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 .از معیارهای دین در انتخاب همسر نمی باشد   .0
  اکره بودند( ب ج( اصالت خانوادگی ب( زیبایی فتالف( ع 

 .ایجب و قبول در نکاح باید ...باشد  .5
  ضارع و عربی د( م عربیج( فقط  ربی و استمراریب( ع الف( ماضی و عربی 

 ولی نمیتواند مولی علیه خود را به .......به دیگری تزویج کند  .9
  د( الف و ج ج( مهر المسمی  ب( کمتر از مهر المثل یشتر از مهر المثلالف( ب 

 اگر پدر وجد پدری هم زمان دختر را به عقد دو نفر درآورند؟  .4
 ب( عقد هر دو باطل است  قد پدر مقدم استالف( ع 

  د( عقد هر دو صحیح و دختر مخیر است  ج( عقد جد مقدم است
 اگر فقط زوجه بت پرست قبل از مباشرت مسلمان شود ...  .2
 ب( عقد باطل بوده و باید زوج نصف مهریه را بدهد  الف( عقد باطل و مهریه هم ندارد 

  بر سپری شدن عده استد( بطالن عقد متوقف  ج( عقد صحیح است
 اگر فقط زوج کافر از اهل کتاب مسلمان شود...  .6
 ب( عقد بعد از اتمام عده باطل است قد فورا باطل استالف( ع 

  د( عقد صحیح است ج( صحت عقد متوقف بر پرداخت مهریه است
 شرط خیار فسخ در مهریه ...است   .1
  د( بعد از مباشرت باطل ج( قبل از مباشرت صحیح  اطلب( ب الف( صحیح  

 آیازوجین میتوانند برای عقد نکاح وکیل انتخاب کنند ؟  .9
 ب( فقط زوجه میتواند قط زوج میتواند الف( ف 

  د( وکالت در عقد نکاح جایز نمیباشد ج( هر یک از زوجین میتوانند وکیل بگیرند
 نیسترضاعی  ازشرایط حصول محرمیت  .3
 یر مربوط به یک مرد باشدب( ش الف( کسی که شیر میدهد دارای حمل یا فرزند باشد  

  د( کسی که شیر میدهد زنده باشد ج( کودک بیش از یک سال نداشته باشد 
 اگر با زنی که در حال عده است ازدواج کند...  .01

 با آن عقد باطل است ولی زن دائما حرام نمیشودر صورت علم به در عده بودن و حرمت ازدواج الف( د 
 ر ازدواج موقت علم الزم است ب( د
 ر ازدواج دایم علم الزم استج( د

  د( فرقی در ازدواج دایم وموقت نیست و درصورت علم به عده و حرمت ازدواج زن دایما حرام میشود
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 اگر یکی از زوجین مرتد شود ...  .00
 از مباشرت باشد ازدواج باطل است و زوج مرتد نصف مهر را پرداخت میکند الف( ارتداد قبل 

 رتداد بعد از مباشرت باشد عقد به حال خود باقی است ب( ا
 ه قبل از مباشرت و چه بعد از آن عقد صحیح میباشدج( چ
  ر هر دو صورت عقد باطل و زن تمام مهر را دریافت میکندد( د

 در کدام ارتداد به محض ارتداد عقد باطل میشود؟  .05
  د( ارتداد ملی زوجه ج( ارتدادفطری زوجه ب( ارتداد ملی زوج الف( ارتداد فطری زوج 

 .اگر در عقد موقت مهریه ذکر نشود   .09
 ب( عقد صحیح است  الف( عقد باطل است 

  د( صحت عقد متوقف بر پرداخت مهریه است ج( عقد بعد از اتمام مدت باطل است
 اگر معلوم شود که نکاح فاسد بوده و امیزش صورت گرفته باشد   .04

 ب( مرد باید مهر المثل را بپردازد رد باید نصف مهر را بپردازدالف( م 
  رد باید زن را طالق دهدد( م هری به زن تعلق نمیگیرد ج( م

 عده زن منقطعه ....  .02
  روز است 45د(  ج( دو حیض است هار ماه است ب( چ ده وفات استالف( ع 

 کدام مورد از موارد استقرار مهر در ملک زن نیست  .06
  د( ارتداد ملی شوهر ج( نزدیکی  ب( فوت مرد  وت زنالف( ف 

 کدام عیب از عیوب مشترک مردان وزنان است؟  .01
  د( عقل ج( افضا ب( عنن الف( جنون 

 قسم یعنی ...  .09
 الغ نبودن زن در نکاحب( ب رپیچی از فرمان شوهر در نکاحالف( س 

  جازه نزدیکی ندادن در نکاح د( ا ج( حق مشترک میان زن ومرد در نکاح
 شقاق یعنی...  .03

 ب( سرپیچی زن و شوهر از یکدیگر دادن مهریهالف( ن 
  پایان مدت ازدواج موقتد(  ج( حکم حاکم در مورد تعیین مهریه

 مادر نسبت به فرزند دختر تا چند سال در حضانت بر پدر اولویت دارد؟  .51
  د( تمام  عمر سال5ج(  سال7ب(  سال2الف(  

 اسباب نفقه کدام گزینه است؟  .50
  مه مواردد( ه عدالت-لکیت ج( م مالکیت -ب( قرابت  عدالت -وجیتالف( ز  

 :ارکان طالق عبارت است از   .55
  قرار،صیغه،مطلقهد( ا یغه ،طالق دهنده ،اقرارج( ص ب( شاهد گرفتن،مطلقه ،صیغه یغه ،شاهد گرفتن ،اقرارالف( ص 
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 طالق الل ...........واقع می شود.  .59
 نداختن پوششب( ا شاره الف( ا 

  نوشتن آنشاره همراه با د( ا ج( اشاره همراه با انداختن پوشش
 :شرایط طالق دهنده عبارت است از  .54

  ختیار ،بلوغ ،وثاقتد( ا قل، عدالت ،بلوغج( ع صد انشا، عقل ، عدالتب( ق الف( بلوغ، عقل ، اختیار 
 :شرایط مطلقه عبارت است از  .52

 وجیت ،موقتی بودن ،بلوغب( ز  رد بودن، بالغ بودن ، موقتی بودنالف( م 
  اکی از عادت زنانگی ،موقتی بودن، زوجیتد( پ ،دایمی بودن ،پاکی از عادت زنانگی ج( زوجیت

 طالق در طهری که با زن نزدیکی کرده است؟  .56
  ا اذن حاکم صحیح استد( ب ا رضایت زن جایز استج( ب حیح است ب( ص الف( باطل است 

 طالق بائن عبارت است از   .51
  د( همه موارد ج( طالق پیش از نزدیکی طالق صغیرهب(  الق یائسهالف( ط 

 طالق رجعی عبارت است از   .59
 ب( طالق زن یائسه الف( طالقی که مرد حق رجوع دارد 

  القی که زن حق رجوع داردد( ط الق زنی که در عده باشدج( ط
 زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است  .53

 اید عده وفات چهار ماه و ده روز را نگه داردب( ب ندارد ده طالق و فسخ نکاحالف( ع 
  د( الف و ب روز عده نگه دارد 45ده طالق ندارد و باید ج( ع

 در طالق بائن زن ....  .91
 ب( در صورت باردار بودن حق نفقه دارد ق نفقه نداردالف( ح 

  گر باردار بود حق نفقه نداردد( ا  ق نفقه دارد ج( ح
 اگر عوض قبل از قبض  شوهر تلف شود   .90

  ن ضامن مثآلن استد( ز ج( زن ضامن قیمت یا مثل آن است ن ضامن نیستب( ز ن ضامن قیمت آن استالف( ز 
 شرط خیار نسبت به مهریه ...  .95

 ب( صحیح است  حیح نیستالف( ص 
  اطل استد( ب ر صورت رضایت زن ومرد صحیح استج( د

 نمره( 1شغار را تعریف کنید؟ ) نکاح  .99
 

 نمره( 1اقسام طالق را نام برده یکی را توضیح دهید؟ )  .94
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


