
 

 اعتقادات چه علمی است و نتیجه علم اخالق چیست؟ -1

 وجود اثبات: چون مسائلی. شود می بحث دین عقاید بخش همان یا دین، اصول از آن در که است اسالمی علوم از یکی کالم علم 

 بحث کالم علم در( معاد) بشر نهایی سرنوشت و( امامت و نبوت) بشر راهنمایان ،(عدل مانند) خداوند صفات ،(توحید) خداوند

 شود می

 .است رذائل و ها پلیدی از دوری و انسانی فضائل و ها خوبی سوی به انسان هدایت اخالقی، تعالیم به عمل نتیجه

 

 متن حدیث ثقلین را بنویسید -2

 سکتم بهما لن تضلوا ابداقال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب هللا و عترتی اهل بیت و ما ان تم

 

 حضرت امام صادق علیه السالم درباره جاودانگی احکام اسالم چه می فرمایند؟ )متن روایت( -3

 اّن حالل محمد حالٌل الی یوم القیامة حرامه حراٌم الی یوم القیامة

 

 ولی فقیه به چه کسی گفته می شود؟ -4

 گفته فقیه ولی او به که شود، می دار عهده را اسالمی جامعه رهبری و سرپرستی نفر یک توانا، مجتهدین یا تقلید مراجع بین در

 .شود می

 

 روش های به دست آوردن فتوای مرجع تقلید را بیان فرمایید. -5

 یا عادل نفر دو از شنیدن -2. نماید  اعالم را خود فتوای معتبر های رسانه در مثال، عنوان به تقلید؛ مرجع خود از شنیدن -1

 داشته رساله آن درستی به اطمینان که صورتی در مجتهد رساله  در دیدن -3.دارد اطمینان او گفته به انسان که نفر یک حتی

 مرجع به نامه نوشتن با یعنی استفتا؛ -4(. اینترنت در مراجع رسمی سایت) تقلید مراجع مجازی های پایگاه به راجعهم یا باشد،

 .نماید فتوا درخواست او از مسئله، طرح و تقلید

 

 تفاوت احکام تکلیفی و احکام وضعی در چیست؟ با مثال توضیح دهید -6

 مانند: نماز واجب است سازد می مشخص زندگی مختلف ابعاد در را انسان وظایف که است احکامیاحکام تکلیفی، 

مانند  است تکلیفی پنجگانه احکام از غیر و کرده وضع انسان اعمال برای متعال خداوند که است احکامیولی احکام وضعی، 

 صحت یا بطالن نماز –طهارت یا نجاست لباس 

 

 احتیاط مستحب را تعریف کرده و تفاوت آن را با احتیاط واجب بیان کنید. -7

 بدهد، احتیاطی حکم ای، مسئله در فتوا از پس تقلید مرجع هرگاه. است مستحب آن در احتیاط رعایت که حکمی: مستحب احتیاط

 . کند مراجعه دیگری مرجع به مسئله آن در تواند نمی و ندارد الزامی اما است،  شایسته مستحب احتیاط آن به مقلد عمل

 از و نکرده صادر فتوا موضوعی پیرامون تقلید مرجع هرگاه. است واجب آن در احتیاط رعایت که حکمی: واجب احتیاطولی 

 مرجع نظر به یا کند عمل خود تقلید مرجع نظر به مسئله آن در تواند می مقلد کند، استفاده حکم بیان در «واجب احتیاط» عبارت

 .کند مراجعه او از بعد اعلم

 

 



 نجاسات را برشمارید. )ده مورد( -8

 خوار نجاست شتر عرق ،کننده مست مایع هر و جو آب و شراب ،خوک و سگ ،کافر و مردار ،منی و خون ،مدفوع و ادرار

 

 مواردی وضو داشتن واجب است؟در چه  -9

 اسامی و قرآن خطوط لمس. باشد وضو با اینکه بر قسم و عهد و نذرخدا،  خانه واجب طواف ت،می نماز از غیر نماز خواندن

 علیهم السالم معصوم چهارده و خداوند

 

 جبیره چیست؟ -10

 روی که دوایی یا و( گرفتن گچ یا باند یا زخم چسب: مانند. )بندند می را شكستگی محل یا زخم روی آن با که است ای وسیله

 (سوختگی پماد مانند) گذارند می زخم

 

 که از مطهرات است را با دو مثال توضیح دهید.« برطرف شدن عین نجاست» -11

و  بینی یا دهان داخل خون. ندارد تطهیر به نیازی و شود می پاک نجس  شیء شود، برطرف نجاست عین اگر موارد برخی در

 ظاهر بدن حیوان

 


