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آموزش فقه (از درس  93تا پایان کتاب)

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .0کدام گزینه در مورد مدت اعتکاف صحیح است؟

د

درس 93

012

أ .کمتر از سه روز جایز و بیشتر از نه روز جایز نیست 
ب .از نظر حداقل و حداکثر ،محدودیتی ندارد 
ج .اگر پنج روز معتکف شود ،روز ششم الزم نیست در اعتکاف بماند 
د .حداقلش سه روز است ولی در حداکثر محدودیت ندارد 
 .0کدام مورد از اعمال حج ،پس از منا است؟ ج
أ .وقوف در عرفات 

092

درس 44
ج .سعی بین صفا و مروه 

ب .وقوف در مشعر 

« .9تملیک منفعت چیزی به شخص دیگر در مقابل عوض  ».....نامیده میشود .د
أ .رهن 

ب .جعاله 

 .4کفارۀ شکستن قسم ..... ،است؟ أ
أ .آزاد کردن یک برده 

د .رمی جمرۀ عقبه 

022
د .اجاره 

ج .سرقفلی 

032
ج .پوشاندن شصت فقیر 

ب .سیرکردن شصت فقیر 

د .سی روز روزه 

تشريحي
« .0اقاله» در معامله را تعریف کرده ،حکم آن را از جهت وجوب یا عدم وجوب بنویسید.

 022درس44

اقاله ،آن است که اگر طرف مقابل از معامله پشیمان شد و تقاضای فسخ آن را کرد این تقاضایش پذیرفته شود.
اقاله ،مستحب است نه واجب.
 .2آیا امر به مستحبات و نهی از مکروهات ،امر به معروف و نهی از منکر محسوب میشوند؟ چرا؟  044درس 42
بله؛ چون در احکام دین به تمام واجبات و مستحبات «معروف» و به تمام محرمات و مکروهات «منکر» گفته میشود.
 .9وقت «وجوب زکات فطره» و وقت «پرداخت» آن را بنویسید.

 904-902درس 40

وقت وجوب :شب عید فطر .وقت پرداخت :از شب عید تا ظهر عید و اگر نماز عید میخواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید.
 .4نام معامالت زیر را بنویسید 022 .درس43
أ .کاال نسیه ،قیمت هم نسیه :معامله دین به دین

« .2جعاله» را تعریف کرده ،دو فرق آن را با اجاره بنویسید.

ب .کاال نسیه و قیمت نقد :معامله سلف.

023-021

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مالی پرداخت کند.
فرق ها .0 :اجاره عقد است و جعاله ایقاع .0 .در اجاره پس از عقد ،دو طرف مالک اجرت و عمل میشوند ولی در جعالهه پهس از انجهام
عمل این جابجایی انجام میشود.
1
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 .2در چه موردی «عامل مضاربه» ضامن تلف هست و در چه موردی ضمان نیست؟ 042
ضمان :با تقصیر عامل ،مال تلف شود.
عدم ضمان :بدون تقصیر عامل ،تمام یا مقداری از مال تلف شود.
 .2شرایط سر بریدن حیوان را بنویسید909 .
ذابح مسلمان باشد ،در حال اختیار با آهن سر حیوان را ببرد ،در هنگام ذبح قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد ،در هنگهام ذبهح نهام
خدا را ببرد ،حیوان بعد از ذبح حرکتی کند تا معلوم شود زنده بوده ( ذکر چهار مورد)
 .4شرایط سیدی که میتوان به او خمس پرداخت کرد را بنویسید090 .
 .0فقیر یا در سفر مانده باشد ولو در شهر خود فقیر نباشد .0 .شیعه دوازده امامی باشد .9 .آشکارا معصیت نکند و دادن خمهس ،کمهک بهر
گناه او نباشد .4.واجب النفقۀ پرداخت کننده خمس نباشد.
 .3خیار «تخلف شرط» را توضیح دهید؟ 029
اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا مال به صورت مخصوصی باشد و این شرط مورد تخلف واقع شود ،طرف مقابهل
میتواند معامله را به هم بزند.

2

خرداد ماه 10101-39

