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آموزش فقه ،از درس  93تا آخر کتاب

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستي:
ب (درس )315/54

 .1کذام گسٌِٗ ،از شراٗظ کفالت ً٘ست؟

أ .کف٘ل تَاًاٖٗ احضار عرف را داشتِ تاشذ 

ب .کف٘ل تالغ ٍ هرد تاشذ 

ج .صاحة حق ،کفالت را قثَل کٌذ 

د .کف٘ل هختار تاشذ 

 .2کذام گسٌِٗ غلظ است؟

أ (درس 327/64

أ .فرٍش هال ٍقفٖ تِ ّ٘چ ٍجِ جاٗس ً٘ست 
ب .اگر هالٖ ٍقف تر اٍالد – تذٍى ق٘ذ -شذ تِ عَرهسإٍ ت٘ي دختر ٍ پسر تقس٘ن هٖشَد 
ج .اگر ٍاقف ،هتَلٖ را هشخص ًکٌذ ٍ ٍقف عام تاشذ حاکن اسالهٖ هتَلّٖ ٍقف است 
د .در ٍقف تر ارحام ٍ اقَام تا ق٘ذ االقرب فاالقرب ،هغاتق عثقات تقس٘ن ارث عول هٖشَد 
 .3کذام گسٌِٗ ،در ارث سْن تالفرض ًذارد ٍ فقظ تالقراتِ ارث هٖترد؟
أ .هادر ٍ شَّر 

ب .زٍجٔ هّ٘ت 

 .4در کذام هَرد ،دِٗ ،دٗٔ قتل ً٘ست؟

ج (درس)397/67
ج .جذ ٍ عوَ 

د .حاکن شرع 

د (درس)412/70

أ .قغع زتاى سالن 

ب .کٌذى ّؤ هَٕ سر تِ گًَِإ کِ دٗگر ًرٍٗذ 

ج .از ت٘ي تردى ّر دٍ دست 

د .سقظ جٌٌٖ٘ کِ علقِ شذُ است 

سؤاالت تشريحي:
 .1حکن ساختي هجسوِ چ٘ست؟ تَض٘ح دّ٘ذ.

(درس)420 /71

اگر هجسوِ اًساى ٍ حَ٘اى تاشذ ،حرام است ٍلٖ در غ٘ر اٗي دٍ-هثل درخت -اشکالٖ ًذارد.

 .2شراٗظ کسٖ کِ هّ٘ت را غسل هٖدّذ ،تٌَٗس٘ذ.

(درس)381/65

هسلواى دٍازدُ اهاهٖ – عاقل – تالغ (تٌاتر احت٘اط ٍاجة) – هواثل -هسائل غسل را تذاًذ.

 .3چْار شرط از شراٗظ سر ترٗذى حَ٘اى را تٌَٗس٘ذ.

(درس)352/61

 .1کسٖ کِ سر حَ٘اى را هٖترد هسلواى تاشذ  .2تا آّي سر حَ٘اى را تثرد ٌّ .3گام سر ترٗذى قسوت جلَ تذى حَ٘اى رٍ تِ قثلِ تاشذ.
ٍ .4قتٖ سر ترٗذى ًام خذا را تثرد  .5تعذ از رتح حَ٘اى حرکتٖ کٌذ کِ هعلَم شَد زًذُ تَدُ است.
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(درس)335/58

ّ .4ثِ را تعرٗف کردُ ،دٍ هَرد از هَاردٕ کِ ًوٖتَاى ّثِ را پس گرفت ت٘اى کٌ٘ذ.

تعرٗفّ :ثِ خارج ساختي هالٖ است از هلک٘ت خَد ٍ تذٍى درٗافت چ٘سٕ آى را تِ هلک٘ت دٗگرٕ در آٍردى.
هَاردّ .1 :ثِ تِ رحن ّ .2ثِ تِ غ٘ر رحن در صَرت عذم تقاء هال هََّتِ ّ .3ثٔ هعَضِ  .4در صَرتٖ کِ ٍاّة از دً٘ا ترٍد.

 .5ضوي تعرٗف هضارتِ ،تَض٘ح دّ٘ذ در صَرتٖ کِ هال تلف شَد ،آٗا عاهل ضاهي است؟

(درس)323/56

اگر دٍ ًفر تا ّن قرارداد تثٌذًذ کِ ٗکٖ از آًْا هالٖ را تِ دٗگرٕ تذّذ تا تا آى هعاهلِ کٌذ ٍ اگر سَدٕ تِ دست آهذ تا ّن تقس٘ن کٌٌدذ تدِ
چٌ٘ي قراردادٕ هضارتِ هٖگٌَٗذ .در صَرتٖ کِ عاهل هقصر تاشذ ضاهي است ٍ اال عاهل ضاهي ً٘ست.

(درس)300/52

« .6خ٘ار تذل٘س» ٍ«خ٘ار شرکت» ،در چِ زهاًٖ جرٗاى هٖٗاتٌذ؟

خ٘ار تذل٘س :زهاًٖ کِ خرٗذار ٗا فرٍشٌذُ هال خَد را تْتر از آًچِ ّست ًشاى دّذ .خ٘ار شرکت :اگر هعلَم شَد کِ هقذارٕ از جٌسدٖ را
کِ فرٍختِاًذ هال دٗگرٕ است ٍ شرٗک دارد اگر صاحة آى هقذار تِ هعاهلِ راضٖ ًشَد خرٗذار هٖتَاًذ هعاهلِ را تِ ّن تسًذ.

 .7هراتة اهر تِ هعرٍف ٍ ًْٖ از هٌکر چ٘ست؟

(درس)282/48ٍ49

 .1تا هعص٘ت کار ،عَرٕ عول شَد کِ تفْوذ تِ سثة ارتکاب آى گٌاُ تا اٍ اٌٗگًَِ عول هٖشَد هثل چْرُ عثَس کردى.
 .2اهر ٍ ًْٖ تا زتاى.
 .3استفادُ از زٍر.

 .8اگر زکات قثل از پرداختي ،تلف شَد ،آٗا زکات دٌّذُ ضاهي است؟ تَض٘ح دّ٘ذ.

(درس)254/43

اگر پرداخت آى هوکي ًثَدُ ضاهي ً٘ست اها اگر پرداخت آى هوکي تَدُ ٍلٖ در پرداخت ٗا حفظ کَتاّٖ ًکردُ تاز ّن ضاهي ً٘سدت اهدا
اگر کَتاّٖ کردُ ضاهي است.

 .9اعوال عورٓ توتّع ٍ س٘ر هکاًٖ آى را تٌَٗس٘ذ.

(درس)272/46

 .1احرام در ه٘قات  .2عَاف ٍ ًواز عَاف در هسجذ الحرام  .3سعٖ ت٘ي صفا ٍ هرٍُ  .4تقص٘ر کِ جإ هعٌٖ٘ ًذارد.
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