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A- What is the meaning of the underlined words according to the text? 

1.  Marriages in Islam do not actually have a religious or ritual aspect. 
 a) مستحب موکد   b) سیاسی   c) عبادی   d) عقیدتی    

2.  The bride and groom are here both represented by a guardian. 
 a) عروس و داماد، ولی   b) زوج و زوجه، وکیل   c) عروس و داماد، وکیل   d) زوج و زوجه، ولی    

3.  Both parties have reached marriageable age at puberty. 
 a) سن ازدواج   b) سن اهلیت تمتع   c) سن قانونی   d) سن بلوغ    

4.  That it specifies a dower. 
 a) هدیه   b) مهریه   c) جهازیه   d) شیربها    

5.  Forms a deferred dower or direct dower. 
 a) مهریه عندالمطالبه ، مهریه عند االستطاعه   b) مهریه موجل ، مهریه معوق   

c) مهریه موجل ، مهریه    d) مهریه موجل ، مهریه عند االستطاعه    
6.  The bride`s milk siblings. 

 a) شیر خواهر   b) رضاعیخواهر و برادر    c) شیر رضاعی   d) رضاع    
7.  She may be considered obstinate or rebellious. 

 a) ناشزه و متمرد   b) تابع و مطیع   c) و تابع متبوع     d) عصبانی و عصبی    
8.  All economic responsibilities fall on the husband. 

 a) بر توان    b) انداختن   c) بر ذمه   d) افتادن    
9.  The man pays her established maintenance. 

 a) مهریه   b) هدیه   c) نفقه ثابت   d) تعیین کردن نفقه    
10.  The wife normally provide furnishings or utensils. 

 a) هدیه پدر   b) (وسائل خانه )جهازیه   c) نفقه   d) مبلمان    
11.  While the parties are minors. 

 a) طرفین قرارداد، صغیر ها   b) طرف قرارداد، بالغ   c) طرفین دعوا، صغیر   d) طرفین دعوا، بالغ ها    
12. As she is not yet legally competent. 

 a) اهلیت تمتع   b) صالحیت قانونی   c) اهلیت استیفا   d) صالحیت قضائی    
13.  Widow or divorcee 

 a) مطلقه ها و بی سرپرستان   b) بیوه یا مطلقه   c) بی خانمان یا بی سرپرستان   d) بی بضاعت یا مطلقه    
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14.  Give a positive; vocal acceptance and she must give her consent. 
 a) رضایت کتبی، اذن   b) رضایت شفاهی، رضایت   c) رضایت صریح، اجازه   d) رضایت ضمنی، قبول    
15.  She has not openly rejected. 

 a) صریحا   b) علنا    c) در خفا   d) با روی باز    
16.  Such a repudiation.  

 a) ازدواج   b) نفرت   c) جدایی   d) طالق شرعی    
17.  He expresses and pronounces the formula. 

 a) ادا کردن، جمله   b) ادا کردن، صیغه   c) انجام دادن، صیغه   d) اجرا کردن، عبارت    
18.  He may not have sexual intercourse 

 a) دوستی   b) اجماع   c) رابطه نامشروع   d) جماع    
19.  This lasts waiting period  

 a) مدت   b) زمان   c) مدت زمان انتظار   d) عده    
20.  He has decided to execute the triply divorce. 

 a) طالق   b) سه طالقه   c) سه گانه   d) سه ازدواج    
21.  In the case of impotence 

 a) ناتوان جسمی   b) نا توان   c) عنن   d) بیماری    
22.  The wife petition for annulment. 

 a) شکایت کردن، فسخ   b) رضایت دادن، ابطال   c) شکایت کردن، محلل   d) رضایت  دادن، انفساخ    
23.  It is an irreversible divorce. 

 a) طالق خلع   b) طالق رجعی   c) طالق بائن   d) سه طالقه    
24.  She cancels this ban 

 a) محدود کردن   b) منجر شدن   c) ممنوع کردن   d) فسخ کردن    
25.  In order to substantiate. 

 a) اثبات کردن   b) نافذ کردن   c) طالق دادن   d) باطل کردن    
26.  The spouses utter for compensation. 

 a) درخواست کردن، خسارت   b) اجرا کردن، صبغه   c) ادا کردن، حاجات   d) اجرا کردن، جبران    
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B - Which options are correct? It is considerable that it may all options be true, you should choose the option that is more correct. 

27.   But strictly speaking is established directly when then 2 sides have signed the contract. 
 a) عقد نکاح وقتی منعقد می گردد که صیغه این عقد خوانده شود و طرفین این عقد را امضا کرده باشند   

b) صیغه عقد نکاح باید منجز خوانده شود تا عقد نکاح منعقد گردد    
c) عقد نکاح وقتی منعقد می گردد که صیغه این عقد خوانده شود   
d) به بیان دقیق تر، عقد وقتی منعقد می گردد که طرفین آن را امضا کرده باشند    

28.  We have seen in the modern epoch tendencies to a drastic inflation in the amounts given in dower. 
 a) سطح تورم در عصر معاصر، بر مبنای مهریه است   

b) تاثیر تورم شدید موجب شده که خانواده ها مهریه دختران خود را افزایش دهند   
c) سطح توقع در دوران ما، بر اساس میزان تورم پایین آماده است   
d) در عصر معاصر، مقدار مهریه متاثر از میزان }شدت{ تورم است    

29.  It is legally required that the direct sum is paid before the marriage can become valid. 
 a) شرعا باید مهر قبل از عقد پرداخت شود   

b) از لحاظ قانونی نباید مهریه موجل، قبل از اجرای عقد نکاح پرداخت شود   
c) مهریه حال، شرعا باید قبل از عقد تائدیه شده باشد   
d) شرعا باید مهر بعد از عقد تائدیه شود    

30.  The Shria defines certain mutual responsibilities for husband and wife. 
 a) شریعت برای زوج و زوجه مسئولیت و تکالیف دوطرفه ای وضع کرده است 

b) شریعت برای همه تکالیف دو طرفه ای تعیین کرده است   
c) شریعت تکالیف مشخصی برای طرفین قرارداد معین کرده است   
d) All options are true   

31.   The wife should obey her husband 
 a) زن باید از مرد تبعیت کند   b) زوجه باید از زوج تبعیت کند   

c) زوجه می تواند از زوج تبعیت کند   d) زوجه از زوج تبعیت می کند    
32.   A wife is free to sue 

 a) زوجه می تواند شکایت کند   b) زوج مجاز است که شکایت کند   
c) (زوجه می تواند علیه زوج اقامه دعوا کند )دادخواست بدهد   d) زن مجاز است که شکایت کند    

33.  Non-payment of maintenance  
 a) پرداخت اجرت   b) پرداخت نفقه   c) عدم پرداخت نفقه   d) عدم پرداخت اجرت    
34.   It is freed 

 a) آزاده شده است   b) آزاد است   c) مجاز است   d) جائز است    
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35.   The bride`s right to refusal 
 a) حق حبس برای زوجه   b) حق انتخاب زوجه   c) حق امتناع برای زوجه   d) حق استمتاع برای زوجه    
36.   There is an inherent contradiction in these rules. 

 a) این قواعد یک تناقض ذاتی و اساسی بایکدیگر دارند   b) یک تعارف درونی بین این دو قاعده وجود دارد   
c) یک تظاهر درونی در این دو قاعده وجود دارد   d) یک تقابل سست نسبت به این دو قاعده وجود دارد    

37.   A father has the right to give away a minor in a marriage 
 a) پدر نباید فرزند بالغش را به نکاح کسی در آورد   b) پدر این حق را دارد که فرزند بالغش را به عقد کسی درآورد 

c) پدر باید فرزند بالغش را به عقد کسی درآورد   d) None of them  
38.  The marriage is cancelled as if the contract had never been made. 

 a) عقد کن لم یکن است   b) عقد کشفا باطل است   c) صحیح بوده است عقد از اول  d) A & B  
39.   She renounces her right to dower 

 a) زوجه از حق خود گذشت   b) زوجه از نفقه گذشت   
c) زوجه حق خود نسبت به مهریه را ساقط می کند   d) زوجه از اسقاط حق مهریه کرد    

40.   If one of them dies, the other inherits. 
 a) اگر یکی مرد، دیگری از او ارث می برد   b) اگر زمین گیر شدند، ارث داده می شود   

c) اگر زنده ماند، دیگری از او ارث می برد   d) اگر یکی از زوجین مرد، دیگری مستحق نفقه خواهد بود    
 

یدباش یروزموفق و پ              


