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 نماز را ترك كند ضمن اين كه به وجوب ان ايمان داشته باشد چيست؟ نظر اماميه  حكم كسي كه از روي كسالت و سستي. 1

 .محكوم به حبس ابد خواهد شد مگر اينكه نماز بگذارد -الف  

 .مسلمان نيست - ب  

 .شود به تشخيص حاكم شرع تاديب مي -ج  

 .شود در مرتبه سوم كشته مي -د  

 گويند؟ مي... ثابت شده باشند را -مانند كتاب سنت متواتر و اجماع-اموري كه به دليل قطعي. 2

 مندوب -د  فرض -ج  واجب  - ب  مسنون -الف  

  ؟ از نظر اماميه حكم جاهل به قبله كدام گزينه است. 3

    گذارد خواست نماز ميبه هر طرف كه  -الف  

 به هر چهار طرف بايد نماز بگزارد تا امتثال  امر نماز را به جا اورده باشد - ب  

 اند در مورد چنين شخصي قايل به توقف شده -ج  

 بايد علم حاصل كند كه حتما نماز را به سمت كعبه خوانده است -د  

 ر مسلمان چيست؟از نظر اماميه حكم عريان شدن زن مسلمان در برابر زن غي. 4

 جايز -د  حرام -ج  اند فرقي قائل نشده - ب  مكروه -الف  

 چيست؟) و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن(منظور از خمار در . 5

  پوشش صورت و سر - ب    پوشش سينه ها -الف  

 پوشش صورت  -د    پوشش سر -ج  

 چه حكمي دارد؟از نظر فقهاي اماميه نگاه به كودك . 6

      مطلقا اشكالي ندارد -الف  

 نظر به بدن كودك مميز اشكال دارد - ب  

    تا سن پنج سالگي اشكالي ندارد -ج  

 نظر به بدن كودك تا سن شش سالگي اشكالي ندارد  -د  

 شود چيست؟ استفاده مي)فال تخضعن بالقول (حكمي كه از طريق آيه. 7

 از شنيدن سخن زننهي  - ب    نهي از سخن گفتن زن -الف  

 همه موارد  -د  نهي از سخن گفتن با زنان -ج  

 از نظر اماميه حكم نماز در مكان غصبي در صورتي كه از روي اختيار و با علم به غصبي بودن ان باشد كدام است. 8

  نماز گزار مرتكب گناه شده است -الف  

  مطلقا نماز صحيح است - ب  

 غصبي گناه استنماز صحيح است ولي به خاطر تصرف  -ج  

  بطالن نماز -د  
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 ... .ـ از نظر اماميه . 9

 .اي بين جواز كشف بدن و نگاه به آن وجود ندارد هيچ مالزمه -الف  

 .اهل سنت قائل به مالزمه نيستند برخالف اماميه - ب  

 .كشف اخص از نگاه است -ج  

 .بين كشف و نگاه رابطة عام و خاص مطلق وجود دارد -د  

 يه و اماميه حكم اذان چيست؟از نظر حنف. 10

 جايز -د  مستحب موكد -ج  واجب عيني - ب  واجب كفايي -الف  

 ود چيست؟ش از نظر مالكيه حكم اذان در شهري كه نماز جمعه برپا مي. 11

   مستحب -د  واجب كفايي -ج  جايز - ب  واجب -الف  

 خوانند، نرا به جماعت مياي كه اهل سنت آ ، نماز نافلهنماز نافله كه به جماعت خوانده مي شود. 12

 شب نافله -د  استسقاء -ج  نماز عيدين - ب  تراويح -الف  

 كدام گزينه در اذان شرط نيست؟. 13

 مرد بودن موذن -د  ترتيب -ج  طهارت - ب  مواالت -الف  

 .... .ها شك كند بنا را بر  ز نظر شافعيه، مالكيه، وحنابله هرگاه كسي در عدد ركعتا. 14

 .آورد گذارد و بعد آنچه باقي مانده را به جا مي آن مقدار كه يقين دارد ميبنا را بر  -الف  

 به جا.آورد دو ركعت نشسته يا يك ركعت ايستاده نماز احتياط مي - ب  

 كند بنا را بر چهار مي گذارد و نماز را تمام مي -ج  

 گذارد تا به قدر متقين عمل كرده بنا را بر اقل مي -د  

 باشد؟ م عيد فطر و قربان كدام يك از مواردم زير ياز نظر حنابله حك. 15

 مستحب موكّد -د  واجب عيني -ج  واجب كفايي - ب  تخييري -الف  

 ؟از نظر كدام مذهب اذان بدون نيت صحيح است. 16

 اماميه- شافعيه - ب    حنفيه ـ شافعيه -الف  

 مالكيه ـ حنفيه -د    حنبليه ـ مالكيه -ج  

 .گويند.... را » حي علي الفالح«د از گفتن بع» الصالة خيرمن النوم«ـ . 17

   مواالت -د  تثويب -ج  تراويح - ب  ترتيب -الف  

 از نظر اماميه حكم خواندن  سوره ي فاتحه درهر دو ركعت اول نماز كدام است؟ . 18

    واجب تخييري - ب    واجب -الف  

  واجب تعييني -د    واجب كفايي -ج  
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فاتحه در نمازهاي پنج گانه واجب تعييني نيست بلكه هر جزئي از قرآن خوانده شود كافي از نظر كدام يك از مذاهب خواندن . 19

 است؟

 اماميه -د  حنبليه -ج  شافعيه - ب  حنفيه -الف  

 در نماز چيست؟» آمين«سنت، حكم گفتن اهل از نظر مذاهب چهار گانه . 20

 جايز -د    واجب -ج  مستحب - ب  حرام -الف  

 ... .هركس سهواً چيزي از واجبات نماز را به جا نياورده باشد مورد اتفاق فقها است كه. 21

    بايد دو باره اعاده شود -الف  

 .نمازش صحيح است - ب  

    با انجام سجده سهو جبران ميشود -ج  

 باشد نمازش باطل مي -د  

 زندگي در نماز شك كند، چيست؟ در از نظر حنفيه حكم كسي كه براي اولين بار. 22

 مي كند كند و سپس به هر سمت كه گمانش رفته است همان عمل ميخوب فكر  -الف  

 گذارد بنارا بر آن مقدار كه تعيين دارد مي - ب  

 .نماز را دو باره از اول مي خواند -ج  

 .پس از تمام كردن نماز، نماز احتياط مي خواند -د  

 نماز جماعت نيست؟صحت كدام گزينه جز شرايط . 23

 عدم شمارش -د  وغبل -ج  اسالم - ب  عقل -الف  

 كند؟ از نظر كدام مذهب هرگاه ناقض وضو و غسل، قبل از آخرين نشستن نماز قبل از تشهد رخ دهد نماز را باطل مي. 24

 شافعيه -د  اماميه -ج  مالكيه - ب  حنفيه -الف  

 نيست؟ از نظر كدام مذهب گذشتن از جلوي نماز گزار در هر حالي حرام. 25

 اماميه -د  مالكيه -ج  حنفيه - ب  حنبليه -الف  

 از نظر اماميه واجب است كدام نماز را به اخفات خواند؟. 26

   نماز ظهر -د  نماز صبح -ج  نماز مغرب - ب  نماز عشاء -الف  

 از نظر اماميه چه حكمي دارد؟» حي علي الفالح«بعد از گفتن » الصلوة خيرمن النوم. 27

      ترتيب ـ صحيح -الف  

    منع كرد تثويب ـ اماميه آن را را - ب  

      فراغ ـ صحيح -ج  

   تلويح ـ باطل -د  

 از نظر كدام مذهب، امامت زن براي امثال خودش صحيح نيست؟. 28

   حنفيه -د  اماميه -ج  شافعيه - ب  مالكيه -الف  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        ٣٠         -- -- -- --        50505050         -- -- -- --        

  1 تطبيقي فقه        

  )1220233 () چندبخشي(ومباني فقه- اسالمي ومعارف الهيات        

 --        
        

 4444ازازازاز4444صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  
نباشد  به نظر حنفيه هرگاه مردي در خانه خود به امام مسجد اقتدا كند به طوري كه خانه او جنب مسجد و جز ديواري فاصله. 29

 چه حكمي دارد؟

 . اختالف مكان مانع از صحت اقتدا  است -الف  

 .مادامي كه مأموم بتواند از حال امام آگاه شود نماز او صحيح است:  - ب  

 اقتدا صحيح نيست -ج  

 .نماز صحيح است -د  

 .باشد نباشد، مبطل نميمعتقد است تنها طهارت محل سجده كافي است و نجاست ساير جاها در صورتي كه مسري . 30 . 

 حنفيه و حنابله -د  حنفيه  -ج  شافعيه و حنفيه  - ب  اماميه -الف  
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