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 ( ویژه دختران1سواالت احکام )

 ویژه دارندگان دارای مدرک دیپلم و باالترمقطع عمومی 

 اجماع چیست؟ .1

 ه دست آوردن احکام شرعیالف. محل جمع شدن فقها و مراجع تقلید برای ب

، در یک مسأله شرعی و یکی از منابعی است که مراجع تقلید در )علیهم السالم(عصر معصوماناتفاق نظر فقهای نزدیک به ب. 

 نوشتن رساله از آن استفاده می کنند. 

 کنند.ه دست آوردن احکام استفاده میج. روایاتی است که مراجع از آنها برای ب

 درباره احکام شرعی وارد شده است. د. آیات قرآنی که

 وای مرجع تقلید صحیح است؟های بدست آوردن فتکدام گزینه در مورد روش .2

 انتشار خبر در فضای مجازی  -الف. شنیدن از یک نفر مورد اطمینان 

 شنیدن از دو نفر عادل  –دیدن در رساله مجتهد  –ب. شنیدن از خود مرجع تقلید 

 شایع شدن بین اکثر مردم  -ج. نوشتن نامه به مرجع تقلید و استفتاء 

 شنیدن از خود مجتهد –اعتماد بر قول اکثر مردم  –د. شنیدن از دو نفر عادل 

 احکام تکلیفی کدامند؟ .3

 مکروه و مباح  ،مستحب ،حرام ،الف. واجب

 ب. صحت و بطالن

 احتیاط و ج. فتوا

 حرام و د. واجب

 صحیح است؟« احکام اولی»کدام گزینه درباره تعریف  .4

 غسل :مثلگویند. ، احکام اولی میالف. حکم هر چیزی را در حالت ضرورت

 ب. حکمی که از جانب معصوم یا ولی فقیه صادر شود.

 وجوب وضو  :ج. حکم ثابت هر چیزی را، حکم اولی آن گویند. مثل

 د. احکام اولی همان احکام حکومتی هستند.

 واجب تعبدی چیست؟ .5

 مثل نماز ، واجبی که نیت و قصد قربت در آن شرط استالف. 

 ندارد. مثل روزهب. واجبی که نیاز به قصد قربت 

 ج. واجبی که قصد قربت در آن شرط است. مثل شستشوی لباس برای نماز

 د. واجبی که انسان اختیار دارد کار دیگری را جایگزین کند.

 کدام گزینه نجس است؟ .6

 الف. خون لثه اگر با آب دهان مخلوط شود و از بین برود.

 ب. مردار حیوانی که خون جهنده دارد. 
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 گان حالل گوشتله پرندج. فض

 د. بول حیوانی که گوشت آن مکروه است.

 شود؟مردار انسان در چه صورتی پاک می .7

 تی که با آب کر تطهیر شود.الف. در صور

 شود. ب. پس از انجام غسل میت پاک می

 شود.ج. در هیچ صورتی پاک نمی

 د. مردار انسان مسلمان در هر صورت پاک است.

 کنند صحیح است؟خوکی که در خشکی زندگی مید سگ و کدام گزینه در مور .8

 الف. تمام اجزای آنان حتی مو، ناخن و رطوبت آنها نجس است. 

 اجزای بی روح مثل مو و ناخن آنها پاک است.ب. 

 اجزای آنان پاک است. ،ج. اگر ذبح شرعی شوند

 شوند.شسته شوند، پاک مید. اگر با آب کر یا باران 

 همراه غذا پخته شود چه حکمی دارد؟ اگر کشمش .9

 الف. در هر صورت خوردن آن جایز نیست.

 ب. اگر به جوش آید نجس وگرنه پاک است.

 ج. نجس می شود و خوردن آن حرام است.

 پاک است هر چند در آبِ غذا به جوش آید. د. 

 چیست؟« استحاله» .10

 الف. اگر شیء پاک با شیء نجس مالقات کند، نجس می شود.

 اگر کافری مسلمان شود، تمام بدن او پاک می شود.ب. 

 ج. اگر چیز نجس به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید، پاک می شود. مثل تبدیل شراب به سرکه 

 د. یعنی شیء نجس به سبب پاک شدن شیء دیگر، پاک می شود.

 چه حکمی دارد؟اگر گندم نجس آرد شود و با آن نان پخته شود،  .11

 ف. پاک نمی شود و خوردن آن حرام است. ال

 ب. استحاله می شود و خوردن آن جایز است.

 شود و خوردن آن جایز است.ج. به تبعیت پاک می

 د. به واسطح حرارت پاک می شود.

 باشند.نمییک از موارد زیر مبطل وضو کدام  .12

 الف. دیوانگی               ب. حیض                    ج. بول اگر کم باشد.           د. خوابی که گوش بشنود. 

 کدام گزینه در مورد غسل صحیح است؟ .13

 الف. اگر کسی به بدن میت دست بزند، در هر صورت واجب است غسل مس میت کند.

 غسل میت دهند.ب. اگر مسلمانی از دنیا برود، مستحب است او را 
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   ج. اگر کسی به بدن میتی بعد از سرد شدن دست بگذارد واجب است غسل مس میت کند.

 د. هر کس به بدن میت دست بزند، مستحب است غسل مس میت انجام دهد.

 ؟نیستکدام گزینه در مورد وضو صحیح  .14

 الف. اگر مقدار مانع در اعضای وضو کم باشد، وضو صحیح است. 

 رسیدن آب در اعضای وضو نباشد. ب. مانعی از

 ج. ترتیب بین اعضای وضو باید رعایت شود.

 د. آب وضو باید مباح باشد. )غصبی نباشد(

 اگر خانمی دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره دو روز خون ببیند، حکم خونها چیست؟ .15

 الف. هر دو خون حیض است.

 ب. اولی حیض و دومی استحاضه است.

 اولی استحاضه و دومی حیض است.ج. 

 د.  هر دو خون استحاضه است. 

 یک از موارد زیر از واجبات رکنی نماز است؟کدام .16

 ب. قرائت                                      الف. تکبیره االحرام 

 ج. تشهد                                                         د. مواالت

 به چه معناست؟« ر رکنیواجبات غی» .17

 الف. یعنی چه عمداّ و چه سهواّ اگر انجام ندهد نماز صحیح است.

 ب. یعنی اگر عمداّ یا سهواّ آن را انجام ندهد نماز باطل می شود.

 ج. یعنی اگر از روی فراموشی کم و زیاد شوند، نماز باطل می شود. مثل رکوع

 می شود. مثل تشهد ننماز باطل  یعنی اگر از روی فراموشی کم و زیاد شوند،د. 

 صحیح است؟« غسل های مستحبی»کدام گزینه در مورد  .18

 الف. اگر روز جمعه غسل جمعه را انجام نداد، می تواند تا آخر هفته قضای آن را بجا آورد.

 ب. زمان غسل جمعه از اذان صبح جمعه تا اذان ظهر جمعه است و قضا ندارد.

  نوروز و مبعث مستحب است.ج. غسل در روزهای عید غدیر، 

 د. مستحب است قبل از ورود به مساجد غسل کند.

 صحیح است؟« غسل»کدام گزینه در مورد  .19

 الف. اگر غسل های متعدد از واجب و مستحب جمع شوند؛ می تواند یک غسل انجام بدهد و همه را نیت کند. 

 ، نیت غسل کند.ب. در غسل ترتیبی می تواند زیر آب برود و هنگام بیرون آمدن

 ج. در غسل ترتیبی باید ابتدا سمت راست، بعد سمت چپ و سپس سر و گردن را بشوید.

 د. در غسل ترتیبی باید ابتدا سمت چپ، بعد سمت راست و سپس سر و گردن را بشوید.

 ؟نیستیک از موارد زیر جزء شرایط حیض کدام .20

 ب. فاصله بین دو حیض باید ده روز باشد.                                    بیشتر از ده روز نباشد. الف.
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 د. کمتر از سه روز نباشد.                        ج. خون حیض حتما باید سرخ باشد. 

 کدام گزینه در مورد خون استحاضه صحیح است؟ .21

 خارج شود. الف. خون استحاضه ممکن است قبل از بلوغ یا پس از یائسگی از رحم 

 خونی که پس از جراحی رحم خارج می شود استحاضه است.ب. 

 ج. اگر خانمی خون کمرنگ ببیند حتما استحاضه است.

 د. خونی که خانم بعد از زایمان می بیند خون استحاضه است.

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد تیمم  .22

 تیمم کند.الف. اگر برای وضو یا غسل وقت کافی ندارد، وظیفه دارد 

 ب. اگر بخواهد وضو بگیرد به نماز جماعت نمی رسد، می تواند تیمم کند و نماز را به جماعت بخواند. 

 ج. اگر بیماری دارد و آب برای او ضرر دارد، وظیفه دارد تیمم کند.

 اگر آب برای وضو وجود ندارد و تا آخر وقت نماز هم آب پیدا نمی کند، وظیفه دارد تیمم کند. د.

 یک از افراد زیر نمازشان باطل است؟کدام .23

 مردی که نماز صبح را از روی فراموشی آهسته بخواند.الف. 

 ب. کسی که عمداّ بر چوب یا کاغذ سجده کند.

 ج. زنی که عمداّ نماز ظهر را بلند بخواند. 

 د. کسی که بر چمن سجده کند.

 یک از نمازهای زیر مستحب است؟کدام .24

 قسم                          ب. نماز آیاتالف. نماز نذر و 

 ج. نماز میت                                    د. نافله شب 

 ؟نیستکدام گزینه در مورد نماز مستحبی صحیح  .25

 نمازهای مستحبی را می توان در حال اختیار به صورت نشسته خواند.الف. 

 نماز نیست. ب. در نماز مستحبی، شک بین رکعت اول و دوم مبطل

 ج. نمازهای مستحبی غالباّ دو رکعتی هستند.

 د. نمازهای مستحبی را می توان بدون وضو خواند. 

شخصی به دلیل اینکه آب برای چشمش ضرر دارد، تیمم بدل از غسل جنابت نموده و نفر دوم به دلیل کمبود  .26

 حکم این دو نفر برای ورود به مسجد کدام است؟ ؛وقت، تیمم بدل از غسل نموده

 هر دو می توانند به مسجد بروند.الف. 

 ب. نفر اول می تواند، نفر دوم نمی تواند 

 ج. هیچکدام نمی توانند به مسجد بروند

 ب. نفر اول نمی تواند، نفر دوم می تواند

 کدام گزینه در مورد مکان نمازگزار صحیح است؟ .27

  تر باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار برسد. الف. مکان نمازگزار اگر نجس است، نباید به گونه ای 
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 مکان نمازگزار حتما باید پاک باشد.ب. 

 ج. نماز صاحبخانه در خانه ای که اجاره داده، بدون اجازه مستاجر صحیح است.

 د. نماز روی فرش نجس باطل است.

 زیر در نماز رکن است؟ یک از مواردکدام .28

 الف. ایستادن هنگام حمد و سوره

 ب. ایستادن هنگام قنوت

 ج. ایستادن پس از رکوع

 د. ایستادن قبل از رکوع 

 شکسته یا کامل بخواند؟در چه مکان هایی مسافر می تواند نمازش را  .29

 حرم امام رضا علیه السالم –مسجدالنبی -الف. مسجدالحرام 

 حرم امام حسین علیه السالم  –مسجد کوفه  –ب. مسجدالحرام 

 مسجد جمکران -حرم امیرالمومنین علیه السالم –ج. مسجد النبی

 سامراء –مسجدالحرام  –د. حرم امام حسین علیه السالم 

 یک از گزینه های زیر اشاره به روزه های حرام دارد؟کدام .30

 عید فطر –روز عاشورا  –روزه نذر الف. 

 روزه مسافری که نمازش شکسته است  –ب. روز عید قربان 

 روز تاسوعا –عید قربان  –ج. عید فطر 

 عید فطر –روز تاسوعا  –د. روز عاشورا 

 در چه صورت روزه باطل می شود؟ .31

 الف. اگر بی اختیار در آب بیفتد و تمام سرش در آب قرار گیرد.

 ب. اگر از روی فراموشی چیزی بخورد.

 ج. اگر برای نجات کسی که غرق شده، سر خود را در آب فرو ببرد. 

 د. فردی که نیمه سرش را یک مرتبه و نیمی دیگر را مرتبه دیگر در آب فرو ببرد.

 این روزه چه حکمی دارد؟  روزه قضا دارد،شخصی نیت روزه مستحبی می کند و قبل از ظهر یادش می آید که  .32

 . روزه قضا کند صحیح است و ثواب مستحبی را هم می بردالف. اگر قبل از ظهر نیت 

 باطل است.هر دو ب. روزه قضا و مستحبی 

 مستحبی بگیرد.روزه ج. نمی تواند نیت روزه اش را تغییر دهد و باید 

 د. باید روزه اش را بخورد.

 در اعمال عمره مفرده، پس از سعی بین صفا و مروه چه عملی را باید انجام دهند؟ .33

 ج. حلق یا تصیر                   د. نماز طواف                        الف. خوردن آب زمزم                   ب. طواف 

 ؟است یک از موارد زیر حرام گوشتکدام .34

 الف. شاه میگو                ب. قاطر                       ج. گوزن                         د. خرگوش 
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 ؟نیستکدام گزینه در مورد غیبت کردن صحیح  .35

 الف. در قرآن کریم غیبت به منزله خوردن گوشت برادر مرده شمرده شده است.

 ب. اگر غیبت به صورت گفتاری باشد حرام است ولی اگر کرداری یا نوشتاری باشد اشکال ندارد. 

 ج. کسی که گناه پنهانی می کند، غیبت او جایز نیست.

 بت مانند گفتن غیبت از گناهان کبیره و حرام است.د. شنیدن غی

 حد قذف )یعنی زدن هشتاد ضربه شالق( برای چه گناهی است؟ .36

 ب. دروغ گفتن                 ج. گناهان کبیره                         د. تهمت زدن                  الف. تهمت زنا 

 ت؟از نظر مراجع تقلید چیس ،حکم تقلب در امتحان .37

 ب. تقلب، غیبت محسوب می شود و حرام است.الف. اشکالی ندارد.                                                     

 د. تقلب حرام است و حد و قذف دارد.                               تقلب، دروغ عملی و حرام است.ج. 

 

 


