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صفحه 154 :

".........................احکام شرعی"..................موسسه آموزش عالی فاضل

فصل اول) معنای والیت فقیه
فصل دوم) احکام تقلید
 -1یک مجتهد عالوه بر تخصص در فقه باید دارای چه شرایطی باشد تا از نظر دین مشروعیت رهبری داشته
باشد و در غیر این صورت پیروی از دستوراتش چه حکمی دارد؟
 )1با تقوا ،عادل  ،زمان شناس ،با تدبیر بوده و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد)الزم نیست.
 )2با تقوا ،عادل ،زمان شناس ،با تدبیر بوده و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد – حرام است.
 )3نگهداره ی نفس خود ،نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی باهوی و هوش خود باشد – حرام نیست.
 )4نگهدارنده ی نفس خود ،نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی باهوی و هوس خود باشد – الزم است.
 -2در عصر غیبت کبری ،مسئولیت های «مرجعیت دینی» و «والیت ظاهری» به ترتیب توسط چه کسی ادامه
می یابد؟ و تاسیس جامعه ای بر پایه ی عدل ،از لوازم والیت  .......است که. ......
 )1فقیه دارای شرایط – ولی فقیه – ظاهری – مقید به ظهور ولی برگزیدهء الهی است.
 )2ولی فقیه – فقیه دارای شرایط) معنوی – مقید به ظهور ولی برگزیدهء الهی است.
 )3فقیه دارای شرایط – ولی فقیه – ظاهری – در هیچ عصر و زمانی تعطیل بردار نیست.
 )4ولی فقیه – فقیه دارای شرایط – معنوی ) در هیچ عصر و زمانی تعطیل بردار نیست.
 -3چه کسی می تواند رهبری جامعه اسالمی را بر عهده گیرد؟
 )1کسی که عالوه بر داشتن شرایط رهبری ،مورد پذیرش مردم نیز باشد.
 ) 2فقیهی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود و رهبری را به دست می گیرد.
 )3کسی که فقیه عادل  ،باتقوا و زمان شناس باشد و بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.
 ) 4فقیهی که نگهدارنده نفس خود ،نگهبان دین خود ،مخالفت کننده با هوا وهوس خود و فرمان بردار خداوند باشد.
 -4عصر غیبت حجت منتظر الهی  ،مسئولیت های رسالت در بعد والیت معنوی ،مرجعیت دینی و والیت
ظاهری به ترتیب به عهدۀ  .......و  ........و  .........می باشد.
 )1حجت منتظر – فقها – حجت منتظر
 )3حجت منتظر – فقها – ولی فقیه

 )2ولی فقیه – فقها – ولی فقیه
 )4ولی فقیه – فقها – حجت منتظر

 -5رهبری و هدایت جامعه آنگاه میسر می گردد که مورد پذیرش مردم باشد و  .....داشته باشد و با برخورد
داری از شرایط دهبری  ......محقق می شود.
 )1مقبولیت – مقبولیت
 )3مقبولیت – مشروعیت

 )2مشروعیت – مشروعیت
 )4مشروعیت – مقبولیت

 -6برخوداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و رویات و سر سپردگی مردم در برابر
دستورهای او به ترتیب  ،مسئله  ......و  ......را تحقق می بخشد و والیت  ......امام در زمان غیبت استمرار دارد.
 )1مقبولیت ،مشروعیت – معنوی
 )3مشروعیت ،مقبولیت_ ظاهری
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 )2مقبولیت – مشروعیت – ظاهری
 )4مشروعیت ،مقبولیت_ معنوی
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صفحه 2 :

".........................احکام شرعی"..................موسسه آموزش عالی فاضل

 -7فقیه واجد شرایط و یا متخصص در فهم دین که مراجعه غیر متخصصان به خود را همراه دارد و مرجع
تقلید مکلفان می گردد ،مسئولیت  .......و  ....رابه عهده دارد.
 )1مرجعیت دینی – رهبری و والیت معنوی
 )2مرجعیت دینی – رهبری و والیت ظاهری
 )3رهبری و والیت ظاهری – برقراری حکومت اسالمی
 )4رهبری و والیت معنوی – برقراری حکومت اسالمی
 -8هریک از دو عنوان « مقبولیت و مشروعیت » برای رهبری جامعه اسالمی به ترتیب ،چگونه تحقق پیدا می
کند.
 )1عدالت ،کفایت و شجاعت – پذیرش مردم
 )2پذیرش مردم ،عدالت  -کفایت و شجاعت
 )3فقاهت ،عدالت وتقوا – زمان شناسی ،تدبیر و کفایت
 )4شجاعت ،قدرت روحی و درایت – عدالت  ،کفایت و زمان شناسی
 -9آن کس که توانایی سرپرستی را دارد ...... ،است و هر کدام از مسئولیتهای « برقراری حکومت اسالمی » و
« مرجعیت دینی» به ترتیب  ،متوجه  ......و  ......است.
 )1مرجع تقلید – مرجعیت – والیت
 )3ولی فقیه – مرجعیت – والیت

 )2مرجع تقلید -والیت – مرجعیت
 )4ولی فقیه – والیت – مرجعیت

 -10ضرورت تداوم مسئولیت های دو گانه امامت درعصر غیبت ،چگونه مسئله ای است و برخاسته از کدام
ویژگی دین اسالم است؟
 )1عقلی  -قابلیت انعطاف و روز آمدن بودن
 )3عقلی -همیشگی و برای همه دوران ها بودن

 )2علمی -همیشگی و برای همه دوران ها بودن
 )4علمی -قابلیت انعطاف و روز آمد بودن

 « -11تفقه » به چه معناست؟ و مراجعه به فقیهان در چه صورتی بر مسلمانان واجب است؟
 )1تالش برای کسب معرفت عمیق) در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به ایشان
 )2آموزش عمیق و تخصصی دین) در زمان غیبت امام عصر(عج) و نبود امام و حجت در میان مردم
 )3تالش برای کسب معرفت عمیق) در زمان غیبت امام عصر (عج) و نبود امام و حجت در میان مردم
 )4آموزش دین وتخصص دینی) در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به ایشان
 -12راههای شناحت مرجع تقلید کدام است؟
 )1پرسش از دو نفر عادل و مورد اعتماد -شناخت شخصی خودمان از فقیه واجد شرایط
 )2اعتماد عمومی مردم به یکی از فقیهان  -شهرت یکی از فقیهان درمیان اهل علم
 )3اعتماد عمومی مردم به یکی از فقیهان -شناخت شخصی خودمان از فقیه واجد شرایط
 )4پرسش از دونفر عادل و مورد اعتماد -شهرت یکی از فقیهان در میان اهل علم
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صفحه 3 :

".........................احکام شرعی"..................موسسه آموزش عالی فاضل

 -13جملۀ « مردم باید فقیهی را که شرایط رهبری دارد ،با آگاهی و شناخت بپذیرند ،به وی اعتماد و اطمینان
کنند و رهبری جامعه را به وی بسپارند» به ترتیب بر کدامیک از پایه های حکومت اسالمی اشاره دارد و چه
مرجعی عهده دار تشخیص شرایط رهبری است؟
 )1مشروعیت – مقبولیت – شورای نگهبان
 )3مقبولیت – مشروعیت) شورای نگهبان

 )2مقبولیت – مشروعیت -مجلس خبرگان
 )4مشروعیت – مقبولیت – مجلس خبرگان

 -14به جز تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه ،مطابق با آیات و روایات و سیرۀ معصومین
بزرگوار (ع) رهبر جامعه اسالمی چه وظایف دیگری را برعهده دارد؟
 )1افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی – تصمیم گیری براساس مشورت) استقامت و پایداری در برابر مشکالت
 )2حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفود بیگانگان – تصمیم گیری بر اساس مشورت – ساده زیستی
 )3افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی – اولویت دادن به اهداف اجتماعی) ساده زیستی
 )4حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان) اولویت دادن به اهداف اجتماعی – استقامت و پایداری در برابر
مشکالت
 -15عدم تداوم « مرجعیت دینی » و « والیت ظاهری» در عصر غیبت به ترتیب چه عواقبی خواهد داشت؟
 )1مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند) نمی توان احکام اجتماعی را درجامعه به اجرا درآورد.
 ) 2امکان انحراف در تعالیم اسالمی پیدا می شود و مردم به گمراهی دچار می شوند – نمی توان احکام اجتماعی را در جامعه به اجرا
در آورد.
 )3مردم با وظایف خود آشنا نمی شود و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند) هرج و مرج و پراکندگی در اجرای احکام دین پیش
می آید.
 ) 4امکان انحراف در تعالیم اسالمی پیدا می شوندو مردم به گمراهی دچار می شوند) هرج و مرج و پراکندگی در اجرای احکام دین
پیش می آید.

 -16ولی فقیه ( به ترتیب ) بر چه محور و خصوصیتی می تواندجامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند
و در برابر زیاده خواهی دشمنان بایستد چنین رهبری عالوه بر این دو ،باید از چند ویژگی اساسی دیگر نیز
برخوردار باشد؟
 )1مدیر و مدبر – شجاعت – سه ویژگی
 )3شجاعت _ قدرت روحی –سه ویژگی

 )2قدرت روحی –شجاعت – چهار ویژگی
 )4مدیر و مدبر – قدرت روحی – چهار ویژگی

 -17تقلید برای چه کسانی الزم است وشامل چه زمینه هایی می شود؟
 )1کسانی که تواناییی تخصص در احکام دین را ندارند – اصول اعتقادی دین
 )2افرادی که به سن تکلیف رسیده و در احکام دین کارشناس نباشند – اصول اعتقادی من
 )3افرادی که به سن تکلیف رسیده و در احکام دین کارشناس نباشد – احکام و دستورات عملی
 )4کسانی که توانایی تخصص در احکام دین را ندارند – احکام و دستورات عملی
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صفحه 4 :

".........................احکام شرعی"..................موسسه آموزش عالی فاضل

 -18انجام کدام وظیفه از سوی مردم سبب می شود که رهبر ،همه افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد و هدایت
جامعه به سمت وظایف اسالمی برای جامعه آسانتر شود و اگر خرید کاالی ایرانی سبب ادامه تولید کارخانه
های داخلی و مانع بیکاری صدها هزار کارگر گردد ،کدامیک از مسئولیت ها نسبت به رهبر جامعه تحقق یافته
است ؟
 )1استقامت و پایداری در برابر مشکالت – اولویت دادن به اهداف اجتماعی
 )2مشارکت در نظارت همگانی – وحدت و همبستگی اجتماعی
 )3استقامت و پایداری در برابر مشکالت – وحدت و همبستگی اجتماعی
 )4مشارکت در نظارت همگانی -اولویت دادن به اهداف اجتماعی
 -19بر چه اساسی در کشور ما نهادهای مختلفی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،شورای عالی انقالب
فرهنگی و مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است و در جامعه اسالمی مردم چه نگاهی نسبت به رهبری
دارند؟
 )1مشارکت و همراهی با رهبر – رهبر ،فقیه جامع الشرایطی است که غیر متخصصان دردین برای فهم احکام و دستورات
دین به او مراجعه می کنند.
 )2تصمیم گیری بر اساس مشورت – رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن درمسیر کمال و عدالت ،سایر مردم
رابه پیمودن راه فرا می خواند.
 )3مشارکت و همراهی مردم با رهبر -رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال وعدالت سایر مردم
را به پیمودن را فرا میخواند.
 )4تصمیم گیری بر اساس مشورت -رهبر  ،فقیه جامع الشرایطی است که غیر متخصصان دردین برای فهم احکام و
دستورات دین به او مراجعه می کنند.
 -20ک دام مطلب در مورد کسی که به سن تکلیف رسیده و مرجع تقلید خود را انتخاب نکرده است ،صحیح
است؟
 ) 1اگر نسبت به اصل موضوع بی توجه باشد و به دنبال آن نرود ،گرچه بی مباالتی کرده اما اعمالش صحیح است.
 )2اگرنسبت به اصل موضوع توجه داشتته باشد ،باید به گونه ای عمل کند که عمل به احتیاط داشته باشد.
 ) 3اگر شخص به عمل به احکام اسالمی توجه داشته باشد ،باید از متخصص در احکام بپرسد و راه دیگری ندارد.
 ) 4اگر شخص بی مباالتی کند و نسبت به انجام احکام الهی بی توجه باشد ،شرایط سختی را برای خودش پیش می آورد.
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صفحه 5 :

".........................احکام شرعی"..................موسسه آموزش عالی فاضل
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صفحه 6 :

".........................احکام شرعی"..................موسسه آموزش عالی فاضل

فصل اول -معنای والیت فقیه
فصل دوم :احکام تقلید

 -1گزینه  2صحیح است.
 -2گزینه  3صحیح است.
 -3گزینه  1صحیح است.
 -4گزینه  3صحیح است.
 -5گزینه  3صحیح است.
 -6گزینه  3صحیح است.
 -7گزینه  2صحیح است.
 -8گزینه  2صحیح است.
 -9گزینه  4صحیح است.
 -10گزینه  3صحیح است.
 -11گزینه  1صحیح است .
 -12گزینه  4صحیح است.
 -13گزینه  4صحیح است.
 -14گزینه  2صحیح است.
 -15گزینه  1صحیح است.
 -16گزینه 1صحیح است.
 -17گزینه  3صحیح است .
 -18گزینه  4صحیح است.
 -19گزینه  2صحیح است.
 -20گزینه  2صحیح است.
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صفحه 7 :

