
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  2فقه استداللی موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 2فقه استداللی عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی )آقای ایروانی( ک
 

 22/30/30 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  23 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم کتاب های: صاله و صوم محدوده:  خانم سیده مهدیه جعفری انم طّرا

 دقیقه 33زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: چهارم مهر     

 نام پدر:

  مره ن   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 کدام گزینه درست است؟  *

 نمره 5/0ـ قول مشهور فی الوقت صاله الظهرین؟ 1

 ب( بدایه هو الزوال و یمتد الی الغروب لدلیل الروایه الف( اختصاص الظهر باوله و العصر بآخره لدلیل اآلیه

 وال الی الغروب لدلیل آیهد( البدایه و النهایه هو الز    ج( الف و ب درست است

 نمره 5/0ـ کدام عبارت درست است. 2

 ب( بدایه العشاء النصف اللیل لدلیل آیه غسق الف( البدایه صاله العشاء بعد صاله المغرب الطالق آیه غسق

 وله تعالید( بدایه الغروب هو الغروب و هو ذهاب حمره المشرقیه لق  ج( یمتد المغرب الی نصف اللیل لدلیل الروایه

 نمره 5/0ـ بین النظر المصنف؟ 3

 ب( یعتبر االسالم فی صحه الصوم لدلیل اآلیه الف( الیعتبر االیمان فی الصحه الصوم لدلیل الروایه

 یفقهالم الستبد( الیصح الصوم فی الکافر   ج( الیصح الصوم فی الکافر لدلیل قوله تعالی

 نمره 5/0 بیّن القول المصنف؟ـ 4

 ب( الیبطل الغبار الصوم لدلیل قوله تعالی  بطل الغبار الصومَ لدلیل قوله الروایهیالف( 

 د( الیبطل الغبار الصوم الصل البرائه  ج( الیبطل الغبار الصوم لضعف السند الروایه

 نمره 5/0القاصد الرتکاب المضطر؟ ـ 5

 ب( الیجب القضاء و الکفاره لدلیل الروایه   الف( یجب القضاء و الکفاره لدلیل الروایه

 د( یجب القضاء لدلیل لعدم االمساک عن قصد   ج( الیجب الکفاره الفقط لدلیل الروایه

 ـ احکام ذیل را پاسخ دهید؟6

 نمره 55/1الف( البقاء علی الجنابه حتی یطلع الفجر للنّوم؟ )االول و الثانی و الثالث( 

 نمره 2عدم االحراز الوقت؟ لماذا؟ ب( من یصلی الصاله مع 

 نمره 5/1ج( من شَّکَ فی اداء الصاله فی الوقت أو الخارج الوقت؟ 

 نمره 1د( من اعتکف فی المسجد الذی لم ینعقد صاله الجماعه الصحیحه؟ 

 نمره 5/1ـ قواطع سفر را نام ببرید؟ 7



 

 

 ـ اصطالحات زیر را تعریف کنید؟8

 نمره 55/0اعتکاف: 

 نمره 5/0 رمس الرأس:

 نمره 55/0احتقان: 

 نمره 55/0ترخص: 

 ـ سؤاالت زیر را پاسخ دهید؟9

 نمره 55/0الف( هل تقصر الصاله فی السفر المعصیه، لماذا؟ 

 نمره 25/1ب( هل یصح الصاله فی البدن النجس لماذا؟ 

 نمره 25/1ج( هل یلزم نیه القضاء و االداء عند عدم االشتغال بالقضاء؟ 

 نمره 25/1یدل علی الحجیه فی الخصوص الوقت، لماذا؟ د( هل البینه 

 نمره 1هـ( هل یستحب أو یجب االمام نیه االقتداء، ماذا؟ 

 ـ با توجه به این عبارت دو سؤال را پاسخ دهید؟ 11

 «یه م فعلل بانه عامد و قاصد غایته الیعلم بالمفطریه فتشمله اطالقات ادله المفطرعالاما ان الجاهل بالمفطریه کال» 

 نمره 5/0الف( مدعا چیست؟ 

 نمره 1ب( دلیل را تشریح کنید؟ 

 موفق باشید                                                                                                                                                      


