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 دارد؟ همراه به را امور بر تسلط کسی چه با مشورت اسالمی روایات .طبق1
 سالم شخص با( الف
 رحیم شخص با( ب
 عادل شخص با( ج
 خردمند شخص با( د
 

 شود؟ توجه باید نکته ای چه به خواستگار، هایهمسایه از تحقیق .در2
 .نشود صحبت خواستگاری به راجع هاهمسایهبا  اصالً( الف

 .نشود مطرح هاهمسایه با خواستگاری جزئیات( ب
 .کنند صحبت هاهمسایه با خواستگاری مختلف های زمان به نسبت( ج
 هیچکدام( د
 

 کرد؟ عمل باید چگونه روایات طبق ،عدم راضی شدن آنها و ازدواج امر در والدین با نظر اختالف صورت در .3
 .نمود نظر صرف ازدواج این از باید( الف
 .کرد عمل خود نظر به باید( ب
 .شمرد برکت بی را ازدواج این باید( ج
 .بود بدبین ها ازدواج این به باید( د
 

 شود؟ ظاهر خواستگارش نزد تواندمی نازک نسبتاً جامه با زن علت چه به )ع(صادق امام تعبیر به .4
 بزرگ ایمعامله در ورود علت به( الف
 ازدواج برای مرد جذب علت به( ب
 صداقت دادن نشان علت به( ج
 به علت ایجاد محبت( د
 

 است؟ کدام زنان برای مهریه دادن قرار هایفلسفه .از5
 زنان جایگاه حفظ( الف
 آمد در و تجارت و کسب از محرومیت علت به( ب
 شوهر و زن بین در محرومیت بردن باال( ج
 مورد سه هر( د
 

 چیست؟ نایشا خود تعبیر به سکه، 14 از بیش مهریه با «العالی مدظله»رهبری معظم مقام طرف از عقد خطبه خواندن عدم .دلیل6
 .شود مرسوم کم های مهریه اینکه برای( الف
 .کند پیدا غلبه ازدواج معنوی جنبه اینکه برای( ب
 .گیرد قرار الفت بیشتر همسران بین اینکه برای( ج
 هیچکدام( د
 

 چیست؟ آسان ازدواج زمینه شدن فراهم برای مرحله . اولین7
 بهنگام ازدواج و ازدواج فوریت( الف
 فرهنگی تطابق( ب
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 ازدواج وجوب تبیین( ج
 دین تعالیم به توجه( د

 

 چیست؟ کنونی جامعه در ازدواج مانع .بزرگترین8
 اجتماع غلط فرهنگ و افکار( الف
 آل ایده فرد  نکردن پیدا( ب
 زائد تشریفات و مخارج( ج
 همگانی تکلیف به توجهی بی( د
 

 چیست؟( ازدواج سن) مورد در گزینه ترین .صحیح9
 شودمی توصیه پسران و دختران برای پایین سن( الف
 است مؤثر زندگی آرامش در دختران پایین سن( ب
 است توصیه مورد و بیشتر تجربه کسب باعث ازدواج باالی سن( ج
 کندمی فراهم را بیشتر موفقیت و تحصیل زمینه ازدواج سن بردن باال( د
 

 دارد؟ ازدواج در نقشی چه اقتصادی .موقعیت10
 است ازدواج امر در مشکلی شغلی ثبات نداشتن و بیکاری( الف
 دانستندنمی ازدواج مانع را اقتصادی مشکل( السالمعلیهم)بیت اهل و پیامبر( ب
 شودمی اقتصادی مشکالت رفع باعث ازدواج( ج
 .کند ازدواج به اقدام نباید دارد اقتصادی مشکل رفع تا فرد( د
 

 کرد؟ باید چه ازدواج برای مناسب خواستگار وجود عدم صورت .در11
 آراستگی و وقار به توجه با ازدواج معیارهای به توجه با فردی شایستگی ارتقاء( الف
 ازدواج معیارهای به توجه توسل، و دعا نامناسب، اخالقیات رفع( ب
  توسل و دعا در اصرار اجتماعی، هایفعالیت در حضور معیارها، برخی از عدول( ج
 موارد همه( د
 

 باشند؟ می کسانی چه ؛هستند خداوند عرش سایه در قیامت روز در که شخصی سه «ع»کاظم امام فرموده .به12
 .بپوشاند را او راز یا کند خدمت او به دهد، همسر را مسلمانش برادر که مردی( الف
 .بپوشاند را او راز و بشتابد او یاری به بدارد، دوست را برادرش که مردی( ب
 .دهد قرض او به و بشتابد او یاری به و دهد همسر را برادرش که مردی( ج
 .نماید مهمان را او و کند خدمت او به و کند یاری را برادرش که مردی( د
 

 چیست؟ جوانان ازدواج مانع ترین .عمده13
 نامناسب انتخاب( الف
 غلط رسوم و آداب و تعصب( ب
 اقتصادی مشکالت( ج
 زمینی مشکالت( د
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 کردند؟ پیشنهاد دخترانشان برای ها خانواده همسریابی برای را راه کدام «ص» اکرم .پیامبر14
 نقره و طال با آنها آراستن( الف
 نظرها جلب جهت ادعیه دادن یاد( ب
 اجتماع در دختران منزلت بردن باال( ج
 نمودن معرفی پسردار افرادی برای را آنها( د

 

 چیست؟ فامیلی غیر ازدواج به سفارش دلیل «ص» اکرم پیامبر فرموده .به15
 فامیلی معمول ناسازگاری علت به( الف
 فرزندان شدن تکیده و الغر علت به( ب
 ها توزی کینه از جلوگیری علت به( ج
 فامیلی ازدواج در طالق بودن زیاد علت به( د
 

 .بماند ......... باید خواستگاری روایات .طبق16
 آشکارا( الف
 پنهان( ب
 محبت پر( ج
 رنگ و آب پر( د
 

  است؟ درستی کار خواستگاری در پسر و دختر هایبحث شروع از قبل صداقت درباره ایمقدمه گفتن .آیا17
 .گردد بیان المثل ضرب صورت به باید بله،( الف
 .گردد بیان جدی صورت به باید بله،( ب
 .گردد بیان نباید اصالً خیر،( ج
 .گردد بیان کنایه صورت به ضرورت صورت در خیر،( د
 

 باشد؟ چگونه باید ارزیابی خواستگاری جلسات در .18
 محور سوال( الف
 محور جواب( ب
 مستقیم( ج
 احساسی( د
 

 است؟ کدام مؤمن دو آوردن در ازدواجبه  برای تالش )ص( فضیلت پیامبر روایت .بنابر19
 عبادت سال یک عمل( الف
 )ع(بیت اهل صدیقان با شدن مأنوس( ب
 .نهدمی سرش بر شاهی تاج خداوند( ج
 .کندمی لطف نظر او به قیامت در خداوند( د
 

 است؟ الزم دختران ازدواج در سن ترتیب رعایت .آیا20
 .شود رعایت ازدواج در سن تربیت باید کلی طور به بله( الف

 .نیست الزم تر کوچک خواهر برای خوب هایموقعیت وجود صورت در ازدواج، در سن ترتیب( ب
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 .نیست ازدواج در سن تربیت رعایت به نیازی ازدواج در خیر،( ج
 .دارد بستگی خانواده شرایط به( د

 


