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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ به تستهای چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در
ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و امروزه آزمونهای تستی روش استاندارد خود
آزمایی و دیگر امتحانات متداول می باشد لذا در شرائط جهان روز که مردم عالم بطور شتابنده
ای به عدالت و معنویت گرایش یافته و هر روز بر خیل مشتاقان و مقلدین اعاظم گرام افزوده
می شود و از طرفی ارتباطات آسان رایانه ای امکان دسترسی های آسان را فراهم نموده  ،الزم
است برای نسل جوان به زبان های مختلف علمی و هنری و رسانه و  ...احکام دین را عرضه
نمود .امید است مجموعه حاضر که گام کوچکی در ابراز ارادت حقیر به ساحت مقدس فقه
شیعی است جرقه ای باشد تا شاهد نوآوری های بی بدیل در این عرصه باشیم.انشأ اهلل تبارک و
تعالی
وجود شریف حضرت آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی که از دوران امام خمینی (ره) سالهاست
در خدمت اسالم و مسلمین می باشند به سالمت باد.
والحمداهلل رب العالمین
دکتر سعید قاضی پور
49/3/12

تستهای احکام تقلید
 – 1بر هر مکلفی (مسأله )1
الف) مستحب است که تکالیف شریعت اسالم را آنچه متوجه او باشد انجام دهد
ب) واجب است تکالیف شریعت اسالم را آنچنانکه متوجه او می باشد انجام دهد
ج) مباح است تکالیف شریعت اسالم را آنچه متوجه او باشد انجام دهد
د) حرام است تکالیف شریعت اسالم را آنچه متوجه او باشد انجام دهد
 – 2کدامیک از موارد زیر از شرائط تکلیف نمی باشد ؟(مسأله )1
الف) بلوغ
ب) عقل
ج) توانایی انجام تکلیف و اختیار
د) عدم اختیار یا دیوانگی
– 3کدامیک از موارد زیر نشانه بالغ شدن نیست؟(مسأله )2
الف) نه سالگی دختر
ب) پانزده سالگی پسر
ج) درشت شدن صدا
د) بیرون آمدن منی در خواب یا بیداری
 – 4در اصول دین ( :مسأله )4
الف) مسلمان باید به اصول دین خود یقین حاصل کند و یقین از هر راهی آمده باشد کفایت می کند
ب) مسلمان باید در اصول دین تقلید کند
ج) مسلمان باید به اصول دین خود یقین حاصل حاصل کند و این یقین تنها از راه برهان های عقلی باشد
د) در اصول دین مسلمان مخیر به تقلید یا اجتهاد است

 – 5در احکام غیر ضروری و غیر یقینی دین ( مسأله )4
الف) نباید تقلید نمود و باید یقین نمود
ب)یا خود مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند یا از راه احتیاط به
گونه ای به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است
ج) الف و ب
د) همه موارد
 – 6در احکام غیر ضروری و غیر یقینی دین بر کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند احتیاط
نمایند ( مسدله )4
الف) تکلیفی ندارند و وظیفه ساقط است
ب) مستحب است از مجتهد جامع الشرائط تقلید نمایند
ج) واجب است از مجتهد جامع الشرائط تقلید نمایند
د) مباح است و می توانند از مجتهد جامع الشرائط تقلید نمایند
 – 7مرد یا زنی که به درجه اجتهاد رسیده – یعنی می تواند احکام شرعی را از روی ادله ان
استنباط نماید ( مسأله )5
الف) می تواند از دیگری تقلید نکند
ب) واجب است از دیگری تقلید نماید
ج) مستحب است از دیگری تقلید نماید
د) جائز نیست از دیگری تقلید نماید
– 8کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده (مسأله )5
الف) نباید در مسائل شرعی فتوا دهد

ب) چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله ای فتوا دهد مسئول اعمال خود و تمام کسانی است که نا
آگاهانه به گفته او عمل می کنند
ج) الف و ب
د) هیچکدام
 – 9تقلید در احکام (مسأله )6
الف) این است که در حین عمل تصمیم و التزام داشته باشد به احکامی که مجتهد از ادله شرعی استنباط کرده
است عمل نماید
ب) تقلید به این معنا موضوع جواز یا وجوب بقاء بر تقلید میت و عدم جواز عدول از تقلید مجتهد زنده دیگر
است
ج) الف و ب
د) هیچکدام
 – 11از مجتهدی باید تقلید کرد که ( مسأله )6
الف) بالغ  ،عاقل  ،شیعه دوازده امامی  ،حالل زاده  ،زنده  ،عادل و اعلم باشد و دنیا طلب نباشد به طوری که
منافات با عدالت داشته باشد و همچنین بنابر مشهور مرد باشد
ب) عاقل  ،شیعه  ،حالل زاده  ،زنده  ،عادل و اعلم و مرد باشد
ج) شیعه  ،حالل زاده  ،زنده  ،عادل  ،اعلم و مرد باشد
د) عالم و عادل باشد
 – 11اعلم یعنی ( مسأله )6
الف)از همه با تقواتر باشد
ب) یعنی در فهمیدن حکم خدا از ادله شرعی و درک موضوعات از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد
ج) شیخ باشد و مسن تر از همه باشد
د) همه موارد

 – 12با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها  ،اگر در بین چند مجتهد هر کدام
در یک یا چند رشته مسائل فقهی از دیگران اعلم باشند ( مسأله )7
الف) وجوب تقلید از آنها در همان رشته یا رشته ها  ،متعین است
ب) تقلید از اعلم موضوعیتی نخواهد داشت
ج) مکلف به تشخیص خود عمل نماید
د) همه موارد
 – 13عدالت ( مسأله )8
الف) اعلم بودن مجتهد است
ب) ملکه انجام واجبات و ترک محرمات است
ج) قرار دادن هر چیز در جا یخود است
د) هیچکدام
 – 14عدالت ( مسأله )8
الف) با حسن ظاهر شناخته می شود و با شهادت دو مرد عادل یا شیاعی که موجب وثوق و اطمینان شود و یا
هر طریق عقالیی که اطمینان آور باشد  ،ثابت می شود
ب) راهی برای شناخت آن وجود ندارد و حالتی صرفاَ درونی است
ج) هر دو
د) هیچکدام
 – 15مجتهد و اعلم را از چند راه می توان تشخیص داد ( مسأله )9
الف)اول  :آن که خود انسان اطمینان کند
ب) دوم  :آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد یا اعلم بودن کسی را
تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته ی آنان مخالفت ننمایند

ج) سوم  :عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا شود ،
مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند
د) همه موارد
 - 16کدامیک از موارد زیر جزو راههای بدست آوردن فتوا نمی باشد ؟ (مسأله )11
الف) شنیدن از خود مجتهد یا شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می کنند
ب) دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد
ج) مالحظه دست خط او و یا هر راه عقالیی دیگر که انسان به آن اعتماد و اطمینان داشته باشد
د) هیچکدام
 -17تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است (مسأله )12
الف) می تواند به آنچه در رسالة او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده الزم نیست
جستجو کند
ب) می تواند به آن عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو الزم است
ج) هر دو
د) هیچکدام
 -18اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوا دهد  ،مقلد آن مجتهد (مسأله )13
الف) می تواند عمل نماید و یا عمل نکند
ب) نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری عمل کند
ج) می تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری رجوع نماید
د) هیچکدام
 - 19اگر احتمال دهد که فتوای مجتهد عوض شده (مسأله )12
الف) جستجو الزم و واجب است

ب) جستجو الزم نیست
ج) هر دو
د) هیچکدام

 -21اگر مجتهد اعلم فتوا ندهد و بفرماید احتیاط آن است و یا بفرماید مسأله محل تأمل یا محل
اشکال است (مسأله )13
الف) مقلد می تواند عمل کند و یا عمل ننماید
ب) مقلد مخیر است عمل کند و یا عمل ننماید
ج) مقلد نمی تواند رجوع نماید
د) مقلد باید یا به این احتیاط واجب عمل کند  ،یا به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از
مجتهد های دیگر بیشتر است عمل نماید
 -21اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله ای فتوا داده احتیاط کند (مسأله)14
الف) مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری رفتار کند
ب) باید به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند عمل کند مگر آنکه
فتوای مجتهد دیگر نزدیک تر به احتیاط باشد
ج) الف و ب
د) مقلد در هر صورت می تواند به مجتهد دیگری رجوع کند
 – 22تقلید از میت ابتداءً جائز نیست ولی باقی ماندن بر تقلید میت چنانچه مجتهد زنده اعلم از
مجتهد میت باشد ( مسأله )15
الف) اشکال ندارد
ب) رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقلید میت جائز نیست

ج) جائز است
د) واجب است
 –23تقلید از میت ابتداءً جائز نیست و در صورت تساوی مجتهد زنده و میت در علم ( مسأله )15
الف) همچنان باید بقاء بر تقلید نمود
ب) باید از مجتهد زنده تقلید کرد
ج) بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به زنده مخیر است
د) همه موارد
 – 24باید بقاء بر تقلید میت ( مسأله ) 15
الف) به فتوای مجتهد زنده باشد
ب) و اگر کسی در هنگام عمل التزام و تصمیم به عمل به فتوای مجتهد داشته است  ،برای بقاء در آن مسأله
کافی است
ج)الف و ب
د) هیچکدام
 –25اگر مقلد در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای
مجتهد زنده عمل کند ( مسأله ) 16
الف) نمی تواند دوباره آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد مگر اینکه مجتهد میت اعلم
باشد که در این صورت رجوع واجب است
ب) ولی اگر مجتهد زنده در مسأله ای فتوا ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل نماید و از عزم
و تصمیم بر تقلید از مجتهد میت در این مسأله برنگشته باشد دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته
عمل نماید
ج) الف و ب

د) هیچکدام
 – 26بنابر احتیاط عدولی از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر ( مسأله )17
الف) جائز نیست
ب) جائز نیست مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد
ج) جائز نیست مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد که در این صورت عدول واجب است
د) همه موارد
 – 27یاد گرفتن مسائلی که انسان غالباً به آن احتیاج دارد ( مسأله )18
الف) مستحب است
ب) مستحب مؤکد است
ج) واجب است
د)مباح است
 - 28اگر برای انسان مسأله پیش آید که حکم آن را نمی داند (مسأله )19
الف ) اگر می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد باید صبر کند
ب) اگر نمی تواند صبر کند  ،باید یا به احتیاط عمل نماید و یا با مراعات األعلم فی األعلم از مجتهد دیگر تقلید
نماید و در هر حال آنچه از انجام عمل محذوری الزم نیاید می تواند عمل را بجا آورد  ،اما اگر معلوم شد که
عمل او مخالف واقع یا فتوای مجتهد اعلم بوده  ،باید دوباره آن را انجام دهد
ج) الف و ب
د) هیچکدام
 – 29اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده ( مسأله
)21
الف) باید اشتباه را برطرف کند

ب) وظیفه ای در برطرف کردن اشتباه ندارد
ج) هر دو
د) هیچکدام
 – 31اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید چنانچه فتوای آن مجتهد تغییر کند (مسأله )21
الف) بنابر احتیاط باید به او خبر دهد که فتوا تغییر کرده خصوصاً اگر کسی که فتوا برای او نقل شده در اعمال
خود به گفته ناقل فتوا اعتماد می نماید
ب) نباید به او خبر دهد که فتوا تغییر کرده
ج) هردو
د) هیچکدام
 -31اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی اعمال او صحیح است که
(مسأله )16
الف) بفهمد یا احتمال دهد به وظیفه ی واقعی خود رفتار کرده است
ب) یا این که عمل او با فتوای مجتهدی مطابق باشد که فعالً باید از او تقلید کند
ج) یا مطابق با فتوای مجتهدی باشد که در حین عمل وظیفه اش تقلید از او بوده و یا عمل او مطابق با احتیاط
باشد
د) همه موارد
 -32در صورتی که رأی مجتهد تغییر کند (مسأله )22
الف) مقلد نمی تواند بر رای قبلی مجتهد باقی بماند
ب) مقلد می تواند در صورتیکه قبالً به رأی مجتهد عمل کرده همچنان بر رأی قبلی باقی بماند
ج) باید عدول نماید
د) همه موارد

 -33اگر شک کند که رای مجتهد تغییر کرده است یا نه (مسأله )22
الف) باید فوراً تحقیق نموده و نمی تواند بر رأی قبلی باقی بماند
ب) می تواند تا مشخص شدن آن بر رأی قبلی باقی بماند
ج) باید عدول نماید
د) باید به مجتهد دیگری درآن مسأله رجوع نماید
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