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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافوون عبارتند از: دهد. اهم فعاليت حافوون یک مؤسسه علم  قرآن  است که خدما  تخصص  دانشگاه  و دین  ارائه م  

 دبستان قرآنی آیات  -1

تهران شروع بههه فعاليههت نمههود و در همههان اولههي  شهر  12در منطقه  95دبستان قرآن  آیا  با رویکرد کل  تربيت قرآن  از سال 

آموزان مقطع ابتدای  مواجه گردید. توليد و اجرای محتوای عميههد دینهه ، سال فعاليت با استقبال کم نوير خانواد  ها و دانش

  )در های رشد، آموزش دو زبان انگليس  )در حههد مکالمهههع و عربهه محيط شاد و جذاب، تأکيد و توجه به اکثریت ممک  ساحت

های نوی  آموزش و دارا بودن گيری از شيو های مادر )ژیمناستيک و شناع، بهر حد فهم متون دین ع، آموزش آکادميک ورزش

 دست دین  از ویهگيهای ای  دبستان است.محيط کاماًل یک

معلمان و مههدارس زیههادی   تزم به ذکر است مدل تعليم و تربيت قرآن محور توليد شد  توسط تيم پهوهش  دبستان آیا ، توسط

 برداری قرار گرفته است.در سطح کشور مورد استقبال و بهر 

 پیش دبستان قرآنی آیات  -2

سازی نوآموزان برای ی آماد پيش دبستان آیا  )حافوونع نيز با دارا بودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاو  در زمينه

هههای های اطالعا  محور، بر روی مهار آیا ، به جای تمرکز بر آموز  دبستانآموزش  پيشورود به دبستان دارد. فعاليت های 

ها عبارتند از: دقت و تمرکز، سرعت واکنش، حل مسأله، حافوههه کوتهها  ماندگار ذهن  متمرکز شد  است. بخش  از ای  مهار 

کالم مرب ، مهار  فهم، حفههو و عمههل بههه آیهها  های اجتماع ، آموزش آداب، مهار  شنيدن و فهم  مد  و دراز مد ، مهار 

 موضوع  و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش -3

تری  فعاليت مجموعه آموزش  حافوون، که موجب گردید  مؤمني  فرهيخته در سرتاسر کشور با حافوون آشههنا شههوند، قدیم 

-ارشناس  ارشد و دکتری گرایشهای الهيا  است. اکنون بعد از حدود یک دهه فعاليت م خدما  حافوون در زمينه کنکور ک

توانيم با اطمينان مدع  شویم که حافوون، کاملتری ، به روز تری  و مفيدتری  خدما  در زمينه تحصيال  تکميل  الهيا  در 

ههها، محصههوت  بههه روز، آمههوزش مجههازی در وع رشههتهدهد. تنوع خدما ، تنهه ها ارائه م مندان ای  رشتهسطح کشور را به عالقه

 هاست. منزل و... تنها بخش  از ای  ویهگ 

 های آمادگی کنکوردوره  .1
 40های کنکور در سطح کشور است. تهها کنههون بههال  بههر کالسهای آمادگ  کنکور ارشد و دکتری حافوون پر طرفدارتری  کالس

برگزار گردید  است. ای  کالسها در سه گرایش قرآن و حدیث، فقه و مبان  ی کنکور ارشد و دکتری الهيا  توسط حافوون دور 

گههردد. همههه سههاله حقوق و فلسفه و حکمت اسالم  و در سه مقطع کارشناس )ویه  حفاظ قههرآنع، ارشههد و دکتههری برگههزار مهه 

 ها هستند.های ای  کالسهای تک رقم  کنکور از خروج بسياری از رتبه



  نامۀ فقهتست
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 های آموزشی بسته .2
نامه های حافوون در سرتاسر کشور و در دانشگا  به دانشگا  کشور بي  دانشههجویان و داوطلبههان دسههت بههه ها و تستنامهدرس

الذکر و در دروس عموم  مثل ادبيا  عههرب و زبههان انگليسهه ، توان مدع  شد در سه رشته فوق شود. با اطمينان م دست م 

باشد. به روز رسان  ساتنه و انطباق بر کنکور هههر سههال، اشههتمال بههر همههه   نيز م ها کاماًل کاف  و وافبرای کسب باتتری  رتبه

شد  در حدود یک پههنجم های حسابنامه ها، تلخيصسؤات  کنکورها، طبقه بندی موضوع  و پاسخنامه کاماًل تشریحِ  تست

م، حذف زوائد غيرکاربردی و... تنها ی منسجبندی شد منابع اصل ، مطالب توضيح  بيشتر جهت تفهيم بهتر، محتوای طبقه

 بخش  از دتیل  است که موجب گردید  است حافوون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.

 آموزش مجازی .3
شد که از بخشهه  از ی مکرر داوطلبان شهرستان  موجب م های حافوون دایر بود  است، مطالبهدر طول ای  سالها که کالس

ه شد  و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبههه بههه مههرور مهها را بههر آن داشههت کههه بههه سههمت توليههد محتههوای کالسها صو  یا فيلم تهي

الهيا  تهيههه شههد  و جهههت نشههر در سرتاسههر کشههور   تری  اساتيد رشتهدیجيتال رفته و نرم افزارهای  بسيار با کيفيت از برجسته

نرم افزارهای حافوون عبار  است از: امکان شنيدن و دیدن درس   باشد. دو ویهگ  مهمها م آماد  ارائه به مشتاقان ای  رشته

 استاد به دفعا  مکرر، بهر  گيری از بهتری  اساتيد کشور.

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون .4
ش های دائم  که مدام او را رصد کند، مطالعاتریزی و آزمونباشد، برنامهبرای داوطلب  که در حال آماد  شدن برای کنکور م 

ای حههافوون، های هفتگ  و دور رسد. آزمونرا جهت دهد، اشکاتتش را به او گوشزد نماید، بسيار ضروری و حيات  به نور م 

ههها را مههرور کند که هم به یک برنامه ریزی درست تری دست پيههدا کننههد و بتواننههد بههه انههداز  کههاف  درسبه داوطلبان کمک م 

 زن  و تنويم وقت و دیگر شرایط خو بگيرند. قرار گرفته و با تستنمایند و هم مدام در شرایط آزمون 

   های آزاددوره  .5
های  با عناوین  مانند روش تحقيد، مقاله نویس ، آمادگ  های آزاد و کارگا های آمادگ  کنکور، کالسحافوون عالو  بر دور 

 نماید.م  مصاحبه، مت  خوان  عرب ، تجزیه و ترکيب قرآن، تفسير و... نيز برگزار

 های زبانهدور .6

o عربی 
تری  دور  آموزش زبان عرب  از مقدمات  تا آمادگ  کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمههه، بالغههت، ل ههت، کامل

 القرآن و...اعراب  

o  انگلیسی 
 های دانشگاه ، از مقدمات  تا پيشرفته.های ویه  کنکور ارشد و دکتری کليه رشتهها و بستهدور 

 همچني  زبان تخصص  الهيا و 

o زبان کودک 

 های انگليس  و عرب  )زبان قرآنع از مهد تا دور  راهنمائ مند زبان آموزش نوام

 پژوهشکده قرآن و حدیث  -4

 با امر آموزش و پرورش ارتباط دارد ارائه شد  است که برخ  از آنها تکميل شههد  و   در ای  مرکز طرح
ً
پهوهش  متنوع  که مستقيما

ع و برخهه  دیگههر در :های آموزش  منتشر یافته است )مانند حاشيه قرآن کریم تحت عنوان فرهنگ اهل بيتبه عنوان کتاب یا بسته

فهم قرآن« که رویکردی کاماًل جدید در آموزش قرآن و زبان عرب  است. یا »سبک حال انجام است )مانند طرح »صراط مستقيم در  

 های آموزش عزندگ  قرآن « و دیگر طرح



 

 

 

 ه مؤلف مقدم
 

 از پههيش بایسههت  داوطلبههان کههه است اموری مهمتری  از یک  مختلف های آزمون های تست و سوال  طرح  نحو   با  آشنای   گمان  ب 

 اثر نيز دروس مطالعه نوع در حت  و گشته آشنا سوال طراحان ذهنيت با داوطلب  شود  م   موجب  امر  ای .  گردند  رو  روبه  آن  با  آزمون

 .بود خواهد گذار

 مبههان  و فقههه ارشههد آزاد و سراسههری دانشگا  کارشناس  های آزمون اخير سال انزد ش   های  تست  بر  مشتمل  که  حاضر  مجموعه

 هههای تسههت مجموعههه اثر ای  در. است شد  تنويم فوق  هدف با است، حقوق  رشته ارشد  کارشناس   های  آزمون  های  تست  و  حقوق 

 آزمههون هههای تسههت آغاز در و گشته تنويم آزمون برگزاری سال اساس بر دوم و" لمعه شرح" کتاب موضوعا   اساس  بر  نخست  مذکور

 .است آمد  آن از قبل سالهای سپس و  گذشته سال

 اسههت های  آزمون با آشنای  برای مناسب کتاب  جهت ای  از  و  است  شد   تشریح  روان  بيان   با  و  کامل  صور   به  تست  هر  پاسخ

 طراحههان توجههه مههورد اخيههر های سال در لمعه کتاب عبادا  بخش اگرچه اینکه پایان   نکته.  است  شد   برگزار  اخير  های  سال  در  که

 قرار داوطلبان اختيار در کامل  مجموعه تا شد افزود  چاپ ای  در نيز عبادا   های  تست  بيشتر  اطمينان  برای  اما  است  نبود   سوال

 .باشد گرفته

 مطلههع آن از را اینجانههب مولف، سوی از اشتباه  مشاهد  یا  کاست   وجود  صور   در  خواستارم  کتاب  مخاطبان  همه  از  پایان  در

 .سازند مند بهر  و ساخته

 

 آهنگری  احسان
 

 

 





 

 

 

 مطالب  فهرست
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  کتاب الطهاره   
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 کتاب الطهاره 

 (92-سراسری)  .  ................. التیمم یجب .1سؤال 

 المعادن و الحجر و کالتراب باترضع 2  فقط بالترابع 1

 بالمعادن یجوز ت و الحجر أنواع بعض و بالترابع 4  الحجر أو بالترابع 3

 (90-سراسری)  .  ............... المضاف الماء .2سؤال 

 الخبث و الحدث م  مطهر غيرع 2  الخبث و الحدث م  مطهرع 1

 اتضطرار عند الخبث و الحدث م  مطهرع 4 الخبث م  ت الحدث م  مطهرع 3

 (90-سراسری)  .باشند............  حیوان  از که  هستند نجس صورتی  در  ترتیب به  منی و  غائط .3سؤال 

 گوشت  حرام –  گوشت حرامع 1

 جهند  خون دارای  گوشت حرام – جهند  خون دارایع 2

 گوشت حرام – جهند   خون دارای  گوشت حرامع 3

 جهند  خون دارای  گوشت حرام – جهند   خون دارای  گوشت حرامع 4

 (90-سراسری)  .  ............... التیمم فی یجب .4سؤال 

 القربة و التيمم قصدع 2  القربة قصدع 1

 البدلية و القربة و التيمم قصدع 4       البدلية و القربة قصدع 3

 (89-سراسری)  . .................... قبلهما  بالطهارة العلم و تیقنهما مع  الحدث و  الطهارة فی الشاک .5سؤال 

   بالطهارة للعلم متطهرع 2 الطهارة عدم تصالة محدثع 1

 للبراءة متطهرع 4  الطهارة تصالة متطهرع 3

 (89-سراسری)  شود؟ نمی  محسوب اصطالحی طهارت  زیر موارد از کدامیک .6سؤال 

 جنب شخص وضویع 2 .شودنم  محسوب کدامهيچع 1

 جمعه غسل از بدل تيممع 4  حائض زن وضویع 3

 (89-سراسری)  . ..................... التیمم فی یجب .7سؤال 

  اليدی  ضربع 2 .ضربهما او اترض عل  اليدی  وضعع 1
ً
 .اترض عل  معا

  اليدی  وضعع 3
ً
 .التراب عل  اليدی  ضربع 4 .التراب عل  معا

 (88-سراسری)  ...............«  النجس المضاف الماء یطهر» .8سؤال 

  ماءً  صار اذاع 1
ً
 الکثير بالماء اتصل اذاع 2  مطلقا

  ماءً  صار اذاع 3
ً
  ماءً  صار اذاع 4 الکثير بالماء باتتصال مطلقا

ً
 المطلد بالکثير اتصاله مع مطلقا

 (86-سراسری)  نیست؟  مطهرات از  مورد کدام .9سؤال 

 ال سالةع 2  ارالنّ ع 1

 خالّ  الخمر انقالبع 4  الولوغ ف  الترابع 3



 فقه نامۀتست
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 (89-آزاد)  است؟  صحیح  ظهر  نماز  وضو، نیت زمینه  در گزینه  کدام .10سؤال 

 .التقرب و الوجوب عل  مشتمله الوجه ل سل مقدمة النّيةع 1

 .اتستباحه و التقّرب و الوجوب عل  مشتملة الوجه ل سل مقارنة النّيةع 2

 .اتستباحه و التقرب و اتستحباب عل  مشتمله اليدی  ل سل مقدمة النّيةع 3

 التقرب و اتستحباب عل  مشتمله اليدی  ل سل مقارنة النّيةع 4
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 پاسخنامه 

 3گزینه  . 1

 .نيست صحيح معادن بر ول  گردد م  محسوب زمي  جمله از فقها اجماع به نيز سنگ زیرا باشد سنگ بر یا خاک بر باید  تيمم

 2گزینه  . 2

 .را خبث نه و کند م  برطرف را حدث نه یعن  باشد نم  مطهر ول  است طاهر نفسه ف  مضاف آب

 3گزینه  . 3

 .است نجاسا  زمر  در باشد گوشت حرام که حيوان  من  نيز و دارد جهند   خون که  گوشت  حرام حيوان مدفوع

 4گزینه  . 4

 کههه عبههادت  کههردن مبههاح قصههد وضههو، یهها  غسههل  از  آن  بدليت  قصد  تيمم،  خود  قصد  بر  مشتمل  باید  که  است  واجب  نيت  تيمم  در

 .باشد قربت قصد و استحباب یا وجوب قصد ، است شرط آن در طهار 

 1گزینه  . 5

 سههر او از حههدث  دارد یقي  همچني  و گرفته وضو  هم دارد یقي  یعن )حدث به یقي  هم و دارد طهار  به یقي   هم  شخص   اگر

 دارد یقههي  چههه بگيههرد وضههو  باید و است محدث فقها مشهور دیدگا  بنابر موخر  کداميک  و  بود   مقدم  کداميک  داند  نم   اماعزد 

 داشههته قههرار حههالت  چههه در دو ایهه  از پههيش نداند چه بود  محدث دو  ای   از  پيش  دارد  یقي   چه  و  داشته  طهار   دو  ای   از  پيش

 عههدم نيز اصل و نمود مراجعه عمل  اصل به باید لذا ندارد ترجيح  یک هيچ و برابرند هم با احتمال دو  هر  که  دليل  ای   به.  است

 .است طهار 

 1گزینه  . 6

 وضوی که حال  در باشند؛ نماز به ورود  مجّوز اینکه یا باشند  حدث  رافع  که  نمود اطالق  را طهار   تيمم  یا وضو  بر توان  م   زمان 

 .نيست چني  جمعه غسل از بدل تيمم یا حائض زن وضوی یا جنب شخص

 1گزینه  . 7

 .باشد نم  کاف  نماید صدق  آن بر زدن آنکه بدون زمي  بر دستان نهادن صرف و است واجب تيمم در زمي  بر دست دو زدن

 1گزینه  . 8

 .شود م  پاک گردد تبدیل مطلد آب به که صورت  در تنها مضاف آب تر صحيح نور بنابر

 2گزینه  . 9

 .نيست جمله آن از غساله که است امر د  گردد م  محسوب مطهر که اموری

 2گزینه  . 10

 قصههد ،عباشههد شههد  واجههب گههرفت  وضههوء کههه صورت  در)وجوب قصد بر مشتمل و بود  صور  شست   با  همزمان  باید  وضو   نيت

 .باشدع نماز کردن مباح)استباحه قصد و تقرب
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 الصاله  کتاب 

 (92-سراسری)  . ................ التکبیر، فی شک  لو .1سؤال 

 یرکع لم لو  و القرائة اتمام بعد الشک کان لو  صالته صحتع 1

 رک  التکبير ألن صالته بطلتع 2

 قرأ أن بعد الشک کان لو  صالته صحتع 3

 صالته بطلتع 4

ی لو .2سؤال 
ّ
  العصر صل

 
 (92-سراسری)  .  ..................  الظهر قبل ناسیا

 النسيان حالة العصر عل  الوهر تقدم اشتراط لعدم صالته صحتع 1

 رکعا  اربع اقامة مدة الزوال ع  مض  لو  صالته صحتع 2

 الوهر صالة اقامة مّدة الزوال ع  مض  لو  صالته صحتع 3

 الصالتي  بي  الترتيب تشتراط صالته بطلتع 4

 (91-سراسری)  است؟  کدام  نماز قطع مورد در  صحیح گزینه  .3سؤال 

  قطعع 1
ً
 .است جایز اضطرار حال در فقطع 2  .است حرام مطلقا

 .نيست جایز اختيار حال در واجب نماز قطعع 4 .نيست جایز واجب نماز قطعع 3

 (  91-سراسری)  ....................  الجمعة  تنعقد ال .4سؤال 

 ع 1
ّ
  خمسة اجتماع مع إت

ً
 .اإلمام أحدهم فصاعدا

 ع 2
ّ
  سبعة اجتماع مع إت

ً
  فصاعدا

ً
في  ذکورا

ّ
 .مکل

 ع 3
ّ
  خمسة اجتماع مع إت

ً
  فصاعدا

ً
 .فقط الحضور زم  ف  اتمام عل  زائدا

  ال يبة   زم    ف  ع  4
ّ
  خمسة  اجتماع   مع   إت

ً
   الحضور   زم    ف    و   اإلمام  أحدهم  فصاعدا

ّ
  خمسة  اجتماع   مع   إت

ً
   فصاعدا

ً
 . اتمام   عل    زائدا

 (90-سراسری)  . ................. الصالة تبطل .5سؤال 

 .العمدی باتخاللع 1

 .السهوی و العمدی باتخاللع 2

 .اترکان ف  السهوی و العمدی باتخاللع 3

  العمدی باتخاللع 4
ً
ه تجاوز لو  اترکان ف  السهوی باتخالل و مطلقا

ّ
 .محل

 (88-سراسری)  .  ................. القبلة  عن الخطأ  انکشف لو الصالة تصّح  .6سؤال 

    اليسار او اليمي  یبل  بما الصالة بعدع 1

 اليسار او اليمي  یبل  ت بما الصالة ف ع 2

    اليسار او اليمي  یبل  بما لو  و الصالة ف ع 3

 اتستدبار مع او اليسار او اليمي  یبل  بما بعدها او الصالة ف ع 4

 (88-سراسری)   . .................  علی الفائتة  الفرائض قضاء یجب .7سؤال 

  اتصل  المرتدع 2  العارض  المرتدع 1

 العارض  و اتصل  المرتدع 4  العارض  المرتد و  السکرانع 3
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 ســازدمــی باطــل را وضــو  کــه   کــاری  کــرده،  فراموش   که   اجزایی  دادن   انجام  از  قبل  و  واجب  نماز  از  بعد  که   صورتی  در .8سؤال 

 (87-)سراسری است؟  صحیح  حکم کدام دهد، انجام

 .است باطل خواند  که نمازیع 1

 .است داد  انجام حرام کار ول  نيست باطل خواند  که نمازیع 2

 .است ساقط است کرد  فراموش که را آنچه و است درست خواند  که نمازیع 3

 .دهد انجام کرد  فراموش را آنچه و بگيرد وضو  باید و است درست خواند  که نمازیع 4

 (86-سراسری)  است؟  صحیح جمعه  نماز پیرامون  گزینه  کدام اول، شهید دیدگاه  از .9سؤال 

  ف  جمعتان ینعقدع 1
ّ

   فرسخ م  اقل

  الجمعه صالة تنعقد تع 2
ّ

، سبعة باجتماع إت
ً
 اتمام احدهم فصاعدا

  اتمام کون مع حت  ال يبة حال ف  الجمعه صالة تجب تع 3
ً
 فقيها

  اتمام کون مع ال يبة حال ف  الجمعه صالة تجبع 4
ً
 فقيها

 (86-سراسری)  نیست؟  صحیح گزینه  کدام نماز، در  سهو و شک پیرامون  .10سؤال 

 الکثرة مع الشکع 2  السهو  ف  السهو ع 1

 یحتاط ثم الثالث عل  یبن  اتربع و الثالث بي  الشکع 4 بالعکس و المأموم حفو مع اتمام سهو ع 3

 (86-سراسری)  است؟  کدام او صوم  و صالة حکم کند، فراموش  را جنابت غسل که  کسی شهید، دیدگاه  از .11سؤال 

 اتشهر ف  الصوم ت و الصالة قض ع 2 اتشهر ف  الصوم و الصالة قض ع 1

 تیقض  و العلم مع الصوم و الصالة تصحع 4 تیقض  و الجهل مع الصوم و الصالة تصحع 3

 جــای به  نشسته  رکعت دو و ایستاده رکعت یک و گذاردمی چهار بر را بنا چهار، و سه   و  دو  میان   شک  در»  فتوای  .12سؤال 

 (89-آزاد)  باشد؟می فقیه  کدام قول  «آوردمی

 صدوق  شيخع 4 جنيد اب ع 3 طوس  شيخع 2 بابویه اب ع 1

 رکعــت دو یــا  ایســتاده  نمــاز  رکعــت  یــک  اتیــان   و  اکثــر  بنابر  و  احتیاط  نماز  اتیان   لزوم  عدم  و  اقل  بر  بناء  بین  تخییر .13سؤال 

 (88-آزاد)  است؟  فقها از کدامیک فتوای چهار سه   بین شک  در نشسته 

 بابویه  اب  جنيد، اب ع 2  بابویه اب   عقيل، اب  اب ع 1

 صدوق  شيخ مرتض ، سيدع 4  جنيد  اب   طوس ، شيخع 3

 (88-آزاد)  باشد؟ نمی  صحیح  مورد  کدام نماز خلل احکام زمینه  در .14سؤال 

 اتخفا  و الجهر ات جاهالً  کان لو  و الجزء او بالشرط لالخالل تبطل العمد ف ع 1

ه تجاوز اذا یلتفت ت الشک ف ع 2
ّ
 محل

 السهو  ف  للّسهو  ت و الکثرة مع للّسهو  حکم تع 3

ه یتجاوز لم لو  و التفا  فال الرک  نس  لو  وع 4
ّ
 به ات  محل
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 پاسخنامه 

 3گزینه  . 1

 قاعههد  بنههابر کههه اسههت محههل از پههس شک شک  چني  زیرا است صحيح نمازش نماید  شک  تکبير  در  قرائت  از  پس  گزار  نماز  اگر

 .کرد اعتنا بدان نباید تجاوز

 3گزینه  . 2

 خوانههدن انههداز  بههه آفتاب زوال از که صورت  در بخواند، عصر نماز بخواند ظهر نماز اینکه از پيش فراموش  حالت در  نمازگزار  اگر

 در و باشد نگذشته زوال از گيرد م  وقت ظهر نماز خواندن که ای انداز  به اگر ول . است صحيح  نمازش  باشد  گذشته  ظهر  نماز

 .است ظهر نماز مختص وقت زمان، ای  چون نيست صحيح نمازش باشد خواند  را عصر نماز زمان ای 

 4گزینه  . 3

 قطههع باشههد، آن قطع به مضطر نمازگزار و باشد داشته وجود ضرورت  اگر ول   است  حرام  واجب  نماز  کردن  قطع  اختيار  حالت  در

 .بود خواهد جایز

 1گزینه  . 4

 حضههور زمههان کههه ندارد هم تفاوت  .باشد نفر پنج حداقل امام، با نمازگزاران تعداد که گردد م   منعقد  صورت   در  تنها  جمعه  نماز

 داشههته وجههود آن اقامههه امکههان بایههد صههور  ایهه  در و اسههت الشرایط جامع فقيه غيبت زمان در که وی نائب یا  باشد  معصوم  امام

 .باشد

 4گزینه  . 5

 باطههل را نماز زمان  سهوی اخالل ول  است نماز بطالن موجب آن غير یا باشد ارکان از چه نماز واجبا  از یک   به  عمدی  اخالل

 .نياورد یاد به را آن محل، از تجاوز از پس تا و پذیرد صور  ارکان از یک  به نسبت که سازد م 

 2گزینه  . 6

 کههه باشههد ای انداز  به اگر ول  است صحيح باشد آن ميان و نرسد راست  و  چپ  حد  به  که  صورت   در  نماز  حال  در  قبله  از  انحراف

 .است باطل نماز باشد شد  منحرف آن راست یا چپ به کامال

 1گزینه  . 7

 و باشههد نبود  نفاس یا حيض حال در که است واجب شرط  به است شد  فو  شخص از عقل و بلوغ حال در  که  نمازهای   قضاء

 اسههالم از پههس شههخص و  باشههد  عارضهه   کفر  که  صورت   در  پسع  باشد  نبود   کافر  شخص  ابتدا  از  یعن )  نباشد  اصل   نيز  وی  کفر

 .آورد جا به را وی از شد  فو  نمازهای قضای باید گردد مرتد

 4گزینه  . 8

 صههحيح خوانههد  کههه نمههازی اوت گههردد باطل وضویش شد  فراموش اجزای یا احتياط نماز خواندن از قبل نمازگزار که صورت   در

 .آورد جا به را کرد  فراموش آنچه و بگيرد جدیدی وضوی شد  فراموش اجزای یا احتياط نماز خواندن برای باید ثانيا  است

 4گزینه  . 9

 ضههم  در. گههردد م  منعقد باشد فقيه نيز امام و باشد داشته وجود آن بر اجتماع  امکان  که  صورت   در  غيبت  عصر  در  جمعه  نماز

 .باشد نفر پنج تاقل باید نمازگزاران تعداد
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 4گزینه  . 10

 رکعههت دو بخوانههد نشسههته اگههر کههه آورد جهها به  احتياط  نماز  آن  از  پس  و  گذارد  اکثر  بر  را  بناء  باید  چهارم  و  سوم  رکعت  بي   شک  در

 .است رکعت یک بخواند ایستاد  اگر و  است

 1گزینه  . 11

 قضههاء را خههویش روز  و نمههاز باید بگيرد روز  و بخواند نماز حال آن با و کند فراموش را جنابت غسل که  کس   تر  مشهور  نور  بر  بنا

 .کند

 1گزینه  . 12

 را بناء باید چهار، و سه و دو رکعت بي  شک در که است آن فقها  مشهور  دیدگا   ول .  است  شد   اظهار  بابویه  اب   سوی  از  نور  ای 

 .بخواند نشسته رکعت دو آن از بعد و ایستاد  احتياط نماز رکعت دو و بگذاردع چهار)اکثر بر

 2گزینه  . 13

 یههک و بگههذارد اقههل بر را بناء است مخير کند شک چهارم و سوم رکعت بي  نمازگزار اگر  که  است  ای   بابویه  اب   و  جنيد  اب   فتوای

 بههه احتياط عنوان به نشسته رکعت  دو  یا  ایستاد   رکعت  یک  و  گذاشته  اکثر  بر  را  بناء  اینکه  یا  کند  تمام  را  نماز  و  بخواند  دیگر  رکعت

 .آورد جا

 4گزینه  . 14

 نههه. آورد جهها بههه را آن توانههد مهه  باشههد نکههرد  تجاوز محل از و نماید فراموش را رک  غير یا رک  اگر چون  نيست  صحيح  گزینه  ای 

 .باشد رک  مخصوص فقط حکم  ای  اینکه
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 الزکاه  کتاب 

 (90-سراسری)  . شود استفاده...............  سهم از اگر ساخت  مسجد زکات  با توان می .1سؤال 

 الله سبيلع 2  السبيل اب ع 1

 غارمي  و قلوبهم مؤلفةع 4  مساکي  و فقراع 3

 (89-سراسری)  است؟  صحیح گزینه  کدام .2سؤال 

 .الصب  بمال اّتجر لو  الزکاة اداء الول  عل  یجبع 1

 .فقط النقدی  ف  الصب  عل  زکاة تع 2

 .الصب  مال زکاة اداء الولّ   عل  یجبع 3

 .ماله ف  الصب  عل  زکاة تع 4

 (86-سراسری)  است؟ شده برداشته  زکات مستحقین از کدامیک از عدالت شرط .3سؤال 

 مساکي ع 4 القلوب مؤلفةع 3 غارمي ع 2 سبيل اب ع 1

 (86-سراسری)  .  .................. النصاب، الی الطفل مال  بلغ لو .4سؤال 

  زکاته تجب تع 1
ّ
 زکاته تجب تع 2 النقدی  ف  ات

 الولّ   عل  زکاته تجبع 4  البلوغ بعد زکاته تجبع 3
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 2گزینه  . 1

 اینکههه مثههل. نمههود صههرف تههوان مهه  باشههد، داشههته بههر در را او  رضای  و  شود  اله   قرب  موجب  که  امری  هر  در  را  الله  سبيل  سهم

 .نهاد بناء آن با را مسجدی

 4گزینه  . 2

 در بلکههه. آن غيههر از یهها باشد نقدی  از خوا  باشد؛ نم  واجب صحيحتر دیدگا   بنابر  نيز  برسد  نصاب  به  اگر  حت   طفل  مال  زکا 

 .است مستحب وی اموال زکا  دادن حالت ای 

 3گزینه  . 3

 .باشد نم  شرط عدالت قلوبهم مولفه در بنابرای  ندارند؛ عدالت هستند کافر که آنجا از قلوبهم مولفه

 2گزینه  . 4

 در بلکههه. آن غيههر از یهها باشههد نقدی  از باشد؛خوا  نم  واجب صحيحتر دیدگا  بنابر نيز برسد نصاب  به  اگر  حت   طفل  مال  زکا 

 .است مستحب وی اموال زکا  دادن حالت ای 
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 الخمس  کتاب 

 (90-سراسری)  . ........... الکنز و الغوص و المعدن  فی  الخمس یجب .1سؤال 

 .المعدن ف  المؤنة کسر بعدع 2 .الجميع ف  المؤنة کسر بعدع 1

 .المؤنة کسر قبل لو  و النصاب بل  اذاع 4 .ال وص و المعدن ف  المؤنة کسر بعدع 3

 (86-سراسری)  نیست؟  انفال  موارد  از  مورد کدام اول، شهید دیدگاه  از .2سؤال 

مت ارضع 1
ّ
  سل

ً
 اهلها باد ارضع 2  طوعا

 الباطنة و الواهرة المعادنع 4  الحرب اهل ملوک صواف ع 3

 (89-آزاد)  است؟  کسی چه  «الهبة  و الصدقة  و المیراث فی الخمس یجب »  قول  به  قائل .3سؤال 

 مشهورع 4 حلب  ابوالصالحع 3 مفيد شيخع 2 حل  ادریس اب ع 1
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 پاسخنامه 

 1گزینه  . 1

 .است واجب مخارج کسر از پس گنج، نيز و است شد  کشيد  بيرون غواص  با که چيزی ، معدن خمس

 4گزینه  . 2

 نشههد  واقههع امههام بههه متعلههد زمههي   در  که  صورت   در  باطنه،  چه  و  باشد  ظاهر   چه  معادن  ول   است  انفال  جمله  از  اول  گزینه  سه

 .نيست انفال از باشد

 3گزینه  . 3

 .است واجب نيز هبه و صدقه ارث، در خمس که است ای  حلب  ابوالصالح نور

  



 فقه نامۀتست

 .باشدنمی جایز قانونا   و  شرعا   برداری کپی هرگونه  22 

 الصوم  کتاب 

 (91-سراسری)  . ................. حرام االستمناء .1سؤال 

 اإلمناء حصل إن غير  و الصائم عل ع 1

 اإلمناء یحصل لم إن و غير  و الصائم عل ع 2

  اإلمناء یحصل لم إن و غير  و الصائم عل ع 3
ّ
 باإلمناء مشروط الصائم عل  القضاء وجوب ان إت

 اإلمناء حصل إن و صومه قضاء الصائم عل  یجب ت و اإلمناء یحصل لم إن و غير  و الصائم عل ع 4

 (90-سراسری)  است؟  کدام مسافر روزه مورد در  صحیح گزینه  .2سؤال 

 .است صحيح اشروز  گردد، باز خود وط  به ظهر از بعد اگرع 1

 .است صحيح اشروز  شود، خارج خود وط  از ظهر از قبل اگرع 2

 .است صحيح اشروز  باشد، نداد  انجام را مفطرا  و گردد باز وط  به آفتاب زوال از قبل اگرع 3

 . باشد داد  انجام مفطری لو  و نگيرد یا بگيرد روز  است مخّير گردد، باز وط  به آفتاب طلوع از قبل اگرع 4

 (89-سراسری)  .  ................... کفارة رمضان  شهر  فی االفطار کفارة .3سؤال 

 .أیام ثالثة فصيام عجز فإن العتد او  کسوتهم أو مساکي  عشرة اطعام بي  مخّيرةع 1

 .مسکينا ستي  اطعام و شهری  صيام و العتد بي  مخّيرةع 2

 .مسکينا  ستي  اطعام ثم شهری  صيام ثم العتد بي  مرتبةع 3

 .أیام ثالثة صيام ثم مساکي  عشرة اطعام بي  مرتبةع 4

 (88-آزاد)  است؟  کدام ترتیب به  جمع و مخیر مرتب، کفاره مصادیق .4سؤال 

  عمد به موم  کشت  عهد، خلف ظهار، کفار ع 1

 نذر خلف خطای ، قتل خوردن، سوگند کفار ع 2

  عهد خلف عمد، به موم  کشت  رمضان، ما  کفار ع 3

 خطای  قتل نذر، خلف رمضان، ما  قضای کفار ع 4

 (88-آزاد)  آید؟ نمی  شمار  به   حرام روزه مصادیق  از  مورد کدام .5سؤال 

 وصال روز ع 2 .است من  در که کس  برای تشرید ایام روز ع 1

 معصيت نذر روز ع 4 استحباب نيت به الشک یوم روز ع 3

  



  کتاب الصوم   

 23   . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

 پاسخنامه 

 3گزینه  . 1

 در روز  نمههودن قضهها امهها. نيایههد یا بياید  بيرون  من   خوا   و  او  غير  از  یا  سربزند  دار  روز   شخص  از  خوا   است  حرام  مطلقا  استمناء

 او بههر قضهها و اسههت صههحيح اش روز  نشههود خارج من   اگر  و  گردد  خارج  وی  از  من   که  است  واجب  صورت   در  تنها  دار  روز   مورد

 .است گردید  مرتکب را حرام  کار هرچند  نيست واجب

 3گزینه  . 2

 اش روز  باشههد نشههد  سههازد مهه  باطههل را روز   کههه  عمل   مرتکب  و  رسد  فراع  ظهر  نماز  وقت)  آفتاب  زوال  اینکه  از  پيش  مسافر  اگر

 .است واجب و صحيح

 1گزینه  . 3

 .است آمد  اول گزینه در که است ترتيب  به جمع و مخير  مرتبه، کفار  مصادید

 3گزینه  . 4

 رمضههان مهها  روز آن گههردد معلوم بعدا که صورت  در و بود  صحيح و نيست حرام شود گرفته استحباب نيت به اگر الشک  یوم  روز 

 .ندارد قضاء به نيازی و کند م   کفایت همان است، بود 

 2گزینه  . 5

 .مسکي  60 اطعام یا و پ  در پ  روز  ما  دو ، بند  یک ساخت  آزاد: است مخير امر سه بي  رمضان ما  در روز  خوردن کفار 
  


