د)هيچکدام
-2هر عملی که برای خدا انجام گيرد از جمله مبارزه با ربا(..........سئوال )512
الف) ریا ست

ب) ریا محسوب نمی شود

ج)حرام است

د)همه موارد

 -9هنگام شرکت در نماز جماعت برادران اهل سنت بعد از قرائت سوره حمد توسط امام جمعه
کلمه «آمين» با صدای بلند و به صورت دسته جمعی گفته می شود این کار چه حکمی دارد؟
الف) اگر مقتضای تقيه آمين باشد اشکال ندارد و در غيراین صورت جائز نيست
ب)واجب است
ج)مستحب است
د)هيچکدام

92

 -4اگر بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات وذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران موجب خروج از
هيأت نماز نشود اشک ال ندارد مشروط به اینکه قرائت و ذکر به نيت قرائت و ذکر باشد وحرکت
دادن دست یاچشم وابرو اگر مختصر و به نحوی باشد که با استقرار و آرامش و یا هيأت نماز
منافات نداشته باشد موجب بطالن نمازنمی گردد (سئوال )514
الف) صحيح است

ب)صحيح نيست

ج) هر دو

د)هيچکدام

 -5آیا اگر کسی هنگام نماز به خاطر یادآوری حرف خنده دار یا پيدایش حالت خنده آور بخندد
نمازش صحيح می شود یا خير؟ (سئوال )515
الف) اگر خنده با صدا (یا قهقهه) باشد نماز باطل است
ب)خنده در نماز ولو با صدا اشکال ندارد
ج)مستحب است
د)هيچکدام
 -6آیا ماليدن دست ها به صورت بعد از قنوت در حال نماز موجب بطالن آن می گردد و در
صورتی که نماز را باطل کند آیا معصيت و گناه محسوب می شود(سئوال )516
الف) حرام است و نماز را باطل می کند
ب)حرام است ولی نماز باطل نمی شود
ج)کراهت دارد ولی نماز را باطل نمی کند
د)کراهت دارد ونماز راباطل می کند
93

 -1آیا بستن چشمها در نماز به این دليل که باز بودن آنها فکر انسان را از نماز بازمی دارد جائز
است؟ (سئوال )511
الف)بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد
ب) بستن چشم ها در نماز مکروه میباشد
ج) الف و ب
د) هيچکدام
-8آیا ادامه قهر و دشمنی بين دو نفر تا مدت سه روز موجب بطالن نماز و روزه آنها می گردد
؟(سئوال )513
الف) وقوع دشمنی و قهر بين دو نفر نماز و روزه را باطل نمی کند گرچه این عمل شرع ًا مذموم
است.
ب) این عمل شرع ًا مذموم است و نماز و روزه را باطل می کند
ج) این عمل مذموم نماز را باطل می کند و لی به روزه ضرری نمی رساند
د) این عمل مذموم روزه را باطل می کند ولی نماز صحيح است
 -3شک در نماز نافله (سئوال )571
الف) باطل است
ب) محل اعتنا نيست
ج) شک در اقوال و افعال نماز نافله همان حکم شک در اقوال و افعال نماز فریضه را دارد
د) هيچکدام
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 -71کثيرالشک (سئوال )578
الف) باید بنابر انجام کاری بگذارد که در آن شک کرده است مگر آنکه انجام آن موجب بطالن
نماز شود که در اینصورت بنا برعدم انجام آن می گذارد بدون این که در این مورد فرقی بين
رکعت ها و افعال و اقوال نماز باشد
ب) نماز کثيرالشک باطل است
ج) کثيرالشک باید به شک خود اعتنا کند
د) هيچکدام
 -77اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطالن عبادت هایش شود( :سئوال )573
الف)در صورت علم به بطالن واجب است عبادت های قابل تدارک را قضا نماید
ب) عبادت های باطل قضا ندارد
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -72اگر شخصی بعد از چند سال شک در عبادت هایش کند (سئوال )573
الف) باید نمازها را قضا نماید
ب) به شک بعد از عمل اعتنا نمی شود
ج) عبادت هایش باطل است و باید اعاده نماید
د) همه موارد فوق
 -79عمل سهوی در نماز (سئوال )521
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الف) موجب بطالن آن نمی شود
ب) در بعضی موارد باعث وجوب سجده سهو می گردد
ج) اگر رکنی از نماز را کم یا زیاد کند موجب بطالن نماز می شود
د) همه موارد فوق صحيح است
 -74اگر کلمه ای از ذکرهای نماز یا آیات قرآنی یا دعاهای قنوت سهواً غلط خوانده شود آیا
سجده سهو واجب می شود؟ (سئوال )529
الف) نماز باطل می شود

ب) واجب نيست

ج) نماز سهو واجب می شود

د) همه موارد فوق

 -75نوافل و نمازهای مستحب به جای نماز قضا محسوب نمی شود و اگر نماز قضا بر عهده او
باشد واجب است که آن را به نيت نماز قضا بخواند (سئوال )526
الف) صحيح است
ب) صحيح نيست
ج) نماز قضا واجب نيست
د) نماز قضا مستحب یا مکروه است
 -76شخصی بر اثر جهل به حکم شرعی مدتی ترتيبی را در غسل رعایت نکرده است نماز و روزه
او چه حکمی دارد؟
الف) نمازها صحيح و روزها باطل است
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ب) اگر غسل به نحوی انجام داده که شرعاً باطل است قضای نمازهایی که در این حالت با حدث
اکبر خوانده  ،واجب است ولی روزه اش اگر در هنگام اعتقاد به صحت غسل خود داشته محکوم
به صحت است.
ج) نمازها و روزه باطل و همه قضا الزم دارند
د) هيچکدام
 -71در نماز قضا (سئوال )599
الف) مراعات ترتيب واجب است
ب) مراعات ترتيب واجب نيست و خواندن مقداری که یقين به قضا شدن آن دارید کافی است
ج) نماز قضا واجب نيست
د) نماز قضا مباح است
 -78کافری پس از مدتی اسالم آورده است آیا قضای نماز و روزه هائی که انجام نداده واجب است
؟ (سئوال )595
الف) واجب است

ب) باید اعاده نماید

ج) واجب نيست

د) هيچکدام

 -73شخصی فوت کرده و قضای روزه ماه مبارک رمضان و نماز برعهده اوست و فرزند ذکوری هم
ندارد مقداری مال بجا گذاشته که برای قضای یکی از نماز و روزه کفایت می کند در ان صورت
قضای نماز مقدم است یا روزه؟
الف) ترجيحی بين نماز و روزه نيست
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ب) قضای نماز ترجيح بر قضای روزه دارد
ج) قضای روزه ترجيح بر قضای نماز دارد
د) هيچکدام
-21مالک واجب بودن قضای نماز و روزه پدر ومادر این است که ( :سئوال )542
الف) بر فرزند اول است
ب) پدر بر پسر و مادر بر دختر است
ج) فرزند مذکر از دیگر اوالد ذکور ميت – اگر ميت اوالد ذکور داشته باشد -بزرگتر باشد
د) هيچکدام
 -27اگ ر پسر بزرگ چه بالغ باشد یا غيربالغ قبل از پدر فوت کند آیا قضای نمازهای پدر از
فرزندان دیگر ساقط می شود (سئوال )549
الف) تکليف قضای نماز و روزه پدر و مادر بر پسر بزرگ است و با فوت او تکليفی دیگر وجود
ندارد
ب) تکليف قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگی واجب است که هنگام وفات پدر زنده باشد هر
چند فرزند اول یا پسر اول پدر نباشد
ج) تکليف قضای نماز و روزه پدر بر فرزند بزرگتر است هرچند دختر باشد
د) هيچکدام
 -22قضای نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است با فوت وی پس از فوت پدر (سئوال
)546
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الف) بر پسر یا برادر او واجب نمی شود
ب) بر پسر او (نوه ارشد) واجب می شود
ج) بر برادر او (پسر دوم) واجب می شود
د) هيچکدام
 -29اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغيان باشد (سئوال )548
الف) قضای آن ها بر پسر بزرگ واجب نيست
ب) در این صورت هم احتياط در قضای آنها ترک نشود
ج) الف و ب
د) هيچکدام
 -24اگر قضای نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضای نماز و روزه پدر هم بر آن اضافه
گردد کدام یک مقدم است؟ (سئوال )543
الف) ابتدا نماز و روزه خود و سپس قضای نماز و روزه پدر
ب) قضای نماز و روزه پدر بر قضای نماز و روزه خود مقدم است
ج) در این صورت مخير است و شروع به انجام هر کدام کند ،صحيح است
د) قضای هيچکدام واجب نيست
 -25نيابت از شخص زنده برای انجام نماز و روزه قضا( :سئوال )551
الف) صحيح نيست
ب) نماز صحيح نيست ولی روزه اشکال ندارد
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ج) نماز صحيح نيست ولی روزه اشکال ندارد
د) هيچکدام
 -26شخص مکلف تا زنده است باید نمازهای واجبش را خودش به هر نحو که می تواند انجام
دهد و نماز نائب برای او (سئوال )113
الف) مجزی است
ب) در صورت بدون اجرت مجزی است
ج) چه بااجرت و چه بدون اجرت جائز نيست
د) همه موارد فوق
 -21آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته؟ (سئوال )171
الف) واجب است نافله ها بلند خوانده شوند
ب) مستحب است که نافله های روز آهسته و نافله های شب بلند خوانده شود
ج) مستحب است نافله ها را بلند خواند
د) واجب است نافله های روز آهسته و نافله های شب بلند خوانده شود
 -28خواندن نماز شب به صورت نمازهای چهار رکعتی (سئوال )178
الف) اشکال ندارد

ب) مستحب است

ج) صحيح نيست

د) صحيح است

 -23در نماز شب (سئوال )173
الف) در تاریکی خواندن و مخفی کردن از دیگران شرط نيست اما ریا هم در آن جایز نيست
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ب) در تاریکی خواندن و مخفی کردن شرط است
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -91نماز شب (سئوال )17
الف) یازده رکعت است

ب) ده رکعت است

ج)هفده رکعت است

د) هيچکدام

 -97در نماز شب سوره و استغفار و دعا بعنوان جزئيت نيست (سئوال )122
الف) یعنی باید حتماً سوره بعد از حمد قرائت شود
ب) بلکه کافی است که در هر رکعت بعد از نيت و تکبيره االحرام سوره حمد قرائت شود
ج) الف و ب صحيح است
د) هيچکدام
 -92چگونه باید افراد خانواده را برای خواندن نماز صبح بيدار نمود؟(سئوال )129
الف) باید حتماً همه افراد خانواده را برای نماز صبح بيدار نمود
ب) در این مورد کيفيت خاصی در رابطه افراد خانواده وجود ندارد
ج) هر دو
د)هيچکدام
 -99نماز و روزه کسانی که به گروه ها و طائفه های مختلفی منسوب هستند و نسبت به هم
بغض و حسد و حتی دشمنی بدون دليل دارند چه حکمی دارد؟(سئوال)124
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الف) برای مکلف اظهار حسد و کينه و دشمنی با دیگران جائز نيست ولی این امور باعث بطالن
نماز و روزه نمی شود
ب) برای مکلف اظهار حسد و کينه و دش منی با دیگران جائز نيست وموجب بطالن نماز و روزه
است
ج) حرام است و موجب بطالن نماز و روزه است
د) هيچکدام
 -94اگر رزمنده ای در جبهه به علت شدت درگيری قادر بر قرائت فاتحه یا سجده یا رکوع نباشد
چگونه باید نمازش را در آنجا بخواند؟ (سئوال )125
الف) نماز در فرض مذکور بر رزمنده واجب نيست
ب) باید به هر نحوی که برایش امکان دارد نماز بخواند اگر قادر بر انجام رکوع و سجده نيست
ایماء واشاره به جای رکوع و سجده کافی است
ج) باید حتماً نماز با رکوع و سجده بخواند
د) هيچکدام
 -95پدر و مادر به فرزندانشان در چه سنی احکام شرعی و عبادت راباید تعليم دهند؟
الف) واجب است قبل از بلوغ انجام شود و ولی فرزندش را مکلف کند
ب) مستحب است که ولی اطفال احکام شرعی و عبادات را پس ا ز رسيدن آنان به سن تميز به
ایشان یاد دهد
ج) ولی بهتر است به این موضوع کاری نداشته باشد
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د) هيچکدام
 -96بر مسافران ..........که در صورت خوف از فوت وقت نماز،از راننده بخواهند که اتوبوس را در
مکان مناسبی متوقف نمایند و بر راننده اجابت درخواست آنان( ..........سئوال )121
الف) مستحب است – مستحب است

ب) واجب است – واجب است

ج) واجب است – مستحب است

د) مستحب است -واجب است

 -91اگر مشاهده کنم که شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد وظيفه شرعی ام
چيست؟ (سئوال 1233
الف) واجب است به او گفته شده و تذکر داده شود
ب) در این موردچيزی بر شما واجب نيست مگر این که اشتباه ناشی از جهل او به آن حکم باشد
که در این صورت احوط ارشاد و راهنمایی وی است
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -98مصافحه بعد از سالم و فراغت از نماز( :سئوال )191
الف) اشکال دارد

ب)جائز نيست

ج) مکروه است

د) اشکال ندارد

-93مصافحه مومنين با هم (سئوال )191
الف) واجب است

ب) مکروه است

ج) مستحب است

د)مباح است
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بخش هفتم:

سئواالت احکام نمازهای جماعت

 -1امام جماعت در نماز باید چه نيتی بکند؟ (سئوال )557
الف) نمی تواند نيت فرادی کند
ب) نمی تواند نيت جماعت کند
ج) اگر بخواهد فضيلت نماز جماعت را درک کند باید قصد امامت و جماعت کند و اگر بدون قصد
امامت نماز مشغول آن شود نماز وی و اقتدای دیگران به او اشکال ندارد.
د) نيت مافی الذمه الزم است.
 -2در اماکن نظامی (سئوال )552
الف)بهتر است ب رای درک فضيلت نماز اول وقت و جماعت کارهای اداری به گونه ای تنظيم شود
که آنها بتوانند این فریضه الهی را به صورت جماعت و در کمترین مدت بخوانند
ب) امورنظامی بطور کلی اولی بر نماز است
ج) به امور اداری مشغول و بعداً فرادی بجا آورند
د) هيچکام
-9در نمازخانه ادارات (سئوال )559
الف) دعاها و اعمال مستحبی زائد برفریضه الهی نماز جماعت که از شعائر است اگر منجر به
تضييع وقت اداری وتأخير در انجام کارهای واجب شود اشکال دارد
ب) دعا و اعمال مستحبی زائد بر فریضه الهی بر انجام کارهای اداری مقدم است
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ج) هر دو
د)هيچکدام
 -4آیا اقامه نماز جماعت دوم در نزدیکی مکانی که نماز جماعت در آنجا با حضور تعداد زیادی از
نمازگزاران اقامه می شود و صدای اذان و اقامه آن شنيده می شود ،صحيح است؟ (سئوال )554
الف) نماز جماعت دوم اشکال دارد و نماز باطل است
ب) اقامه ی نماز جماعت دوم اشکال ندارد
ج) مناسب است که مومنين در یک مکان اجتماع کرده و همگی در یک نماز جماعت شرکت
کنند تا بر عظمت مراسم دینی نماز جماعت افزوده شود
د) ب و ج صحيح است
 -5بعضی از اشخاص هنگام برپایی نماز جماعت اقدام به خواندن نماز فرادی می کنند این کار
چه حکمی دارد؟(سئوال )555
الف)این عمل مطلقاً اشکال ندارد
ب)مطلقاً نماز باطل است
ج) این عمل اگر تضعيف نماز ج ماعت واهانت و بی احترامی به امام جماعت که مردم اعتماد به
عدالت او دارند محسوب شود جائز نيست
د) هيچکدام
 -6اقامه نماز جماعت در مسجد (سئوال )551
الف)متوقف بر اجازه امام جماعت راتب مسجد نيست
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ب) بهتر است کسی مزاحم امام جماعت راتب مسجد هنگام حضور وی در آن مسجد برای اقامه
نماز جماعت نشود
ج) اگر ایجاد مزاحمت برای امام جماعت راتب موجب برانگيخته شدن فتنه و مانند آن شود حرام
است
د)همه موارد فوق
 -1اگر گاهی امام جماعت سخنی بگوید یا مزاحی کند که خوشایند و مناسب شأن عالم دینی
نباشد آیا با این کار از عدالت ساقط می شود؟ (سئوال )558
الف) ازعدالت ساقط است
ب) اگر مخالف شرع نباشد ضرری به عدالت نمی زند
ج) شوخی و مزاح با عدالت منافات دارد
د)همه موارد
 -8آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعی او جائز است (سئوال )558
الف) نمی توان به امام جماعتی که شناخت واقعی به او کامل نباشد اقتدا کرد
ب) اگر عدالت او نزد مأموم به هر طریقی ثابت باشد اقتدا به او جائز و نماز جماعت صحيح است
ج)چنين اقتدایی باطل است
د) کسی که کامالً شناخته شده نيست نمی تواند به امامت جماعت بایستد
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 -3اگر شخصی اعتقاد به عدالت و تقوای فردی داشته باشد و در همان زمان معتقد باشد که
شخص مزبور در مواردی به او ظلم کرده است آیا می تواند او را به طور کلی عادل بداند (سئوال
)561
الف) عادل نيست و ظالم است
ب) تا برای او احراز نشو د که علم آن امام جماعت که او آن را ظلم می شمارد با علم و اختيار و
بدون مجوز شرعی بوده مجاز نيست که حکم به فسق او نماید
ج) فاسق است و عادل نيست و نمی توان به او اقتدا کرد
د) هيچکدام
 -71آیا اقتدا به امام جماعتی که می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند ولی انجام نمی دهد
جائز است ؟(سئوال )567
الف) جائز نيست
ب)حرام و باطل است
ج) مجرد ترک امر به معروف و نهی از منکر که ممکن است بر اثر عذر مقبولی نزد مکلف باشد به
عدالت ضرر نمی زند و مانع اقتدا به او نيست
د)هيچکدام
 -77عدالت (سئوال )562
الف) حالت نفسانی است که برای احراز آن حسن ظاهر به تنهایی کفایت نمی کند
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ب) حالت نفسانی است که باعث می شود انسان هميشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک
واجبات یا انجام محرمات شرعی است و برای احراز آن حسن ظاهر کافی است
ج) حالت نفسانی است که باعث می شود انسان هميشه تقوایی داشته باشد که مانع از انجام
واجبات و موجب محرمات شرعی می شود و برای احراز آن حسن ظاهر کافی است
د) حالتی درونی و بيرونی است که برای احراز آن باید از نيت فرد حتماً اطالع داشت
 -72با دسترسی به روحانی (سئوال )569
الف) به غير روحانی اقتدا کنند

ب) به غير روحانی اقتدا نکنند

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -79اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تمرکز ذهن قرائت کند با این
که بر او واجب نيست نماز او چه حکمی دارد؟(سئوال )564
الف) درفرض سئوال و صرفاً برای تمرکز اشکال ندارد
ب) قرائت برای او جائز نيست حتی اگر برای تمرکز ذهن باشد
ج) در نماز ظهر و عصر اشکال ندارد
د) هيچکدام
 -74اگر امام جماعت با دوچرخه برای اقامت نماز جماعت برود و همه قوانين عبور و مرور
رارعایت کند چه حکمی دارد (سئوال )566
الف) این کار به عدالت و صحت امامت جماعت ضرر نميزند
ب)حرام است و نماز باطل ميشود
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ج) حرام است ولی نماز باطل نميشود
د) همه موارد
 -75اگر انسان نماز جماعت به طور کامل درک نکند و به آخر آن برسد و برای درک ثواب آن
تکبيره االحرام را گفته و بنشيند و تشهد را با امام بخواند و بعداز سالم برخيزد و رکعت اول را
بخواند آیا این کار را درتشهد رکعت دوم نمازهای چهاررکعتی هم می تواند انجام دهد (سئوال
)561
الف) اشکال ندارد و می تواند
ب) این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و برای درک ثواب جماعت است
ج) این طریق رادر هر تشهدی از نمازها می توان انجام داد
د) هيچکدام
 -76آیا جائز است امام جماعت برای نماز اجرت بگيرد؟ (سئوال )568
الف) جائز نيست مگر اینکه برای مقدمات حضور در جماعت باشد
ب) نه برای نماز و نه برای مقدمات حضور در جماعت جائز نيست
ج) اشکال ندارد و جائز است
د) برای نماز جائز است ولی بری مقدمات حضور در جماعت جائز نيست.
 -71تکرار نماز ج ماعت برای یکبار به خاطر مأمومين دیگر در نمازهای یوميه  .........است ولی
جواز آن در نماز عيد مشکل است (سئال )563
الف) جائز وبلکه مستحب است
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ب) حرام و باطل کننده
ج) مکروه و غيرمجاز
د) هيچکدام
 -78اگرا مام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشاء باشد و مأموم در رکعت دوم آیا بلند
قرائت کردن حمد و سوره بر مأموم واجب است (سئوال )511
الف) در فرض سئوال واجب است که حمد و سوره را بلند بخواند
ب) در فرض سئوال مستحب است که حمد و سوره را بلند بخواند
ج) در فرض سئوال مباح است که حمد و سوره را بلند بخواند
د) در فرض سئوال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند
 -73قرائت آیه وذکر صلوات بر پيامبر و آل او (صلی اهلل عليهم اجمعين) بعد از سالم در نماز
جماعت.........و مواظبت بر شعارهای اسالم و شعار انقالب اسالمی( ..........سئوال )517
الف) ثواب دارد –نيز مطلوب است

ب) اشکال دارد -اشکال دارد

ج) ثواب دارد –اشکال دارد

د) هيچکدام

 -21آیا رضایت کسی که در نماز به او اقتدا می شود شرط است؟ آیا اقتدا به مأموم صحيح است؟
(سئوال )519
الف) رضایت امام جماعت شرط صحت اقتدا نيست و اقتدا به مأموم تا وقتی که نمازش را به
جماعت ادامه می دهد صحيح نيست
ب) شرط است _ اقتدا به مأموم در حال نماز جماعت اشکال ندارد
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ج) شرط نيست و اقتدا به مأموم در حال نماز جماعت او اشکال ندارد
د) همه موارد
 -27اقتدا به مأموم (سئوال )514
الف) صحيح نيست

ب) در هر حال اشکال ندارد

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -22کسی که قصد خو اندن نماز عشاءرا دارد آیا می تواند به کسی که نماز مغرب می خواند اقتدا
کند؟ (سئوال )515
الف) اشکال ندارد

ب) اشکال دارد

ج) باطل است

د)هيچکدام

 -29آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومين موجب بطالن نماز آنها می شود
یاخير؟
الف)خير
ب) در نماز جماعت بلندی جایگاه امام جماعت نسبت به مأمومين اشکال ندارد
ج) اگر بلندی جایگاه امام نسبت به مأمومين بيشتر از حدی باشد که شرعاً مجاز است موجب
بطالن نماز جماعت است
د)هيچکام
 -24کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خيال ای ن که امام در رکعت اول است
چيزی نخواند آیا اعاده نماز بر او واجب است ؟ (سئوال )513
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الف) اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است
ب) اگربعد از این که داخل رکوع شد متوجه شود نماز او صحيح است و چيزی بر او واجب نيست
ج) احتياط مستحب این است که دو سجده سهو برای ترک سهوی قرائت بجا آورد
د) همه موارد فوق
 -25امامت به نيت نماز قضای احتياطی ( .......سئوال )587
الف) اشکال ندارد

ب) صحيح است

ج)صحيح نيست

د)هيچ کدام

 -26ایا نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که شغل قضاوت دارد ولی مجتهد نيست صحيح
است (سئوال )582
الف) نماز باطل است
ب) اگر شغل قضاوت او بعد از نصب وی توسط کسی که صالحيت نصب را دارد باشد مانع اقتدا
به او در نماز نيست
ج) نمی توان به او اقتدا نمود
د) همه موارد
 -21اختالف در تقليدمانع از صحت اقتدا ( :سئوال )589
الف) می باشد

ب) نيست

ج) است

د) الف و ج
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 -28اقتدا در نمازی که طبق فتوای مرجع تقليد مأموم  ،قصر است و طبق فتوای مرجع تقليد
امام جماعت تمام است یا بالعکس(...سئوال )589
الف) اشکال ندارد

ب) صحيح است

ج)صحيح نيست

د) مجزی است

 -23اگر تعدادی از دانش آموزان غيربالغ مدارس بعد از صف سوم یا چهارم نماز جماعت ایستاده
باشند و بعد از آنهاتعد ادی از افراد مکلف ایستاده باشند نماز مکلفين صف های بعدی چه حکمی
دارد؟ (سئوال )585
الف)در فرض مذکور اشکال ندارد
ب)در فرض مذکور اشکال دارد
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -91آیا تيمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتی که معذور است برای اقامه نماز جماعت کافی
است (سئوال )586
الف) نمی تواند امام جماعت باشد
ب) اگر شرعاً معذور باشد،می تواند باتيمم بدل از غسل نماز بخواند ولی نمی تواند امام جماعت
باشد
ج) اگر شرع ًا معذور باشد می تواند با تيمم بدل از غسل امام جماعت شود و اقتدا به او اشکال
ندارد
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د) هيچکدام
 -97اگر قرائت مکل ف صحيح نباشد و قدرت بر یادگيری هم نداشته باشد نماز او (............سئوال
5813
الف)با طل است و دیگران هم نمی توانند به او اقتدا کنند
ب) باطل است ولی دیگران می توانند به او اقتدا کنند
ج)صحيح است و دیگران هم می توانند به او اقتدا کنند
د) صحيح است ولی دیگران نمی توانند به وی اقتدا کنند
 -92اگر قرائت امام از نظر مأموم صحيح نباشد اقتدا و نماز جماعت او (............سئوال )588
الف) اشکال ندارد

ب)صحيح است

ج) باطل است

د) مکروه است

 -99مالک صحت قرائت عبارت است (سئوال )583
الف) رعایت قواعد زبان عربی
ب)اداء حروف از مخارج آن به طوری که اهل لسان آن را اداء آن حرف بدانند
ج) ر عایت صوت و لحن و خوش خوانی و محسنات تجوید
د) الف و ب
 -94اگر امام جماعت در اثنای نماز در کيفيت تلفظ کلمه پس از ادای آن شک کند و بعد از
فراغت از نماز علم پيدا کند که در تلفظ آن کلمه اشتباه کرده است نماز او  ،مأمومين چه حکمی
دارد؟(سئوال )531
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الف) نماز محکوم به بطالن است
ب) نماز محکوم به صحت است
ج) اعاده نماز واجب است
د)قضای نماز واجب است
 -95قطع انگشت شصت پا در امام مضرامام جماعت (........سئوال )535
الف)نيست

ب) می باشد

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -96شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت ........و ثواب جماعت دارد (سئوال )535
الف) اشکال دارد

ب)حرام است

ج) اشکال ندارد

د) مجاز نمی باشد

 -91در چه صورتی زن می تواند امام جماعت شود ؟(سئوال )536
الف) امامت زن در نماز جماعت زن و مرد بالمانع است
ب)ا مامت زن در نماز جماعت مردان بالمانع است
ج) امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جائز است
د) هيچکدام
 -98حضور و شرکت زنان در نماز جماعت .........واگر پشت سر مردان بایستند............ولی اگر در
کنار مردان بایستند سزاوار است که  ..........تا کراهت کنار هم ایستادن مردان و زنان در نماز
برطرف شود (سئوال )531
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الف) اشکال دارد – هم نماز باطل است – فرادی نمازبخواند
ب) اشکالی ندارد -باید پرده کشيده شود -حائلی بين آنها باشد
ج)اشکال ندارد -احتياجی به حایل و پرده نيست -حائلی بين آنها باشد
د) اشکال دارد -نماز جماعت باطل است-حائلی بين آنها باشد
 -93زنان  ..........پشت سر مردان (در نماز جماعت) بدون فاصله بایستند (سئوال )538
الف) می توانند

ب) نباید

ج)حرام است

د)همه موارد

-41آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جائز است؟ (سئوال )533
الف نماز جماعت برای حفظ وحدت اسالمی جائز و صحيح است
ب)حرام و باطل است
ج)فقط در حرمين شریفين واجب است
د) هيچکدام
 -47اقتدا به اهل سنت برای رعایت وحدت اسالمی جایز است ونماز خواندن با آنها صحيح و
مجزی است و لی تکتف ..........و بلکه..........مگر درصورتی که ضرورتی آنرا اقتضا کند (سئوال )619
الف)الزم است -واجب است
ب) جائز و واجب نيست – جائز نيست
ج) مستحب است – واجب است
د) همه موارد
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 -42هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل سنت چسباندن انگشت کوچک پا در حال قيام
به انگشتان پاهای دو نفری که در دو طرف نمازگزار ایستاده چنانچه آنان ملتزم هستند چه
حکمی دارد؟(سئوال )614
الف) این کار واجب است و الزم است انجام شود
ب) این کار واجب نيست ولی انجام آن به صحت نماز ضرر نمی رساند
ج) حرام است و نماز باطل می شود
د) مستحب است و خوب است انجام شود
 -49نماز جمعه در عصر حاضر  ..........و حضور درآن (........سئوال )616
الف)مستحب -مباح است
ب) واجب عينی -واجب است
ج) واجب تخيری-واجب است
د) واجب تخييری –واجب نيست
 -44وجوب تخييير در مسأله نماز جمعه (سئوال )611
الف) معنای آن این است که مکلف در ادای فریضه واجب ظهر روز جمعه بين خواندن نماز جمعه
ویا نماز ظهر مخير است
ب) به معنای آن است که هم باید نماز جمعه اختيار شود و هم نماز ظهر خوانده شود
ج)هر دو
د) به معنای واجب عينی بودن نماز جمعه است
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 -45ترک حضور و شرکت نکردن در نماز عبادی سياسی جمعه به خاطر اهميت ندادن به آن
(..............سئوال )618
الف)شرعاً مذموم است

ب) شرعاً حرام است

ج) مستحب است

د) هيچکدام

 -46آیا اقامه نماز جماعت ظهر همزمان بااقامه نماز جمعه در مکان دیگری نزدیک محل اقامه
نماز جمعه جایز است؟ (سئوال )671
الف) این کار فی نفسه اشکال ندارد و موجب برائت ذمه مکلف از فریضه ظهر جمعه می شود زیرا
در عصر حاضر جمعه واجب تخييری است
ب) با توجه به این که اقامه نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مکانی نزدیک محل اقامه نماز
جمعه باعث تفرقه صفوف مومنين می شود و چه بسا درنظر مردم بی احترامی و اهانت به امام
جمعه و کاشف بی اعتنایی به نماز جمعه است بنابراین سزاوار است که مومنين اقدام به انجام آن
نکنند.
ج) در صورتی که مستلزم مفاسدو حرام باشد واجب است از اقامه آن اجتناب کنند.
د) همه موارد فوق
 -41آیا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانی بين نماز جمعه و نماز عصر جائز است؟ (سئوال )677
الف) نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است ولی خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتياط اشکال
ندارد
ب) اشکال دارد
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ج) حرام است و باطل است
د) هيچکدام
 -48آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟
وآیا این حکم در شهرهای دوردست هم جاری است؟(سئوال )679
الف) اصل جواز امامت برای اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نيست
ب)ترتب احکام نصب وی برای امامت جمعه متوقف بر این است که منصوب از طرف ولی امر
مسلمين باشد
ج) این حکم شامل هر سرزمينی و شهری که ولی امر مسلمين در آن حاکم و مطاع است می
شود
د)همه موارد
 -43آیا جائز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع یا معارض نماز جمعه را در غير از
مکانی که برای آنجا نصب شده اقامه نماید؟
الف) این عمل فی نفسه جایز است ولی احکام انتساب برای امامت جمعه بر آن مترتب نمی شود
ب)جایز نيست و نماز باطل است
ج)گرچه جائز است ولی نماز باطل می شود
د)هيچکدام
 -51آیا انتخاب امام جمعه موقت باید بوسيله ولی فقيه باشد یا این که خود ائمه جمعه می توانند
افرادی را به عنوان امام جمعه موقت انتخاب نمایند ؟(سئوال )675
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الف)جائز است امام جمعه منصوب شخصی رابه عنوان جانشين موقت برای خودش انتخاب کند
ولی بر امامت فرد نائب احکام انتساب از طرف ولی فقيه مترتب نمی شود
ب) امام جمعه موقت هم توسط ولی فقيه انتخاب ميگردد و منصوب می شود
ج) امام جمعه نمی تواند امام جمعه موقت انتخاب کند
د) هيچکدام
 -57مجرد کشف خالف چيزی که امام جمعه گفته( :سئوال )671
الف)دروغگو است و نمی توان به او اقتدا کرد
ب) دروغگو است و عادل نيست ولی می توان در نماز جمعه به او اقتدا کرد
ج)د ليل بر دروغگویی او نيست زیراممکن است گفته او از روی اشتباه یا خطا و یا توریه باشد
د) هيچکدام
 -52آیا تشخيص و احراز عدالت امام جمعه منصوب از طرف امام راحل (ره) یا ولی فقيه عادل بر
مأموم واجب است یا این که انتصاب او به امامت جمعه برای اثبات عدالت وی کافی است؟(سئوال
)678
الف) مطلقاً کافی نيست وباید حتماً احراز نمود
ب) اگر نصب او به امام ت جمعه موجب وثوق و اطمينان مأموم به عدالت وی شوددر صحت وا
قتدا به او کافی است
ج)عدالت برای امام جمعه شرط نيست
د) احراز عدالت برای امام جمعه وجماعت شرط نيست
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 -59اگر نصب امام جمعه یا جماعت موجب اطمينان به عدالت وی شود (سئوال )673
الف) اقتدا به او جائز نمی باشد
ب)اقتدا به او جائز است
ج) باید حتماً درباره عدالت آنان تحقيق کرد
د) عدالت شرط امامت جمعه وجماعت نيست
 -54در صورت شک در عدالت امام جمعه و یا خدای نکرده یقين به عدم آن آیا اعاده نمازهایی
که پشت سر او خوانده ایم واجب است ؟ سئوال 621
الف) نمازها باطل و قضا واجب است
ب) نمازها باطل و اعاده الزم است
ج) اگر بعداز فراغ از نماز باشد نمازهای خوانده شود صحيح است و اعاده آنها واجب نيست
د) همه موارد
 -55انجام هر گونه کاری که منجر به بروز اختالف بين مومنين و پراکندگی صفوف آنان شود
(سئوال )622
الف)جائز نيست

ب)مکروه است

ج) اشکالی ندارد

د)همه موارد

 -56اگر فاصله بين دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی نباشد (سئوال )629
الف) نماز جمعه ای که بعد از نماز جمعه اول برگزار می شود باطل است
ب) در صورتی که مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل می باشند
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ج)الف و ب
د) هيچکدام
 -51از شرائط صحت نماز جمعه این است که به صورت جماعت اقامه شود نماز جمعه به نحو
فرادی (سئوال )624
الف) صحيح نيست

ب) اشکال ندارد

ج) مستحب است

د) مکروه است

 -58نماز جمعه ازمأموم مسافر (سئوال )625
الف) باطل وغير مجزی از نماز ظهر است
ب)صحيح و مجزی از نماز ظهر است
ج) صحيح ولی غير مجزی از نماز ظهر است
د) همه موارد
 -53در حالی که امام جمعه نماز جمعه را اقامه می کند ایا مأموم می تواند برای خواندن نماز
واجب دیگری به او اقتدا نماید ؟(سئوال )621
الف) اشکال ندارد

ب)مستحب است

ج)صحت آن محل اشکال است

د) هيچکدام

 -61آیا خواندن خطبه های نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعی صحيح است؟ (سئوال )628
الف) اشکال دارد وباید بعد از اذان ظهر باشد
ب)خواندن آن قبل از زوال جایز نيست ولی احتياط آن است که قسمتی از آن در وقت ظهر باشد
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ج) هر دو
د) هيچکدام
 -67اگر مأموم چيزی از خطبه های نماز جمعه را درک نکند بلکه فقط هنگام نماز حاضر شود
وبه امام جمعه اقتدا نماید آیا نماز او صحيح و مجزی است؟(سئوال )623
الف) نماز او صحيح و مجزی است حتی اگر امام رادر رکوع آخر نماز جمعه درک کند
ب) خير الزم است خطبه ها را درک نماید تا نمازجمعه متعين گردد
ج) نماز او صحيح و مجزی نيست
د) اعاده نماز واجب می گردد
-62وقت نماز جمعه( :سئوال )691
الف) وقت نماز جمعه از اول زوال خورشيد شروع می شود
ب) احوط آن است که از اوائل عرفی زوال در حدود یکی دوساعت به تأخير نيفتد
ج)الف و ب
د) هيچکدام
 -69کسی که توانایی رفتن به نماز جمعه را ندارد (سئوال )697
الف)می تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند
ب) بایدصبر کند
ج) نمی تواند اول وقت نماز ظهر و عصر را بخواند
د) هيچکدام
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 -64اقتدای امام جمعه منصوب به نائب خود (سئوال )692
الف)اشکال دارد

ب) باطل است

ج)اشکال ندارد

د) هيچکدام

 -65در عصر حاضر نماز عيد فطر و قربان (سئوال )699
الف) واجب است

ب) مکروه است

ج) مستحب است

د)واجب تخييری است

 -66اگر مصلحت اقتضا کند که یک نمازعيد در شهر برگزار شود بهتر است که ( ........سئوال
)695
الف)هربار یکی از ائمه جماعات مساجد اقامه عيدنماید
ب) غير از امام جمعه منصوب از طرف وی فقيه کسی متصدی اقامه آن نشود
ج)بهتر است امام جمعه موقت اقامه نماز عيد نماید
د)همه موارد فوق
 -61آیا نماز عيد فطر قضا دارد؟(سئوال )696
الف) قضا دارد ولی اعاده ندارد

ب)قضا و اعاده دارد

ج)قضا ندارد

د) هيچکدام

 -68آیا نماز عيد فطر اقامه دارد؟ (سئوال )691
الف) اقامه ندارد

ب) اذان واقامه دارد

ج) هيچکدام

د) هر دو
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 -63هر زلزله ای چه شدید و چه خفيف اگر زلزله مستقلی محسوب شود ( ...........سئوال )175
الف) نماز آیات جداگانه ای دارد
ب) یک نماز به فرادی ویا به صورت جماعت کفایت همه رامينماید
ج)هر زلزله یک نماز جداگانه ای نمی خواهد
د) همه موارد فوق
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بخش هشتم:

سئواالت احکام نماز مسافر و ...

 -7کداميک از موارد زیر از امور هشتگانه شرائط وجوب قصر بر مسافر در نمازهای چهار رکعتی
است ؟(سئوال )641
الف) سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد
ب) از اول مسافرت قصد پيمودن هشت فرسخ را داشته باشد و در بين راه از قصد خود مبنی بر
پيمودن مسافت شرعی برنگردد
ج) سفر از نظر شرعی برای او جائز باشد و مسافر از کسانی که خانه بدوش هستند نباشد
د) همه موارد فوق
 -2کسی که شغل او مسافرت است (سئوال )6473
الف) کسی است که قوام کار او به سفر است مانند چوپان و راننده و ملوان
ب) کسی که سفر مقدمه کار او است اگر در خالل هر ده روز حداقل یک بار برای کار به محل
کارش رفت و آمد نماید نمازش تمام و روزه اش صحيح است
ج)الف و ب
د) هيچکدام
 -9آیا قبيله هایی که یک یادو ماه از قشالق به یيالق و برعکس منتقل می شوند ولی بقيه سال
را در یيالق یا قشالق به سر می برد دارای دو وطن هستند؟(سئوال )644
الف)خير -هيچکدام وطن نمی باشد
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ب)اگر نقل وانتقال هميشگی از یيالق به قشالق و برعکس رادارند تا روزهایی از سال را در یکی و
روزهایی را در دیگری ب گذرانند و هر دو مکان را برای زندگی دائمی خود انتخاب کرده باشند هر
یک از آن دو مکان وطن آنان محسوب می شود ودر آن دو مکان حکم وطن جاری است
ج) خير تنها یيالق وطن است
د)خير  -تنها قشالق وطن است
-4ا گر مسافرت به خاطر کاری که هر روز برای آن سفر می کنيد نباشد (سئوال )645
الف) حکم سفر شغلی ندارد

ب) هميشه حکم سفر شغلی دارد

ج) هر دو

د) هيچکدام

 -5انجام کارهای خصوصی در سفر شغلی اداری بعد از پایان کار اداری (سئوال )646
الف) سفر شغلی را باطل و به سفر غيرشغلی مبدل می کند
ب) حرام است و نماز و روزه را باطل می کند
ج) انجام کارهای خصوصی در سفر شغلی اداری بعد از پایان کار اداری حکم سفر شغلی راتغيير
نمی دهد
د) همه موارد فوق
 -6با اطمينان به این که ده روز یا بيشتر در یک مکان خواهند ماند (سئوال )641
الف) می توان نماز را شکسته خواند
ب) واجب است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه بگيرند
ج) مخير به قصر یا تمام خواندن نماز هستند
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د) هيچکدام
 -1در سفر برای تحصيل علم  ،نماز  ..........است و روزه هم (...........سئوال )652
الف-تمام –صحيح است

ب) تمام –صحيح نيست

ج)شکسته – صحيح است

د) شکسته – صحيح نيست

 -8کسی که برای ک ار آزاد یا اداری مسافرت می کند اگر بين وطن یا محل سکونت و کارش هر
ده روز حداقل یک مرتبه رفت وآمد نماید (سئوال )652
الف) باید از سفر سوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم صحيح است
ب) اگر بين دو سفری که برای کار کردن می رود ده روز در وطن یا جای دیگر بماند در سفر
اولی که بعد از اقامت ده روز برای کار کردن می رودنمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگيرد
ج) هميشه نمازش شکسته است و روزه ندارد
د)الف و ب صحيح هستند
 -3بر محل تحصيل یاکار حکم وطن مترتب(..........سئوال )655
الف) است
ب) نيست مگر آنکه آنقدر آنجا بمانند که عرف ًا وطن آنها محسوب شود
ج)هر دو
د) هيچکدام
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 -71بعد از استقرار حکم تمام بودن نماز در محل اقامت هرچند با خواندن حداقل یک نماز چهار
رکعت در آنجا باشد خارج شدن از آنجا به مقدار کمتر از مسافت شرعی در یک یا چند روز
(..........سئوال )651
الف) به قصد اقامت ضرر نمی رساند
ب) قبل از ده روز ضرر می رساند ولی بعد از آن ضرر نمی رساند
ج) یک روز ضرر نمی رساند ولی بيشتر ضرر می رساند
ج) ضرر می رساند
-77اگر از شهری که در آن با اقامت ده روزه سکونت داریدبه مقدار مسافت شرعی خارج شوید
هنگام مراجعت (...........سئوال )653
الف) نيازی به قصد اقامت مجدد نيست
باید دوباره قصد اقامت ده روز نمایيد
ج) این حکم در مورد وطن هم جاری است
د) همه موارد
 -72اگر رفتن کمتر ازچهار فرسخ باشد و مسير بازگشت هم به مقدار مسافت شرعی
نباشد(.............سئوال )662
الف) نماز شکسته است و روزه هم ندارد
ب) نماز شکسته است ولی روزه صحيح است
ج) نماز تمام است ولی روزه نمی تواند بگيرد
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د) نماز تمام و روزه صحيح است
 -79اگر انسان به قصد رفتن به مکان معينی از شهر خود خارج شود و در آنجا گردش بپردازد آیا
با این گردش جزء مسافتی که از منزل پيموده محسوب می شود؟ (سئوال)664
الف) گردش در مقصدجزء مسافت محسوب نمی شود
ب) گردش جزءمسافت شرعی محسوب می شود
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -74بعد از آنکه با خواندن یک نماز چهار رکعتی حکم تمام خواندن نماز مترتب باشد (سئوال
)611
الف) سفر اشکال دارد مگر ضروری باشد
ب) سفر اشکال دارد حتی اگر ضروری باشد
ج) سفر اشکال ندارد هرچند غيرضروری باشد
د) همه موارد
 -75اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا (ع) مسافرت نماید و با آنکه می داند کمتر از ده روز در
آنجا خواهد ماند ولی برای این که نمازش تمام باشد قصد ده روز می کند این کار او چه حکمی
دارد؟ (سئوال)617
الف) اشکالی ندارد و نمازش تمام است
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ب) اگر می داند که در آنجا ده روز می ماند قصد اقامت ده روز معنا و اثری ندارد و باید در آنجا
نمازش را شکسته بخواند
ج) قصد اقامت و نيت شرط است که ده روز است و نمازش کامل است
د) هيچکدام
 -76کسی که به جایی مسافرت کرده نمی داند چه مقدار در آنجا خواهد ماند ده روز یا کمتر
چگونه باید نماز بخواند؟(سئوال)619
الف) نماز را از ابتدا تمام بخواند
ب)وظيفه شخص مردد تا سی روز قصر است از آن به بعد باید نمازش را تمام بخواند هرچند در
همان روز بخواهد برگردد
ج)به طورکلی حکم مسافر را دارد و مانند مسافر باید هميشه شکسته بخواند
د) تا ده روز شکسته و پس از آن قصر است
 -71کسی که در دو مکان تبليغ می کند و قصد اقامت ده روز هم در آن منطقه داردنماز و روزه
اش چه حکمی دارد؟ (سئوال)614
الف) کامل است
ب) اگر از نظر عرف دو مکان محسوب شوند قصد اقامت در هر دو محل یا در یکی از آن دو با
قصد رفت و آمد به مکان دیگر در خالل ده روز صحيح نيست
ج) وظيفه قصر ندارد و مسافر نيست
د) همه موارد
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 -78معيار حد ترخص شنيدن اذان و دیدن دیوار شهر است (سئوال )616
الف) احوط رعایت هر دو عالمت است هر چند بعيد نيست که شنيده نشدن اذان برای تعيين حد
ترخص کافی است
ب) حد ترخص همان حد شرعی است
ج) نيت خروج از شهر کافی است
د) همه موارد
-73تعيين آخر شهر موکول (.......سئوال )618
الف) به نظر عرف است

ب) به نظر شرع است

ج) به نظر دو شاهد عادل است

د) هيچکدام

 -21آیا اگر انسان بداند در سفری که می خواهد برود مرتکب معاصی و محرمات خواهد شد آیا
نمازش شکسته است یا تمام؟ (سئوال)613
الف) نمازش تمام است
ب) سفر معصيت شکسته است
ج)مادامی که سفر او به خاطرترک واجب یا فعل حرامی نباشد نماز او مانند سایر مسافران
شکسته است
د) همه موارد
 -27کسی که می خواهد ساليانی در مکانی بماند تا چه مدتی بنای ماندن آنجا را داشته باشد؟
(سئوال )684
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الف) اگر بنای زندگی در آنجا را به مدت هفت هشت سال داشته باشد برای ترتب حکم وطن
کافيست
ب) اگر برای کار یا امری غير از زندگی در آنجامدتی بخواهد بماند حکم وطن مترتب می شود
ج) یکسال کافی است
د) هيچکدام
-22بعد داز آنکه از وطن اصلی اعراض گردید (سئوال )686
الف)دیگر حکم وطن در آنجا جاری نمی شود
ب) نمی توان از وطن اصلی اعراض کرد و هميشه وطن باقی می ماند
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -29اگر زایشگاه خارج از وطن پدر باشد و مادر ناچار باشد که چند روزی برای وضع حمل به
زایشگاه منتقل شود و بعد از تولد فرزند برگردد وطن این طفل کجاست؟(سئوال ) 688
الف) محل تولد وطن طفل است
ب) طفل ذو وطنين است
ج) مجرد تولد در شهری باعث نمی شود که آنجا وطن او شود بلکه وطن وی همان وطن پدر
ومادر است که بعد از تولد آنجا برده شده و با آنها زندگی می کند
د)هيچکدام
 -24شرط در وطن جدید (سئوال های  631و  632و )639
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الف) قصد توطن در شهر خاص و معين
ب) سکونت در آن شهر به مدتی که انسان عرفاًاهل آنجا محسوب شود
ج) تملک خانه یا وطن شوهر یا محل کار
د) الف و ب
 -25مراد از اعراض از وطن (سئوال )634
الف) سفر طوالنی
ب) خروج از وطن با تصميم بر عدم بازگشت به آن برای سکونت است
ج) هر دو
د) هيچکدام
 -26وطن اصلی (سئوال )635
الف) جایی است که انسان بنای زندگی به مدت پنج سال دارد
ب) جایی است که انسان بنای زندگی به مدت هفت هشت سال دارد
ج) جایی است که انسان در آن متولد شده و مدتی در آن بوده و رشد و نمو پيدا کرده است
د) زایشگاه انسان است ولو او در وطن پدر و مادر نباشد
 -21وطن دوم (سئوال )635
الف) جایی است که مکلف بنای زندگی در آنجا به مدت هفت هشت سال داشته باشد
ب) جایی که مکلف بنای زندگی پنج سال دارد
ج)زادگاه انسان است
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د) زایشگاه انسان درغير موطن پدر مادر است
 -28اگر بعد از تولد در شهری در آنجا رشد و نمو نکرده باشد آن شهر (سئوال )636
الف) زادگاه محسوب نمی شود

ب) وطن محسوب می شود

ج) وطن اصلی محسوب نمی شود

د) هيچکدام

 -23تا مکلف از وطن سابق خود اعراض نکرده حکم وطن نسبت به او باقی است و نماز وی در
آنجا ......و روزه اش  ..........است( .سئوال )631
الف) قصر -صحيح

ب) تمام-صحيح

ج) قصر -ناصحيح

د) تمام –ناصحيح

 -91اگر در تهران فعلی یا محله ای از آن قصد توطن نموده اید سراسر آنجا وطن شما محسوب
می شود در تمای محله های تهرن حکم وطن بر شما جاری است و نمازتان  .......و روزه شما .......
است و تردد شما در تهران فعلی حکم سفر را ندارد( .سئوال )633
الف) تمام – صحيح

ب) قصر-صحيح

ج) قصر -ناصحيح

د) تمام -ناصحيح

 -97آیا محل تولد شخص هرچند در آن ساکن نباشد وطن محسوب می شود؟ (سئوال )117
الف) بلی مطلقاً وطن محسوب است
ب) خير مطلقاً وطن محسوب نيست
ج) اگر در آنجامدتی مانده ور شد و نمو کرده باشد تا از آن اعراض نکرده است حکم وطن دارد
ودر غير این صورت حکم وطن ندارد
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د) همه موارد
 -92آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است ؟ (سئوال )114
الف) بلی زن در وطن تابع شوهر است
ب)مجرد زوجيت موجب تبعيت قهری نمی شود و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت
تابع شوهر خود نباشد
ج) مجرد زوجيت موجب تبعيت قهری در وطن زن می شود
د) همه موارد فوق
 -99در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز (سئوال )111
الف)فرقی بين شهرهای بزرگ و معمولی نيست
ب) شهرهای بزرگ تابع احکام بالد کبيره است
ج) هر دو
د) هيچکدام
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بخش نهم:

تستهای احکام روزه

7ـ دختری که به سن تکليف رسيده (سوال )197
الف) ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجـب سـقوط قضـای
روزه نمی باشد ،بلکه قضای روزههای ماه رمضان که از او فوت شده ،بر وی واجب است.
ب) تکليف ساقط میشود در ضعف و عدم قدرت
ج) اعاده دارد و قضا ندارد.
د) همه موارد
2ـ بنابر نظر مشهور ،بلوغ شرعی دختران
الف) همان تکميل نه سال قمری است.
ب) سيزده سال قمری است.
ج) هر دو

د) هيچکدام

9ـ من زمان دقيق رسيدن به سن تکليف خود را نمـیدانم ،از جنابعـالی خواهشـمندم بيـان
فرمایيد از چه زمانی قضای نماز و روزه بر من واجب است( .سوال )199
الف) فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزهها که یقين به فـوت آن بعـد از رسـيدن بـه سـن
قطعی تکليف شرعی دارید ،بر شما واجب است.
ب) تکليفی ندارید
ج) از پانزده سالگی مکلف هستيد
د) هيچکدام
137

4ـ اگر دختر نه سالهای که روزه بر او واجب شده ،به دليل دشواری ،روزهاش افطار را نماید،
آیا قضا بر او واجب است یا خير؟ (سوال )194
الف) خير قضا واجب نيست و کفاره کافی است.
ب) قضای روزههایی که از ماه رمضان افطار کرده ،بر او واجب است.
ج) قضای روزهها مستحب است.
د) هيچکدام
5ـ اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد ،ترس هم منشاء عقالنی داشته باشد( .سوال )195
الف) کفاره واجب میشود.
ب) قضای روزه واجب نمیباشد.
ج) هم کفاره و هم قضای روزه واجب میشود.
د) کفاره واجب نيست ولی قضا بر او واجب است.
 6ـ کسی که بر اثر عذر مسافرت ،روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عـذر تـا مـاه رمضـان
سال آینده استمرار داشته( :سوال )196
الف) کفاره بر او واجب میشود.
ب) فقط قضای آن بر او واجب است و کفاره تا خير واجب نيست.
ج) قضای روزه و کفاره بر او واجب میشود.
د) هيچکدام
1ـ اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسـد ،ولـی در راه بـه خـاطر پيشـامد
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حادثه ای نتواند در زمان معين به مقصد برسد ،آیا روزه او اشکال دارد و آیا کفاره بر او واجب است
یا فقط قضای روزه آن روز را باید بجا آورد؟ (سوال )198
الف) روزهاش در سفر صحيح نيست و بر او فقط قضای روزه آن روز که پيش از ظهر به محل
اقامتش نرسيده ،واجب است و کفارهای هم ندارد.
ب) روزهاش در فرض مذکور صحيح است.
ج) روزه ندارد و قضا و کفاره هم واجب است.
د) همه موارد فوق
 8ـ اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده بـه اذان مغـرب حـيض شـود آیـا
روزهاش باطل میشود؟ (سوال )141
الف) خير روزهاش صحيح است.
ب) روزهاش باطل است.
ج) روزهاش صحيح است ولی قضا هم واجب است.
د) همه موارد
3ـ کسی که با پوشيدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصی) بدون ایـن کـه بـدنش خـيس
شود ،در آب فرو رود ،روزهای چه حکمی دارد؟ (سوال )147
الف) اگر لباسی به سر او چسبيده باشد ،صحت روزهاش محل اشکال است و بنابراین احتياط
و چوبی قضای آن الزم است.
ب) روزه صحيح است ولی قضا هم واجب میشود
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ج) احتياط مستحب درقضای روزه است.
د) همه موارد فوق
 71ـ آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصـد افطـار و فـرار از روزه گـرفتن ،جـائز اسـت؟
(سوال )142
الف) مستحب است.
ب) مسافرت در ماه مبارک رمضان حرام است.
ج) روزه در سفر اشکال ندارد.
د) مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد و در صورت مسافرت ولو این کـه بـرای فـرار از روزه
باشد ،افطار بر او واجب است.
77ـ اگر قضای روزه ماه رمضان بر ذمه باشد ،نيت روزه مستحبی (سوال )149
الف) صحيح نيست.
ب) اشکال ندارد
ج) مستحب است
د) همه موارد
72ـ آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمیداند روزه بر جنين او ضـرر دارد یـا خيـر ،واجـب
است؟ (سوال )145
الف) روزه مطلقا بر زن باردار حرام است.
ب) مطلقا روزه بر زن باردار در هر شرایطی واجب است.
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ج) اگر بر اثر روزه ،خوف و ضرر بر جنين داشته باشد و خوف وی هم دارای منشـاء عقالنـی
باشد ،افطار بر او واجب است و در غير اینصورت واجب است که روزه بگيرید.
د) همه موارد فوق
 72ـ بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم نيستند ،بيماران را از روزه گرفتن به دليـل
ضرر داشتن منع میکنند ،آیا گفته این پزشکان حجت است یا خير؟ (سوال )148
الف) اگر پزشک امين نباشد و گفته او هم اطمينان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود ،گفته
او اعتباری ندارد و در غيراینصورت نباید روزه بگيرد.
ب) در خوف ضرر هم باید روزه گرفت.
ج) هر دو
د) هيچکدام
79ـ من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفتهام .حال حاضر
چه تکليفی دارم؟ (سوال )151
الف) با عذر شرعی هم کفاره واجب است و قضا باید کرد.
ب) واجب است روزههایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفتهاید؟ با این که بـه سـن تکليـف
رسيده بودید ،قضا کنيد و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدی و اختياری و بدون عذر شـرعی بـوده،
کفاره هم برشما واجب است.
ج) روزه واجب نبوده وقضا هم ندارد.
د) همه موارد فوق
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 74ـ اگر از گفته پزشک متدین و امين اطمينان حاصل کنيد که روزه برای شخص شما ضرر
دارد و یا خوف ضرر داشته باشيد ،روزه گرفتن برای شما  .................بلکـه  ، ...................و بـا خـوف
ضرر نيت روزه  ..............و در صورت عدم خوف و ضرر نيت روزه اشـکال نـدارد ،ولـی صـحت روزه
متوقف بر این است که برای شما واقعا ضرر نداشته باشد.
الف) واجب نبوده ـ جائز هم نيست ـ صحيح نيست.
ب) مستحب است ـ واجب هم هست ـ اشکال ندارد.
ج) واجب بوده ـ جائز هم هست ـ صحيح است.
د) مکروه است ـ حرام است ـ اشکال ندارد.
76ـ اگر روزه برای چشمان شما ضرر دارد( ،سوال )152
الف) واجب نيست روزه بگيرید.
ب) بلکه واجب است افطار کنيد.
ج) و اگر بيماری شما تا ماه رمضان آینده اسـتمرار پيـدا کـرد ،قضـای روزه بـر شـما واجـب
نيست ،ولی واجب است که عوض هر روز یک مد طعام به فقير بدهيد.
د) همه موارد
71ـ ـ مــالک تــاثير روزه در ایجــاد بيمــاری یــا تشــدید آن و عــدم قــدرت بــر روزه گــرفتن
( .....................سوال )159
الف) صرفا نظر پزشک است
ب) مالک تاثير روزه در ایجاد بيماری یا تشدید آن و عدم قدرت بـر روزه گـرفتن تشـخيص
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خود روزهدار نسبت به خودش است.
ج) نظر مکلف مالک نمیباشد.
د) همه موارد فوق
 78ـ اگر بداند که روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد و در عـين حـال بخواهـد
روزه بگيرد( .......... ،سوال )159
الف) اشکال ندارد
ب) روزه گرفتن برای وی مکروه است
ج) روزه گرفتن برای وی حرام است.
د) روزه گرفتن برای وی واجب است.
 73ـ اگر مکلف از گفته پزشک یقين پيدا کند که روزه برای او ضرر دارد و یا از گفتـه وی یـا
منشاء عقالیی دیگری برای او خوف از ضرر حاصل شـود ،روزه گـرفتن بـرای او  .....................بلکـه
( .......................سوال )155
الف) واجب است ـ مستحب هم هست
ب) مستحب است ـ واجب هم هست
ج) مکروه است ـ جائز هم هست
د) واجب نيست ـ جایز هم نيست.
 21ـ اگر بدانند که خودداری از خوردن و آشاميدن از طلوع فجـر تـا غـروب ،بـه آنـان ضـرر
میرساند یا خوف ضرر داشته باشند( ........... ،سوال )151
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الف) روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جایز نيست.
ب) روزه گرفتن واجب است ولی قضا ندارد.
ج) هر دو

د) هيچکدام

27ـ آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بياید ،روزهاش باطل میشود؟ (سوال )153
الف) واجب است که از رسيدن خون به حلق جلوگيری کند.
ب) روزه به سبب آن باطل نمیشود.
ج) هيچکدام

د) الف و ب

22ـ حکم استعمال دخانيات مانند سيگار درحال روزه چيست؟ (سوال )153
الف) مطلقا روزه را باطل نمیکند.
ب) احتياط واجب آن است که روزهدار از دودهای انواع دخانيات  ،نيز مواد مخدری که از راه
بينی یا زیرزبان جذب میشود خودداری کند.
ج) هردو

د) هيچکدام

29ــ اگــر خــون لثــه در آب دهــان مســتهلک شــود .................... ،و بلعيــدن آن  ...................و
( ......................سوال )169
الف) محکوم به طهارت است ـ اشکال ندارد ـ مبطل روزه نيست.
ب) محکوم به نجاست است ـ اشکال دارد ـ مبطل روزه است.
ج) محکوم به نجاست است ـ اشکال ندارد ـ مبطل روزه است.
د) محکوم به طهارت است ـ اشکال دارد ـ مبطل روزه است.
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24ـ داروهای مخصوصی برای معالجه بعضـی از بيماریهـای زنـان وجـود دارد (شـيافهای
روغنی) که در داخل بدن گذاشته میشود ،آیا استفاده از آن موجب بطالن روزه میشود؟ (سـوال
)166
الف) مبطل روزه است.
ب) استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمیرساند.
ج) هر دو

د) هيچکدام

25ـ  ..............آن است که روزهدار از آمپولهـای مقـوی و مغـذی و هـر آمپـولی کـه در رگ
تزریق میشود و نيز از انواع سرمها خودداری کند ،لکن آمپولهای دارویـی کـه در عضـله تزریـق
میشود و نيز آمپولهایی که برای بیحسی کردن بکار میرود........... ،
الف) احتياط واجب ـ مانعی ندارد.
ب) مستحب ـ اشکال دارد.
ج) احتياط واجب ـ حرام است.
د) احتياط مستحب ـ اشکالی ندارد.
26ـ آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جائز است یا خير؟ (سوال )168
الف) خير جائز نيست.
ب) روزه را باطل نمیکند
ج) اگر خوردن آن در ماه رمضان برای درمان فشار خون ضروری باشد ،اشکال ندارد ولـی بـا
خوردن آن روزه باطل میشود.
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د) همه موارد
21ـ خوردن قرص ( ....................سوال )163
الف) روزه را باطل میکند

ب) روزه را باطل نمیکند

ج) مستحب است

د) مکروه است

28ـ اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و مالعبه نمایـد ،آیـا بـه روزهاش ضـرر
میرساند؟ (سوال )117
الف) اگر منجر به انزال منی نشود ،به روزه خللی وارد نمیکند.
ب) مطلقا حرام است
د) همه موارد

ج) مطلقا اشکال ندارد

 23ـ اگر فردی به سبب برخی از مشکالت تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه گـرفتن
در آن روز برای او جائز است؟ (سوال )112
الف) در غير ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد.
ب) ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای آن ،اگر معذور از غسل است .تـيمم کـردن بـر او
واجب است و اگر تيمم هم نکند ،روزهاش صحيح نيست.
ج) الف و ب

د) هيچکدام

 91ـ اگر شخصی درحال جنابت چند روز روزه بگيرد و ندانـد کـه طهـارت از جنابـت شـرط
صحت روزه است( .سوال )119
الف) قضا کفایت میکند
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ب) قضا و کفاره واجب میشود
ج) روزهاش صحيح است و قضا و کفاره ندارد.
د) همه موارد
 97ـ اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعـد از یـک هفتـه متوجـه
شود که آن آب نجس بوده است ،نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟ (سوال )181
الف) نماز و روزه باطل است.
ب) نمازش باطل و قضای آن واجب است ولی روزههای او محکوم به صحت است.
ج) نماز و روزه محکوم به صحت است.
د) نماز صحيح ولی روزهاش باطل است و قضا وکفاره دارد.
 92ـ اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شـده و بعـد از اذان
بيدار شود ،چه مدتی برای غسل کردن وقت دارد؟ (سوال )182
الف) در فرض سوال ،جنابت به روزه آن روز او ضرر نمیزند ولی واجب است کـه بـرای نمـاز
غسل کند و میتواند غسل را تا وقت نماز به تاخير بيندازد.
ب) در فرض سوال ،روزه باطل است و قضا و کفاره دارد.
ج) روزه باطل است ولی فقط قضا دارد.
د) هيچکدام
97ـ حکم کسی که با آميزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن و آشاميدن حرام روزه خود
را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟ (سوال )184
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الف) در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگيرد.
ب) و یا شصت مسکين را طعام نماید.
ج) و احتياط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.
د) همه موارد فوق
94ـ اگر مکلف عمدا استمناء کند و منی هم از او خارج شـود و روزه را باطـل کنـد ...............
(سوال )185
الف) کفاره جمع بر او واجب میشود.
ب) کفاره جمع بر او واجب نمیشود.
ج) احتياط مستحب آن است که کفاره جمع بپردازد.
د) ب و ج
95ـ آیا استمناء توسط همسر ،حکم استمناء حرام را دارد؟ (سوال )188
الف) از موارد استمناء حرام است.
ب) این کار ،از موارد استمناء حرام نيست.
ج) هر دو
د) هيچکدام
96ـ استمناء (سوال )181
الف) مطلقا حرام است
ب) مستحب است
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ج) مکروه است
د) مباح است.
 91ـ آیا جایز است شخصی مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد و راه
دیگری هم برای خارج کردن منی نداشته باشد ،استمناء نماید؟ (سوال )183
الف) حرام است
ب) جائز نمیباشد
ج) اگر معالجه متوقف بر آن باشد ،اشکال ندارد.
د) هيچکدام
98ـ استمناء ( ...........سوال )131
الف) جائز نيست
ب) جائز نيست هر چند برای تشخيص قدرت وی برای بچهدار شدن باشد.
ج) جائز نيست هر چند برای تشخيص قدرت وی بر بچهدار شدن باشد ،مگر آنکـه ضـرورتی
ایجاد کند.
د) همه موارد فوق صحيح است.
93ـ انسان روزهداری که در یک روز بيش از یکبار کاری که روزه را باطل میکند انجام دهـد
وظيفهاش چيست؟ (سوال )134
الف) فقط یک کفاره بر او واجب میشود ،بلی اگر این کار آميزش جنسی یـا اسـتمناء باشـد
احتياط واجب آن است که بعد از دفعات آميزش جنسی یا استمناء کفاره بدهد.
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ب) کفاره واجب نمیشود.
ج) قضا و کفاره واجب نمیشود.
د) همه موارد فوق
41ـ اگر روزهدار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غـذا یـا نوشـيدن کنـد ،آیـا روزهام باطـل
میشود؟
الف) در مورد فوقالذکر تبعيت از مادر واجب است.
ب) خوردن و آشاميدن روزه را باطل میکند ،هر چنـد بـر اثـر درخواسـت و اصـرار شـخص
دیگری باشد.
ج) روزه باطل نمیشود و محکوم به قبول است.
د) هيچکدام
47ـ روزه شخص روزهدار با داخل شدن چيزی در حلقش بدون اختيار ( .............سوال )131
الف) باطل نمیشود

ب) باطل است
د) هيچکدام

ج) هردو
42ـ فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه (سوال )811
الف) اشکال ندارد بنابر احتياط مستحب
ب) بنابر احتياط واجب موجب باطل شدن آن است.
ج) مکروه است
د) حرام است ولی روزه را باطل نمیکند.
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49ـ فدیه تاخير قضای روزه ماه رمضان ( سوال )819
الف) اگر چند سال به تاخير افتاده باشد چند بار باید داد.
ب) واجب نمیباشد.
ج) هر چند به مدت چند سال هم به تاخير افتاده باشد ،یکبار واجب میشود.
د) همه موارد فوق
44ـ زنی به علت بيماری از روزه گرفتن معذور است وقادر بر قضا کردن آنها تـا مـاه رمضـان
سال آینده هم نيست ،در این صورت آیا کفاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟ (سوال )814
الف) اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيماری و تاخير قضای آن هم از جهت ادامه بيماری
بوده است ،برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بر خـود زن واجـب اسـت و چيـزی برعهـده
شوهرش نيست.
ب) هم فدیه بر زن واجب است و هم برعهده شوهرش میباشد.
ج) در فرض مرقوم فدیه واجب نيست
د) هيچکدام
45ـ آیا رعایت ترتيب بين قضا و کفاره ،در کفاره روزه واجب است یا خير؟ (سوال )811
الف) واجب نيست
ج) حرام است

ب) واجب میباشد
د) همه موارد

 46ـ اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سـال آینـده قضـای
روزههایش را به تاخير اندازد ،چه حکمی دارد؟ (سوال )879
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الف) قضای روزه و فدیه واجب است.
ب) فدیه تاخير قضای روزه ،تا ماه رمضـان سـال بعـد ،بـر اثـر جهـل بـه وجـوب آن سـاقط
نمیشود.
ج) قضا واجب و فدیه ساقط است
د) الف و ب
41ـ تقریبا یک ماه روزه گرفتهام به ایـن نيـت کـه اگـر روزهای برعهـدهام باشـد قضـای آن
محسوب شود و اگر روزهای برعهدهام نيست به قصد قربت مطلق باشد ،آیا ایـن یـک مـاه روزه بـه
حساب روزههای قضایی که بر ذمه دارم ،محسوب میشود؟ (سوال )875
الف) اگر به نيت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرعا مامور به آن بودهاید ،اعم از روزه قضا یـا
مستحبی ،روزه گرفتهاید و روزه قضا هم برعهده شما باشد ،به عنوان روزه قضا محسوب میشود.
ب) روزهها مستحبی محسوب میشود.
ج) کفایت از روزههای قضای واجب نمیکند.
د) همه موارد
48ـ روزههایی که به نيت استحباب گرفته شود (سوال )876
الف) کفایت از روزههای قضای واجب میکند.
ب) بجای روزه قضایی که برعهدهاش هست ،محسوب نمیشود.
ج) نيت در روزه مطرح نيست.
د) همه موارد
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43ـ اگر به سبب بیاطالعی از حکم شرعی ،کاری را انجام دهـد کـه روزه را باطـل میکنـد
(سوال )871
الف) روزهاش باطل است و باید آن را قضا کند ولی کفاره بر او واجب نيست.
ب) روزه باطل و قضا و کفاره واجب است.
ج) روزه اشکال ندارد وقضا واجب است ولی کفاره ندارد.
د) روزه صحيح است و قضا و کفاره هم ندارد.
 51ـ کسی که در اوایل سن تکليف براثر ضعف و عدم توانایی نتوانسته روزه بگيرد ،آیـا فقـط
قضا بر او واجب است یا قضا و کفاره با هم بر او واجب است؟ (سوال )878
الف) اگر گرفتن روزه برای او حرجی نبوده و عمدا افطار کرده ،عالوه بر قضا ،کفاره نيـز بـر او
واجب است.
ب) اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد مریض شود ،فقط قضای روزهها بر او میباشد.
ج) الف و ب
د) هيچکدام
57ـ در صورت شک در افطار عمدی ( ..................سوال )873
الف) کفاره واجب نيست.
ب) کفاره واجب میشود
ج) هر دو

د) هيچکدام

52ـ اگر پزشک به بيماری بگوید که روزه برای شما ضرر دارد و او هم روزه نگيرد ولی بعد از
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چند سال بفهمد که روزه برای وی ضرر نداشته و پزشک در تشخيص خود اشتباه کرده است ،آیـا
قضا و کفاره بر او واجب است؟ (سوال )829
الف) قضا و کفاره جمع واجب میشود.
ب) اگر از گفته پزشک متخصص و امين و یا از منشاء عقالنی دیگر ،خوف از ضرر پيـدا کنـد
وروزه نگيره ،فقط قضا بر او واجب است.
ج) در فرض مذکور قضا و کفاره واجب نيست.
د) قضا واجب نيست و فدیه کافی است.
59ـ روزه با عارض شدن حيض  ....................و قضای آن بعد از طهارت ( ............سوال )824
الف) اشکالی پيدا نمیکند ـ الزم نيست.
ب) باطل میشود ـ مستحب است
ج) باطل میشود ـ واجب است
د) صحيح است ـ واجب است.
 54ـ شهيدی به یکی از دوستانش وصيت نموده که احتياطا از طرف وی چند روز روزه قضـا
بگيرد ،ولی ورثه شهيد به این مسائل پایبند نيستند و طرح وصيت او هم برای آنها ممکـن نيسـت
و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهيد مشقت دارد ،آیا راه حل دیگری وجود دارد؟
الف) باید با ورثه طرح کرده و قضاها را بجا آورد.
ب) اگر آن شهيد به دوست خود وصيت کرده که خودش شخصا برای او روزه بگيرد ،ورثه او
در این مورد تکليفی ندارند ،و اگر برای آن فرد روزه گرفتن به نيابت از شهيد مشقت دارد ،تکليف
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از او ساقط است.
ج) هر دو

د) هيچکدام

 55ـ قبول دعوت مومن در حال روزه مستحبی .................. ،و خـوردن غـذا بـه دعـوت بـرادر
مومن هر چند روزه را باطل میکند ولی او را از اجر و ثواب روزه محروم نمیسازد( .سوال )891
الف) شرعا مجاز نمیباشد
ج) شرعا حرام است

ب) شرعا امری پسنده است
د) شرعا مکروه است

56ـ در رویت هالل ماه (سوال )894
الف) رویت با وسيله ،فرقی با رویت به طریق عادی ندارد و معتبر است.
ب) مالک آن است که عنوان رویت محفوظ باشد
ج) رویت با چشم و با عينک و تلسکوپ محکوم به حکم واحدند.
د) همه موارد فوق صحيح است.
51ـ در رویت هالل ماه ،انعکاس به رایانه که در آن صدق عنوان رویت معلـوم نيسـت............
(سوال )894
الف) محل اشکال است
ب) محکوم به رویت است و صحيح است
ج) حرام است
د) هيچکدام
58ـ اگر هالل ماه شوال در یک شهر دیده نشود ولـی تلویزیـون و رادیـو از حلـول آن خبـر
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دهند ،آیا کافی است یا تحقيق بيشتری واجب است؟ (سوال )896
الف) اگر مفيد اطمينان به ثبوت هالل گردد کافی است
ب) اگر صدور حکم به هالل از طرف ولی فقيه باشد ،کافی است و نيازی به تحقيق نيست.
ج) الف و ب
د) هيچکدام
53ـ آیا اتحاد افق در رویت هالل شرط است یا خير؟ (سوال )898
الف) بلی شرط است
ج) هردو

ب) خير شرط نيست
د) هيچکدام

61ـ اگر حاکم شرعی حکم به ثبوت هالل نماید( ،سوال )847
الف) مکلف موظف است خود بررسی کند و مطمئن شود.
ب) نظر حاکم شرع فقط برای خود مالک ونافذ است.
ج) حکم وی حجت شرعی برای همه مکلفين است و باید از آن پيروی کنند.
د) هيچکدام
67ـ استهالل (سوال )841
الف) فی نفسه واجب شرعی نيست
ب) فی نفسه واجب شرعی است
ج) مکروه است

د) همه موارد

62ـ اول یا آخر ماه رمضان چگونه ثابت میشود؟ (سوال )848
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الف) با رویت شخص مکلف یا با شهادت دو فرد عادل
ب) با شهرتی که مفيد علم است یا با گذشت سی روز
ج) به وسيله حکم حاکم ثابت میشود
د) با همه موارد مذکور ثابت میشود.
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