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 ایران ی ت داده پردازامور فرهنگی و فوق برنامه مرکز علمی کاربردی شرک
 

 

 ) رساله دانشجویی( سوالت احکام ویژه ماه مبارک رمضان 

 

 تواند به نيّت همه، يك غسل انجام دهد؟، مي دارد آيا كسي كه چند غسل بر عهده -1
   تواند.بله مي الف(
  تواند، بايد براي هريك جداگانه نيّت كرده و غسل مجزّا انجام دهد.خير نمي ب(

  تواند چنين كاري بكند.اگر غسل اصلي واجب و بقيه مستحبي باشد مي ج(

  تواند چنين كاري بكند.ها ميتواند ولي درباره ساير غسلميت بر گردن او باشد نمي اگر غسل مسّ د(
 

 

 كفاره روزه زن برعهده كيست؟ -2
  باشد چه درآمدي داشته باشد و يا نداشته باشد. برعهدة خود زن مي الف(
 برعهدة شوهر و يا پدر )و يا جدّ پدري( زن است.  ب(

 داشته باشد برعهده اوست و الّا برعهده شوهر و يا پدر اوست. اگر زن درآمد  ج(

 شود. باشد كفاره از او ساقط مي و فقير برعهده زن است و اگر درآمد نداشته د(
 

)فتواي غالب  ي توجه به احکام و بدون انجام غسل جنابت روزه گرفته و نماز خوانده چيست؟وظيفه كسي كه چندين سال ب -3

 (كدام استجع مرا
 ها بايد قضا شود. نمازها صحيح است ولي روزه ب(  ها بايد قضا شود.  هم نمازها و هم روزه الف(

 ها صحيح است. اگر اين كار سهواً انجام شده، نمازها و روزه د(  ها صحيح است ولي نمازها بايد قضا شود. روزه ج(
 

 وضو نگيرد؟ بعدي تواند براي نماز نابت كرده و نماز صبح را خوانده، آيا ميكسي كه بعد از اذان صبح غسل ج -4
   تواند.خير، چون براي نمازش صبح غسل كرده، نمي الف(
  تواند همه نمازها را بخواند.اگر قبل از اذان غسل كرده باشد مي ب(

   تواند.در صورتي كه مبطالت وضو براي او رخ نداده باشد، مي ج(

  تواند.تواند با غسل صبحگاهي بخواند ولي مغرب را نميماز ظهر و عصر را مين د(
 

 شود، چه حکمي دارد؟فتواي غالب مراجع، لمس بدون وضوي كلمه »ا...« كه جاي »اهلل« نوشته مي -5
  بنابر احتياط، نبايد چنين كاري كند. ب(      جايز نيست. الف(

  مطلقاً اشكالي ندارد. د(   د بهتر است چنين كاري نكند.اشكالي ندارد، هرچن ج(
 

 باشد؟نميكدام گزينه دربارة احکام سجده، صحيح  -6
   هاي نمازگزار باشد.در سجده جاي پيشاني بايد همسطح قدم الف(
  هاي سجده الزم نيست.در سجده فقط بايد مهر پاك باشد و پاك بودن ساير محل ب(

  اي كه نجاست سرايت نكند، اشكالي ندارد.اگر جاي سجده نجس ولي خشك باشد به گونه ج(

  الف و ج د(
 

 

 دار چه حکمي دارد؟تنفّس بخار آب در حمام براي روزه -7
     اگر غليظ نباشد اشكالي ندارد.  الف(
 اگر سهواً استنشاق شود اشكالي ندارد.  ب(

 ناچاري باشد و امكان پوشاندن دهان و بيني نباشد اشكالي ندارد.  اگر از روي ج(

 كند. بخار آب حمّام روزه را باطل نمي د(
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 پرداخت زكات فطره دانشجوياني كه در خوابگاه سکونت دارند، برعهدة كيست؟ -8
   برعهده دولت است. الف(
  و اگر خوابگاه خصوصي است برعهده مالك خوابگاه است. اگر خوابگاه دولتي است از دانشجويان ساقط است ب(

  ها و اگر مستقل است، برعهدة خود اوست.شود برعهده آنخور پدر و مادرش محسوب ميانن اگر دانشجو ج(

  برعهدة والدين است. د(
 

موارد ذيللل، جللزو مقللادين »مؤونلله« كداميك از  در بحث »هزينه هاي مؤونه زندگي «  كه دادن خمس آن واجب نيست ،   -9

 باشد؟نمي
  اندازهايي كه فرد در آينده به آن نياز دارد.پس ب(  هاي خوراك و پوشاك، وسايل تحصيل و... .هزينه الف(

  مخارج سفر گردش و تفريح و زيارت د(   ها، خيرات، صدقات.هدايا و بخشش ج(
 

 گذاري از پرداخت خمس امتناع كند، تکليف چيست؟بنا بر فتواي غالب مراجع، اگر شريك انسان در سرمايه -10
   توانند در اموال مشترك تصرف كنند.هيچكدام نمي الف(
  تواند در مال مشترك تصرف كند.اگر فرد به وظيفه خود در پرداخت خمس و امر به معروف عمل كرده، مي ب(

  .) مرجع تقليد( كت جايز نيست مگر با اجازه حاكم شرعادامه شرا ج(

  الف و ج صحيح است. د(
 

 اش چيست؟داند كداميك از دو كار را نذر كرده )زيارت يا صدقه( وظيفهداند نذري انجام داده ولي نميكسي كه مي -11
   انجام دهد.هر دو كار را بايد احتياطاً ب(    هر دو كار از او ساقط است. الف(

  تر است را انجام دهد.تر و پرهزينه، كاري كه مشكلاًاحتياط د(  كاري كه هزينه كمتر دارد انجام دهد كافي است. ج(
 

 دانند؟نميكداميك از مراجع عظام پوشاندن زير چانه را در مقابل نامحرم واجب  -12
  هيچكدام د(      ا... مكارم شيرازيآيت ج(  ه اي ا... خامنآيت ب(   ا... سيستانيآيت الف(

 

 حلقة طال به داماد توسط خانواده عروس، چيست؟ هحکم خريد و هدي -13
  تواند استفاده كند.خريد جايز است ولي نمي ب(     خريد آن جايز نيست. الف(

  جايز نيست ولي اگر موجب مفسده و اختالف شود، اشكالي ندارد. د(  شود.به دليل حرمت معامله، اساساً معامله محقق نمي ج(
 

 

 خواند، چه حکمي دارد؟ازدواج با شخقي كه نماز نمي -14
   جايز نيست. الف(
  كراهت دارد. ب(

  كند جايز است.نماز را قبول ندارد حرام است ولي اگر تنبلي مياساساً اگر  ج(

  شود جايز است و در غير اين صورت جايز نيست.زدواج هدايت مياگر بداند كه در اثر ا د(
 
 

 زني كه داراي درآمد كافي هستند آيا باز هم نفقة او بر شوهر واجب است؟ -15
  خير به دليل امكان مالي زن، نفقه واجب نيست. ب(           بله، در اين صورت نيز واجب است. الف(

  اگر مرد درآمد كافي نداشته باشد نفقه واجب نيست. د(        زن بايد در مخارج خانه همراهي كند.بله واجب است، ولي  ج(
 
 

 
 

 


