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  شود؟می داده تشخیص چگونه مرد و زن میان مشترک لباس .1
 تقلید مرجع نظر به بنا( الف
  عرف نظر به بنا( ب
 شخصی یسلیقه به بنا( ج
 فوق موارد از هیچکدام( د
 

  است؟ کدام )ره(خمینی امام نظر از کوتاه مدت برای منزل در شوهر لباس پوشیدن حکم .2
   جایز نیست.( الف

  .نیست جایز واجب احتیاط بنابر( ب

 .است جایز( ج

 .است لباس نپوشیدن در احتیاط( د
 

  دارد؟ حکمی چه مرد برای پالتین جنس با انگشتری از استفاده .3
   اشکالی ندارد ولی بهتر است استفاده نشود.( الف

  .نیست صحیح آن از استفاده( ب
   جایز نیست. احتیاط بنابر( ج

 .ندارد اشکال پالتین از استفاده( د
 

  ندارد؟ الاشک صورت چه در مرد دندان برای طال روکش از استفاده (العالی مدظله)ایخامنه و( ره)امام عظام آیات نظر به بنا .4
 اردد اشکال صورت هر در( الف

  .ندارد اشکال زینت، نه باشد دندان اصالح برای اگر( ب

  .ندارد اشکال جلو هایدندان برای( ج
 .است جایز آن از استفاده(د
 

  است؟ نوع چند بر زینت ،نور سوره 31 آیه براساس  .5
  .  نمایان زینت و پنهان زینت نوع، دو بر( الف

  .شودمی گفته زینت انسان وجود در زیبایی هر به( ب

  .شوندمی دیده حال هر به که هاییزیبایی( ج
 .شودمی حساب زینت زیبا اندام فقط (د
 

  است؟ صحیح گزینه کدام .6
  .است زیور از ترخاص مفهومی عربی زبان در زینت( الف

  .است رفته کار به مفهوم یک به عربی در زیور و زینت( ب

  .هستند شخص بدن جزء که شودمی گفته هاییزینت به فقط زیور( ج
 گفته می شود. فرد بدن به متصل هایآرایش به هم و جواهر و طال زیورهای انواع به هم زینت( د
 

  است؟ سنی چه بچه دختر و بچه پسر برای تمیز سن از منظور .7
 سن تمیز می باشد. سالگی نه دخترها درو  سالگی 15 پسرها در( الف

  .برود او در شهوت تحریک احتمال و همدبف را بد و خوب بچه که زمانی( ب
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  .کندمی فرق مختلف افراد در ( ج
 است.تفاوت م جنس هر در بلوغ به رسیدن زمان( د

 

  چیست؟ منزل از رفتن بیرون و بانوان توسط عطر استعمال حکم تقلید عظام مراجع نظر به بنا  .8
  .نیست جایز شود نامحرم توجه جلب باعث اگرواجب  احتیاط بنابر( الف

  .نیست جایز شود، نامحرم توجه جلب باعث اگر( ب

  .نیست جایز احتیاط بنابر( ج
 .نیست جایز واجب احتیاط بنابر( د
 

  کند؟ راپیدامی کبیره گناه حکم صورت درچه حرام نگاه .9
     .آلودباشد اگرهوس(الف
         .باشد چهره به اگرنگاه(ب
        .اگرتکرارشود(ج
 .شود ورزیده اصرار برآن و عمدتکرار به حرام اگرنگاه(د
 

  چیست؟ مردنامحرم وآرنج بازو به زن کردن نگاه حکم( ره)بهجت... ا نظرآیت بنابر  .10
             .جایزنیست(الف
            .ندارد اشکالی(ب
            .اگر بدون قصد لذت باشد اشکالی ندارد(ج
 .جایزنیست واجب بنابراحتیاط(د
 

 دارد؟ حکمی چه ؛است هنوزنامحرم که نامزدی بدن به نگاه ،محرمیت بودن قطعی درصورت .11
 . دارد تفاوت زنان دیگر با نامزد حکم(الف
 .ندارد تفاوتی زنان سایر با جایزنیست،نامزدنامحرم(ب
  .ندارد تفاوتی زنان سایر نامزدبا است، حرام(ج
 .است حرام نباشند چه باشند نامزد چه(د
 

  هاچیست؟ خانم انگشترعقیق به نامحرم مردان نگاه حکم ونوری مکارم ، سیستانی عظام آیات نظر بنابر .12
  .ندارد اشکال قصدلذت بدون(الف
 .جایز نیست(ب
 . ندارد باشنداشکال کهنسال اگرزنان(ج
 .جایزنیست واجب بنابراحتیاط(د 

 

  انگیزچیست؟ شهوت های فیلم دیدن ومجردجهت افرادمتأهل بین تفاوت .13
  هاجایزنیست فیلم این ودیدن ندارد تفاوتی(الف

 جایزنیست واجب بنابراحتیاط اگرمجردباشند (ب 
                    جایزنیست وبنابراحتیاط نیست متأهل و مجرد بین تفاوتی(ج
 و بنابر احتیاط واجب جایز نیست نیست تفاوت متأهل و مجرد بین( د
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  چیست؟ اینترنتی مشروع های ازسایت استفاده حکم .14
                     .اند استفاده قابل اینترنتی سایتهای برخی(الف

 .است مشروع ازآن استفاده پس است مشترک ازآالت اینترنت(ب 
                  .است حالل های سایت از اینترنت(ج
 .ندارد اشکال آن مشروع های ازسایت رواستفاده ازاین است، مشترک ازآالت اینترنت(د 

 دارد؟ حکمی چه کننده تحریک های داستان خواندن .15
  .جایزنیست گردد تحریک اگرباعث مراجع نظرهمه بنابر(الف
 .جایزنیست درهرصورت مراجع نظربرخی بنابر(ب
          .نمودند ارائه را آن ها جوازخواندن عدم حکم مراجع برخی بنابراحتیاط(ج
 .جایزنیست مراجع نظربرخی بنابر(د
 

 است؟ بالاشکال صورت چه در ومرد زن کردن شوخی ،تقلید مراجع همه ازنظر  .16
                           .است حرام ومرددرهرصورت زن شوخی(الف

 .ندارد اشکال گناه، به افتادن وترس لذت قصد بدون محارم با شوخی(ب 
  ، اشکال ندارد نشود حرمت هتک اگرباعث(ج
 ، اشکال ندارد نشود دیگری وهتک استهزا اگرباعث(د
 

  ندارد؟ اشکالی صورت درچه ؛وجوددارد نامحرم که ای برسرسفره نشستن .17
                                              .شود خودداری حرام های اگرازنگاه(الف
 .درکارنباشد گناه به افتادن اگرترس( ب
                                             .نشود بدل و رد انگیز مفسده اگرکلمات( ج
 موارد همه(د 

 

 دارد؟ حکمی چه الهی محبت روی از دینی های شخصیت داشتن دوست .18
           .جایزنیست(الف
  .ندارد نشود،اشکال مفسده اگرباعث(ب
 .ندارد اشکال نشود بدل و رد کالمی اگر(ج 
 .نیست جایز ، بنابراحتیاط(د
 

  چیست؟ نابالغ بچه درمقابل زن پوشش لزوم ی درزمینه )ره(بهجت... ا نظرآیت  .19
                                           .بپوشاند را خود است بهتر ولی نیست، الزم(الف

 .بپوشاند را خودباید  احتیاط بنابر فهمد می را وبد اگرخوب(ب 
  .بپوشاند را خود موی و بدن باید واجب بنابراحتیاط فهمد می را وبد اگرخوب(ج
 نگاهش به بدن زن موجب تحریکش شود واجب است زن خود را بپوشاند  اگر(د 

 است؟ (ظله العالی)مدای خامنه امام منظر از روسری جای به گیس ازکاله استفاده بیانگرحکم گزینه کدام .20
                    .شود پوشانده نامحرم از باید و است زینت نوعی خود گیس کاله (الف
 .جایزنیست ، شود مفسده اگرباعث (ب
  .پوشاند نامحرم از را گیس کاله باید ، واجب بنابراحتیاط (ج
 .اشکالی ندارد (د


