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 ؟کدام یک از امراض زیر بر اثر عدم ارضای بهنگام غریزه جنسی در انسان به وجود می آید.1
      بیماری های رحمی، عدم باروری و مشکالت قلبی( الف
 ضعف اعصاب، اضطراب، یاس و دلمردگی( ب
  تنفسی، مشکالت قلبی و عدم باروریدستگاه ضعف ( ج
 میدیامشکالت رحمی، مشکالت تنفسی، یاس و نا( د
 

 مشکل تاخیر ازدواج جوانان از چه راه یا راه هایی قابل حل است؟.2
 از طریق خود جوانان( الف
  و ثروتمندان از طریق کمک های اندیشوران(  ب
 حکومت اسالمی  از طرف( ج
 هر سه مورد (  د
 

 ؟ندارند به چه چیزی امر می فرمایددر قرآن مجید خداوند افرادی را که وسیله ازدواج . 3
 الف( روزه داری 

 برپایی نماز  (ب
 عفت نفس  (ج
 دوری از زنان  (د

 

 ؟در و پدر در امر ازدواج کدام است. بهترین راه حل در مقابل بهانه جویی های بی مورد ما4
 محبت کردن به آنان در کمال ادب  (الف
 مطرح کردن موضوع با یکی از خویشاوندان دانا و آبرومند ( ب
 پاسخ مثبت به خواستگار مناسب  (ج
 هر سه مورد ( د
 

 ؟یز عقوبت هایی قرار داده شده استبه چه علت برای گناههای جنسی در این دنیا ن ،لف.طبق نظر مو5
 به علت کثرت مفاسد آن  الف( 
 به علت کثرت آثار اخروی آن ب( 
 به علت اهمیت آن از نظر شارع ج( 
 به علت کثرت آثار دنیوی آن  د( 
 

 ؟د کدام استیله برای شناخت دین داری در افرا، بهترین وس. به عقیده آیت ا... امینی6
 قرار گرفتن با آنها در جلسات هم اندیشی  الف( 
 معاشرت و معامله و تحقیق از دوستان و خویشان  ب( 
 شرکت در نماز جمعه و جماعت  ج( 
 حیا و نجابت و فروخوردن خشم  د( 
 

 ؟چیست نی که قصد دارد با او ازدواج کند؛حکم نگاه کردن مرد به زاز نظر امام صادق )ع( . 7
 در صورتی که قصد لذت جویی نداشته باشد بال مانع است . الف( 
 در صورتی که قصد ازدواج دارد حتی با قصد لذت بال مانع است .  ب( 
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  .ددر صورتی که فقط به صورت او بنگرد اشکالی ندار ج( 
 و صورت او بنگرد اشکالی ندارد . به مودر صورتی که فقط  د( 
 

 ؟نی برای زوجین چند سال باید باشد، تفاوت س. از نظر مولف8
 یک تا هفت سال  الف( 
 دو تا هشت سال  ب( 
 یک تا ده سال  ج( 
 یک تا پنج سال  د( 
 

مو و دختر عج پسر و در از دوای غیر فامیلی حدود ............ . به گفته دانشمندان مرگ و میر فرزندان حاصل از ازدواج ها9

 عمو به ............. افزایش می یابد .
 در هزار  هشتاد -شصت  –در هزار بیست الف( 

 هزار در هشتاد - شصت  –در هزار  ب( چهل
 در هزار شصت -چهل – هزار در هشتاد- شصت ج( 
 در هزار  هفتاد – پنجاه –در هزار چهل  د( 
 

 نقل گردیده است ؟)ع( . استخاره ذات الرقاع از کدام امام معصوم 10
 امام علی )ع( الف( 
 حضرت زهرا )س( ب( 
 امام صادق )ع( ج( 
 امام سجاد )ع( د( 
 

 تذکر آیت ا... امینی به جوانان در عین آزادی در حق انتخاب همسر چیست ؟ .11
 توجه به عدم وسواس در انتخاب  الف( 
 توجه به عدم اشکال تراشی ها  ب( 
 توجه به عدم بلند پروازی ها  ج( 
 هر سه مورد  د( 
 

 است ؟. در روایات اسالمی با عدم دریافت مهر یه از جانب زن چگونه برخورد شده 12
 جایز شمرده شده است . الف( 
 تمجید و تحسین شده است . ب( 
 نهی شده است . ج( 
 حرام شمرده شده است . د( 
 

 ؟کردداماد باید توجه مقدار مهریه به چه چیز . به عقیده مولف، در تعیین 13
 به وضعیت عرفی زندگی داماد  الف( 
 پدر داماد رسم ورسومات قبیله ای به  ب( 
 به رسم ورسومات قبیله ای مادر داماد  ج( 
 به شخصیت اخالقی ، دینی ، اجتماعی و اقصادی داماد  د( 
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 ؟می باشد ه قدر نه چ. مقدار مهر الس14
 الف . پانصد درهم 

 دو هزاردرهم  ب( 
 دویست درهم  ج( 
 پنج هزار درهم  د( 

 ؟خصی است قصد پرداخت مهریه او را ندارد مانند چه شکه با زنی ازدواج نموده و . به فرموده امام صادق )ع( شخصی 15
 شخص بی تقوا الف( 
 شخص بی تدبیر  ب( 
 شخص جهنمی  ج( 
 شخص زناکار  د( 
 

 ؟. حکم دریافت شیر بها چیست16
 است .  است و در صورت دریافت برای جهیزیه حرامحالل در صورت دریافت پدر و مادر عروس برای رضایت ازدواج  الف( 
 ل است .پدر و مادر عروس برای رضایت ازدواج حرام است و در صورت دریافت برای مهریه عروس حالر صورت دریافت د ب( 
 در هر صورت حرام است . ج( 
 در هر صورت حالل است .  د( 
 

ملی باز هم احساس دلسردی نسبت به همسر در شخص ایجاد شود چه ع بعد از عقد . در صورتی که با همه تالش ها،17

 ؟دداباید انجام 
 جدایی قبل از ازدواج دائم  الف( 
 ازدواج دائم تا رسیدن به محبت واقعی  ب( 
 نامزدی طوالنی تا ایجاد محبت و سپس ازدواج دائم  ج( 
 جدایی بعد از ازدواج دائم د( 
 

 ؟می توان تشخیص داد عملی. به تعبیر امام صادق )ع( دین داری مردم را با چه 18
 با نماز و روزه  الف( 
 با راست گویی و امانت داری  ب( 
 با کمک به هم نوع  ج( 
 با شرکت در مناسبت های مذهبی و دینی  د( 
 

 ؟شمارد می. به تعبیر امام موسی کاظم )ع( خداوند متعال چه انسانی را مبغوض 19
 انسان مجرد  الف( 
 انسان گناهکار  ب( 
 انسان بیکار و پرخواب  ج( 
 انسان بی نماز  د( 
 

ن آن اعلم ژنتیک نشان می دهد که خیلی از ازدواج های فامیلی موجب خواهد شد که فرزند». این جمله از کیست ؟ 20

 « ازدواج ها عقب افتاده باشند.
 دکتر محمد ابراهیم  الف( 
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 دکتر نور الدین  ب( 
 ونوس الموتی  ج( 
  لطف ا... روزبهائی د( 


