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  ازدواج در صورتي كه ترس قرار گرفتن در گناه را داشته باشد چه حكمي دارد؟. 1

  مستحب موكّد است. ب    مستحب است. الف  

  مكروه است. د    واجب است. ج  

  ؟باشد نميكداميك از خصوصيات زنان باكره ) ص(با توجه به حديث پيامبر اكرم. 2

  تر دارند دهان ايشان خوشبوتر و رحمي پاك. الف  

  .شير زيادي در پستان دارند. ب  

  .آورند فرزند بيشتري به دنيا مي. ج  

  .باشد اذن پدر در ازدواج با آنها الزم نمي. د  

  زدواج چه حكمي دارد؟شاهد گرفتن در هنگام عقد ا. 3

  مستحب است. ب    واجب است. الف  

  دو شاهد واجب است. د    مكروه است. ج  

  نگاه كردن به صورت و دستهاي زني كه قصد ازدواج با او را دارد چه حكمي دارد؟. 4

  بدون اجازه زن جايز نيست. ب    حرام است. الف  

  .و اجازه نگرفته باشدمستحب است هرچند از ا. د  تنها با اجازه زن جايز است. ج  

  نگاه كردن زن به مرد نامحرم و يا شنيدن صداي او در غير ضرورت چه حكمي دارد؟. 5

  حرام است. ب    جايز است. الف  

  نگاه كردن حرام است اما شنيدن صداي او جايز است. د    مكروه است. ج  

  شود؟ كداميك باعث حرام شدن دائمي زن بر مرد مي. 6

  از روي عمد) در خارج رحم زوجه آزاد ريختن مني(عزل. الف  

  ترك نزديكي با همسر خود براي بيش از چهارماه از روي عمد. ب  

  سال قمري را تمام نكرده است، در صورتي كه باعث افضاي زن شود 9نزديكي با زني كه . ج  

  .نزديكي با زن دائم چهارم. د  

  چه حكمي دارد؟.....) فارسي (به غيرعربي بنابر عبارت كتاب لمعه، ايجاب و قبول در عقد ازدواج . 7

  جايز نيست مطلقا. الف  

  جايز است مطلقا. ب  

  در صورت توان انعقاد عقد به  عربي، جايز نيست. ج  

  مهم نيت است  لذا حتي بدون لفظ عربي يا غير عربي و تنها با رضايت طرفين جايز است. د  
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  براي اجراي عقد نكاح چه حكمي دارد؟دار شدن زن  بنابر نظر فقهاي شيعه، عهده. 8

  .تنها در صورتي كه اجراي عقد براي خودش باشد جايز است. الف  

  .باشد جايز است) غير خودش(تنها در صورتي كه اجراي عقد براي ديگري . ب  

  قبول آن دار عقد شود، چه براي خودش چه براي ديگري و چه براي ايجاب عقد و چه براي مطلقا جايز است زن عهده. ج  

  .دار عقد شود مطلقا جايز نيست زن عهده. د  

  ؟باشند نميكداميك داراي واليت در عقد نكاح . 9

  برادر در صورت فوت پدر. د      وصي پدر يا جد پدري. ج  مولي و حاكم. ب  پدر و جد پدري. الف  

  كدام گزينه دربارة خيار درست است؟.10

  .شرط خيار در مهريه صحيح است. الف  

  .شرط خيار در عقد نكاح صحيح است. ب  

  .صحيح است) هردو(شرط خيار در مهريه و عقد نكاح . ج  

  .است باطل) هردو(شرط خيار در مهريه و عقد نكاح . د  

  تواند زن را به عقد خود درآورد؟ آيا وكيل مي. 11 

  تواند مطلقا نمي. الف  

  ند توا فقط در صورتي كه اذن خاصي به او داده شده باشد مي. ب  

  تواند مطلقا مي. ج  

  تواند  در صورتي كه اذن عام يا خاصي از طرف زن داشته باشد مي. د  

با توجه به حديث امام باقر عليه السالم، نكاح فردي كه مادرش او را به عقد شخصي درآورده در حالي كه او غايب بوده است . 12

  چه حكمي دارد؟

  جايز نيست مطلقا. الف  

  .بايد مرد قبول كندالزم است و . ب  

  .تواند آنرا قبول يا رد كند جايز است و زوج مي. ج  

  .جايز است اما بايستي عقد تجديد شود. د  

  شود؟ اگر پدر و جد، دختر را به تزويج دو مرد درآورند و عقد هر دو همزمان باشد، عقد كداميك مقدم مي. 13

  .عقد پدر مقدم است و اولويت دارد. الف  

  .مقدم است و اولويت داردعقد جد . ب  

  .عقد هردو باطل است. ج  

  .بايد قرعه انداخته شود و براساس آن يكي مقدم شود. د  
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اگر مادر ادعا كند كه از طرف پسر كاملش و كالت داشته و وي را به عقد دختري درآورد و پسر آنرا انكار كند حكمش . 14

  چيست؟

  .باشد باشد و چيزي هم بركسي نمي بنابراين نكاح از اول باطل است و جايز نمي مادر مطلقا واليتي بر فرزند ندارد،. الف  

  .عقد باطل است اما مادر بايستي نصف مهريه را به زوجه بدهد. ب  

  .عقد باطل است اما پسر بايد نصف مهريه را به زوجه بدهد. ج  

  .عقد باطل است اما بايستي مهريه كامل زن را به او بدهند. د  

بنابر روايت عبداهللا بن جعفر آيا پدر كودك شيرخوار حق دارد با فرزندان نسبي زني كه به كودك وي شير داده است ازدواج . 15

  كند؟

  جايز است. الف  

  آيند جايز نيست چون فرزندان آن زن به منزله فرزندان مرد به شمار مي. ب  

  .در صورت رضايت مادرشان جايز است. ج  

  .باشد رشان جايز ميدر صورت رضايت پد. د  

  ازدواج با زني كه توسط مردي لمس شده بر پسرش چه حكمي دارد؟. 16

  مكروه است. ب    حرام است. الف  

  .كراهت شديد دارد. د    جايز است. ج  

  شود؟ كدام عقد باعث حرمت ابدي مي. 17

  .اگر مردي در يك عقد با مادر و دخترش ازدواج نمايد. الف  

  .با دو خواهر ازدواج نمايد اگر مردي در يك عقد. ب  

  .برد، آگاهانه ازدواج نمايد اگر مردي با زني كه در عده بائن يا عده رجعي يا عده وفات بسر مي. ج  

اگر مردي نسبت به در عده بودن زن يا حرمت چنين ازدواجي آگاهي نداشته باشد و او را به عقد خود درآورد ولي با او . د  

  .نزديكي نكرده باشد

  باشد، زني را به عقد خود درآورد حكمش چيست؟ مي) واجب يا مستحبي(ر مردي كه در احرام حج يا عمره اگ. 18

  .شود اگر علم برحرمت عقد داشته، آن زن به محض انعقاد عقد نكاح براو حرام ابدي مي. الف  

اما اگر نزديكي نكرده حرام ابدي شود،  اگر علم برحرمت عقد داشته، در صورت نزديكي كردن با او بر او حرام ابدي مي. ب  

  .نيست

  .شود شود، اما در حج استحبابي يا عمره حرام ابدي نمي اگر علم برحرمت عقد داشته و حج نيز واجب بوده حرام ابدي مي. ج  

  .شود شود اما، اگر عقد منقطع بوده باعث حرمت ابدي نمي اگر علم برحرمت داشته و عقد دائم باشد موجب حرام ابدي مي. د  
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  كدام ازدواج حرام است؟. 19

  ازدواج مرد شيعه با زن اهل سنت به عقد دائمي. الف  

  ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب. ب  

  ازدواج مرد شيعه با زن اهل سنت به عقد موقت. ج  

  ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي به عقد دائم. د  

  حالل است؟ كدام ازدواج بر مرد مسلمان. 20

  ازدواج زن مسلمان با مرد كافر به عقد دائم يا موقت. الف  

    ازدواج زن مسلمان با مرد اهل كتاب به عقد دائم يا موقت. ب  

  .ازدواج زن مسلمان با مردي كه اختالف سني با آن زن دارد و قدرت پرداخت نفقه ندارد. ج  

  موقتازدواج زن مسلمان با مرد ناصبي به عقد دائم يا . د  

  كدام گزينه جايز است؟. 21

  تعريض نسبت به زن شوهردار. الف  

  .برد تعريض نسبت به زني كه در عده رجعيه به سر مي. ب  

  .تعريض شوهر نسبت به زني كه او را سه طالقه كرده است. ج  

  .تعريض نسبت به زني كه در عده بائن است. د  

  كدام ازدواج باطل است؟. 22

  قابلهازدواج با زن . الف  

  ازدواج كسي با هووي مادر خودش در صورتي كه هوو براي غير پدرش بوده و از وي جدا شده . ب  

  نكاح شغار. ج  

  نكاح متعه. د  

  چه كسي نكاح متعه را حرام دانسته است؟. 23

  حضرت علي عليه السالم. ب    )ص(پيامبر اكرم. الف  

  عمر. د    ابوبكر. ج  

  با عقد موقت فرق دارد؟ عقد دائم در كداميك از احكام. 24

  ........ شرط و واليت پدر و جد پدري و . ب    وجود مهريه . الف  

  گانه ايجاب و قبول با يكي از الفاظ سه. د    و نصابعدد . ج  

  در صورت نزديكي، كداميك در ازدواج موقت وجود دارد؟. 25

  طالق. ب    ارث بردن از يكديگر . الف  

  لعان. د    عده. ج  
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  ؟باشد نميدرباره مقدار مهريه حرام است و جايز  كداميك. 26

  مهريه دو كافر ذمي اگر چيزي باشد كه از نظر اسالم قابل تملّك نيست مانند مشروب و خوك. الف  

  .بنابر نظر مشهور علما
 ��������مهريه به مقدار بيشتر از . ب  

  .بنابر نظر سيد مرتضي
 ��������مهريه به مقدار بيشتر از . ج  

  .آموزش قرآن را به عنوان مهريه قرار دادن .د  

  عيوب مردان كه مجوز فسخ نكاح هستند، چه تعداد است؟. 27

  تا 9. د  تا 7. ج  تا 5. ب  تا 4. الف  

  خودداري يكي از زوجين از اطاعت ديگري چه نام دارد؟. 28

  تعريض. د  نشوز. ج  شقاق. ب  قسم. الف  

  است؟.................... همان » و هو ان يكون النشوز منهما«. 29

  قسم. د  شقاق. ج  لعان. ب  ايالء. الف  

  عده زن حامله براي غير وفات كدام گزينه است؟. 30

روز براي كنيز  5ماه و  2طوالني ترين مدت از زمان وضع حمل و از چهار ماه و ده روز براي زن آزاد و (اَبعدالْأجلَين . الف  

  .)است

  .زمان وضع حمل اوست. ب  

  .روز بعد از طالق اوست 45. ج  

  .ماه پس از طالق اوست 3. د  
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