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رشته احكام

 -9کدام يک از گزينه های زير در مورد خمسِ « در آمد دانشجو – کمک هزينه تحصیلی – پول بورسیه » صحیح است؟
الف) ندارد – دارد – دارد

ب) دارد – ندارد  -دارد

ج) دارد – دارد – دارد

د) ندارد – دارد  -دارد

 -2اگر پولی برای تهیه مسکن پس انداز شود و خمس آن داده نشود و بعد از چند سال صرف خريد وسیله ضروری
ديگری شود چه حکمی دارد؟
الف)اگر با پرداخت خمس امکان خرید آن وسیله وجود نداشته باشد خمس ندارد.
ب) طبق فتوای برخی مراجع خمس ندارد.
ج) در هر صورت خمس دارد.
د) اگر تهیه آن وسیله بدون پس انداز امکان نداشته باشد خمس ندارد.
 -9وسیله ای که برای جهیزيه دختر تهیه شده ولی پس از چند سال به دختر داده نشود و بخواهد مورد استتفاده
قرار بگیرد چه حکمی دارد؟
الف) اگر جهیزیه را به دختر نبخشیده خمس آن واجب نیست.
ب) اگر جهیزیه را به دختر بخشیده جایز نیست آن را پس بگیرد و اگر نبخشیده باید خمس آن را بپردازد.
ج) اگر جهیزیه را به دختر بخشیده می تواند آن را پس بگیرد و خمس آن واجب نیست.
د) در هیچ صورتی خمس ندارد.
 -4آيا در پرداخت خمس به مستحق ،الزم است به او گفته شود که پول خمس است؟
الف)در مورد سهم امام الزم نیست گفته شود اما در مورد سهم سادات الزم است.
ب) حتما باید به او گفته شود که پول خمس است.
ج) در مورد سهم امام باید گفت اما در مورد سهم سادات الزم نیست.
د) الزم نیست و می توان به عنوان هدیه به او داد.
 -5کدام گزينه در مورد پرداخت قسطی خمس صحیح است؟
الف) پرداخت خمس به صورت اقساط صحیح نیست ولی می تواند با حاکم شرع دست گردان کند.
ب) پرداخت خمس به صورت اقساط صحیح است.
ج) اگر حاکم شرع اجازه دهد می توان به صورت اقساط پرداخت کرد.
د) اگر توان پرداخت یکجا نداشته باشد می تواند بدون اجازه مرجع تقلید به صورت قسطی پرداخت کند.
 -6کدام گزينه در مورد معاشرت با کسی که اهل پرداخت خمس نیست صحیح است؟
الف) معاشرت مجاز است و استفاده از غذای آنها در صورتی که یقین نداشته باشد مشمول خمس می باشد اشکال ندارد.
ب) معاشرت مجاز است و استفاده از غذای آنها ولو بداند مشمول خمس می باشد اشکال ندارد.
ج) معاشرت مجاز است و استفاده از غذای آنها در صورتی که بداند مشمول خمس است اشکال دارد.
د) معاشرت مجاز است ولی استفاده از غذای آنها در هر صورت محل احتیاط است.
-0کدام يک از گزينه های زير در مورد شرايط نذر صحیح نیست؟
الف) نذر کننده باید اموری که مطلوب شرع می باشد را نذر کند.
ب) نذر کننده حتما باید بالغ باشد و نذر شخص نابالغ صحیح نیست.
ج) نذر کننده می تواند بالغ نباشد مشروط به اینکه از ولی خود اذن داشته باشد.
د) نذر کننده می تواند اموری را که ترک آن مطلوب شرع باشد را نذر کند.
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رشته احكام

 -8گزينه صحیح در مورد انواع موسیقی ها ( از قبیل سنتی ،کالسیک ،محلی و  ) ...کدام است؟
الف) موسیقی های محلی و سنتی حالل و موسیقی های غربی حرام است.
ب) همه انواع موسیقی حرام است.
ج) هیچ گونه تفاوتی میان انواع موسیقی در حکم نیست.
د) موسیقی های سنتی حرام و موسیقی های کالسیک حالل است.
 -1معیار در حرمت موسیقی......
الف) تحریک آمیز بودن آن است ولو لهوی نباشد.
ب) اگر محتوا خوب و غیر تحریک آمیز باشد ،لهوی بودن موسیقی منجر به حرمت آن نمی شود.
ج) لهوی بودن و محتوای تحریک آمیز آن است.
د) لهوی بودن آن است ،هر چند محتوای آن اشعار مذهبی و اسالمی باشد.
 -97کدام يک از موسیقی های زير حالل است؟
الف) موسیقی لهوی برای درمان در شرایطی که درمان به آن منحصر باشد.
ب) موسیقی تحریک آمیز برای زن و شوهر به قصد افزایش شهوت.
ج) موسیقی های لهوی محلی که معموال جزء فرهنگ مردم شده است.
د) موسیقی لهوی برای ورزش کردن به منظور تهییج بیشتر.
 -99کدام رفتار در مجلسی که موسیقی مطرب استفاده می شود صحیح نیست؟
الف) با فراهم بودن شرایط امر به معروف کنیم.
ب) اگر امر به معروف جواب نداد مجلس را ترک کنیم ولو باعث فتنه شود.
ج) اگر حضور باعث تایید گناه می شود مجلس را ترک کنیم.
د) اگر امر به معروف جواب نمی دهد در حد ضرورت که فتنه نشود بمانیم بعد مجلس را ترک کنیم.
 -92تکلیف در برابر موسیقی های مبتذل که از صدا و سیما پخش می شود چیست؟
الف) اگر در ما و اطرافیان تاثیر ندارد گوش دادن به آن جایز است.
ب) خودمان نباید گوش بدهیم ولی دیگران را الزم نیست نهی از منکر کنیم
ج) خودمان نباید گوش بدهیم ولی نهی دیگران مبتنی بر آن است که آنان هم آن موسیقی را حرام بدانند.
د) خودمان نباید گوش بدهیم و دیگران را هم باید از استماع نهی کنیم.
 -99حکم پوشیدن مانتوهايی که برجستگی های بدن زن را نمايان سازد چیست؟
الف) در صورتی که همراه با عشوه گری نباشد اشکال ندارد.
ب) پوشیدن آن اشکال ندارد ولی نگاه لذت بخش مردان به آنان اشکال دارد.
ج) در صورتی که محرک نباشد ،پوشیدن آن اشکال ندارد .
د) پوشیدن چنین لباسهایی اگر باعث تهییج شهوت باشد،حرام است.
 -94اگر بدانیم مرد نامحرم فیلم ما را مشاهده خواهد کرد آيا جايز است در مقابل دوربین ظاهر شويم؟
الف) اگر نامحرم ما را نشناسد اشکال ندارد.
ج) رعایت حجاب بر ما واجب نیست ولی نامحرم نباید نگاه کند.
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ب) خیر ،باید حجاب خود را رعایت کنیم.
د) در این موارد احتیاط واجب حفظ حجاب است.

رشته احكام

 -95کدام گزينه در مورد گفت و گوی زن و مرد نامحرم صحیح است؟
الف) گفت و گوی شهوت آلود اگر به صورت نوشتار باشد و دو طرف یکدیگر را نشناسند و برای سرگرمی باشد ،اشکال ندارد.
ب) اگر گفت و گو غیر مستقیم باشد و یکدیگر را نشناسند بیان سخنان شهوت آلود اشکال ندارد.
ج) اگر گفت و گو غیر مستقیم باشد ،بیان سخنان شهوت آلود اشکال ندارد ولو یکدیگر را بشناسند.
د) بین گفت و گوی مستقیم و غیر مستقیم تفاوتی در حکم وجود ندارد.
 -96شرکت در جشن های دانشجويی چه حکمی دارد؟
الف) فی نفسه اشکالی ندارد مگر اینکه همراه با موسیقی حرام و امثال آن باشد.
ب) چون جشن های دانشجویی معموال همراه با موسیقی های مبتذل است باید از حضور اجتناب ورزید.
ج) باید در جشن ها شرکت کرد و مانع فعالیتهای حرام شد.
د) اختالط دختر و پسر در جشن ها فی نفسه اشکال دارد.
 -90کدام گزينه در مورد نگاه صحیح است؟
الف) نگاه به صورت و موی زنان در خیابان به قصد پیدا کردن همسر اشکال ندارد.
ب) نگاه به مو و مقداری از بدن دختر ،برای ازدواج اگر همراه با لذت نباشد اشکال ندارد.
ج) نگاه به بدن نامزد (که هنوز عقد نکرده اند) ،اشکال ندارد.
د) حکم نگاه به نامحرم تفاوتی در ازدواج و غیر آن ندارد.
 -98کدام گزينه در مورد نگاه به موی زن نامحرم صحیح است؟
الف) حکم نگاه کردن به عکس و فیلم با نگاه کردن در آیینه و شیشه متفاوت است.
ب) نگاه کردن در آیینه و شیشه با نگاه کردن به فیلم و عکس در حکم تفاوتی ندارند.
ج) نگاه کردن در هر یک از موارد فوق اگر همراه با لذت باشد حرام و در غیر مجاز است.
د) نگاه کردن در هر یک از موارد فوق اگر فرد را بشناسیم حرام و در غیر این صورت مجاز است.
 -91کدام گزينه در مورد ارتباط زناشويی در دوران عقد صحیح است؟
الف) ارتباط زناشویی در دوران عقد صحیح نیست.
ج) اگر دختر در خانه پدر باشد ،باید از پدر اجازه گرفته شود.

ب) اگر هزینه های دختر را پسر بدهد ،اجازه الزم نیست.
د) اگر دختر در خانه پدر باشد ،اجازه از پدر الزم نیست.

 -27حکم خريد و استفاده حلقه طال برای داماد چیست؟
ب) خرید و استعمال آن جایز نیست.
الف) خرید جایز است ولی استعمال جایز نیست.
ج) خرید جایز است ولی استعمال تنها در غیر نماز جایز است .د)خرید جایزه است ولی باید به قصد فروش باشد نه قصد استعمال.
 -29تفريح و گردش در دوران نامزدی چه حکمی دارد؟
ب) جایز است و نیازی به اجازه پدر و حضور والدین نیست.
د) تا زمانی که عقد شرعی خوانده نشده جایز نیست.

الف) با حضور والدین جایز است.
ج) با اجازه پدر دختر جایز است.
 -22در چه صورتی عقد نکاح صحیح است؟

الف) عقد اشتباه خوانده شود ولی معنای آن عوض نشود.
ب) عقد اشتباه خوانده شود ولو اینکه معنای آن تغییر کند.
ج) عقد اشتباه خوانده شود و معنای آن نیز تغییر کند ولی سهوا باشد.
د) اگر یک یا دو حرف اشتباه شود اشکال ندارد ولو اینکه معنا تغییر کند ولی اگر بیشتر از دو حرف باشد در هر صورت عقد باطل است.
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رشته احكام

 -29کدام گزينه در مورد عقد از طريق چت صحیح است؟
الف) با رعایت شرایط عقد و عدم فاصله طوالنی عقد صحیح است ولو اینکه صدای یکدیگر را نشنوند.
ب) اگر شرایط صحت عقد رعایت شود و صدای یکدیگر را بشنوند و بین جمالت آنها فاصله طوالنی نیفتد اشکال ندارد.
ج) اگر شرایط عقد رعای ت شود و به صورت نوشتاری مفاد عقد را بنویسند و فاصله طوالنی نشود،کفایت می کند
د) اگر شرایط عقد رعایت شود ،شنیدن صدای یکدیگر الزم نیست و فاصله طوالنی مشکلی ایجاد نمی کند.
 -24حضور شاهد در مجلس عقد چه حکمی دارد؟
الف) برای عقد دائم شاهد الزم است ولی برای عقد موقت الزم نیست.
ب) برای عقد موقت شاهد الزم است ولی برای عقد دائم الزم نیست.
ج) حضور شاهد چه در عقد موقت و چه دائم الزم نیست.
د) حضور شاهد در عقد موقت و دائم الزم است.
 -25کدام گزينه در مورد اذن پدر صحیح است؟
الف) در اذن پدر اظهار الزم است و رضایت قلبی کافی نیست.
ب) اگر پدر به ازدواج دائم اجازه داده باشد ،دختر و پسر می توانند برای آشنائی بدون اذن پدر عقد موقت بخوانند.
ج) رضایت قلبی برای اذن پدر کافی است و الزم نیست اظهار نمایند.
د) اظهار اذن پدر در ازدواج دائم الزم است ولی در ازدواج موقت رضایت قلبی کافی است.
 - 26طبق نظر همه مراجع به استثنای آيت اهلل مکارم  ،بعد از فوت پدر و پدر بزرگ پدری ،دختر بايت د از
چه کسی اذن ازدواج بگیرد؟
ب) اجازه مادر و جد مادری الزم است.
د) اجازه شخص دیگری الزم نیست.

الف) اجازه دائی الزم است
ج) اجازه عمو الزم است

 -20آيا اجازه پدر در مورد شرايط ازدواج مانند مهريه و زمان عقد و  ...نیز الزم است؟
الف) در جزئیات اجازه او الزم نیست و عقد او صحیح است.
ج) در مورد میزان مهریه و محل سکونت اجازه پدر الزم است.

ب) عالوه بر اصل ازدواج اذن پدر در شرایط عقد نیز الزم است.
د) در مورد میزان مهریه  ،محل سکونت و زمان عقد الزم است.

 -28اگر بعد از ازدواج معلوم شود دختر باکره نبوده است ....
الف) پس حق فسخ عقد را دارد اما مهریه را باید کامل پرداخت کند.
ج) عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه پرداخت شود.

ب) پسر حق فسخ عقد را دارد و مهریه نیز الزم نیست.
د)عقد صحیح است و مهریه باید کامل پرداخت شود.

 -21اگر مرد قصد پرداختن مهريه را نداشته باشد.......
ب) ازدواج صحیح است و مرد باید مهریه را بپردازد.
د) دختر حق فسخ عقد را دارد.

الف) ازدواج باطل است و مجدد باید عقد خوانده شود.
ج) اگر دختر رضایت داشته باشد عقد صحیح است.

 -97بدهی های شرعی زن از قبیل کفاره ،خمس و رد مظالم .......
الف)اگر زن تمکن نداشته باشد به عهده مرد است.
ب) به عهده زن است ولی اگر زن تمکن نداشته باشد باید از شوهر قرض بگیرد.
ج) اگر به مقدار متعارف باشد به عهده مرد است.
د) به عهده زن است و اگر زن تمکن نداشته باشد تکلیفی هم ندارد.
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رشته احكام

 -99آيا زن می تواند از زندگی در خانه پدر همسر امتناع بورزد؟
الف) مرد نمی تواند او را مجبور کند.
ب) اگر داشتن منزل جداگانه از شئون زن باشد می تواند ولی در غیر این صورت خیر.
ج) حق انتخاب مسکن با مرد است و زن در هر صورت باید تبعیت کند.
د) اگر زن از محل سکونت ناراضی باشد می تواند از تمکین خودداری کند.
 -92آيا زن بعد از عقد می تواند از سکونت در شهری خاص امتناع بورزد؟
الف) زن در هر صورت باید در محل سکونت از مرد تبعیت کند.
ب) چنین حقی ندارد مگر آنکه در ضمن عقد شرط کرده باشد.
ج) این گونه موارد باید متناسب با شان زن باشد.
د) اگر مرد به غیر از آن شهر نمی تواند سکونت داشته باشد زن باید تبعیت کند.
-99کدام گزينه در مورد مطالبه مهريه درست است؟
الف) زن در صورتی می تواند مهریه را طلب کند که در زمان عقد شرط کرده باشند مهریه عندالمطالبه باشد.
ب) زن در هر صورت می تواند مهریه خود را طلب کند و بر مرد واجب است به هر طریق مهریه را پرداخت نماید.
ج) اگر شوهر بجز وسائل مورد نیازش چیز دیگری نداشته باشد ،زن نمی تواند مهر خود را طلب کند و باید تا موقع استطاعت مرد صبر کند.
د) زن در هر صورت می تواند مهریه را طلب کند و اگر مرد پرداخت نکرد می تواند از تمکین خودداری کند.
 -94کدام گزينه در مورد ادامه تحصیل زن صحیح است ؟
الف) اگر شرط ضمن عقد شده باشد دختر میتواند بدون اجازه شوهر ادامه تحصیل بدهد.
ب) اگر شرط ضمن عقد شده باشد و مرد مانع ادامه تحصیل زن شود ،زن می تواند از تمکین مرد خودداری کند.
ج) ادامه تحصیل زن ولو شرط ضمن عقد نشده باشد اگر در شان دختر باشد بدون اجازه همسر جایز است.
د) ولو اینکه شرط ضمن عقد شده باشد مرد می تواند از ادامه تحصیل زن ممانعت نماید.
 -95تصرف زن در اموال شوهر و اموال خودش چه حکمی دارد؟
ب) بدون اجازه شوهر جایز است – نیاز به اجازه ندارد.
د) بدون اجازه شوهر جایز نیست – نیاز به اجازه ندارد.

الف) بدون اجازه شوهر جایز است – نیاز به اجازه دارد.
ج) بدون اجازه شوهر جایز نیست -نیاز به اجازه دارد.

 -96در احکام پزشکی ،لمس بدن زن نامحرم از روی لباس ........
الف) اگر پزشک همجنس نباشد و تلذذ و مفسده هم نباشد مجاز است.
ب) تنها برای معاینه اگر بدون تلذذ و مفسده باشد مجاز است.
ج) اگر بدون تلذذ باشد و مفسده ای نباشد مجاز است.
د) لمس بدن از روی لباس و بدون لباس تفاوتی در حکم ندارد.
 -90کدام گزينه در مورد سقط جنین صحیح است؟
الف) سقط جنین پس از انعقاد نطفه در هر ماهی حرام است و دیه دارد.
ب) سقط جنین پس از دمیدن روح حرام است و قبل از آن کراهت شدید دارد.
ج) سقط جنین در هر ماهی حرام است اما دیه بعد از دمیده شدن روح تعلق می گیرد.
د) سقط جنین نامشروع مجاز است اما دیه دارد.

 6از 9

رشته احكام

 -98اگر اسپرم مرد اجنبی وارد رحم زن شود.......
ب) فرزند به زن و همسر او محرم است.
د) فرزند به صاحب نطفه و زن محرم است.

الف) فرزند به مرد ،زن و همسر او محرم می شود.
ج) فرزند تنها مرد محرم است.
 -91کدام گزينه در مورد تشريح جسد صحیح است؟

الف)تشریح بدن میت مسلمان و غیر مسلمان جایز نیست مگر منفعت عقالئی داشته باشد.
ب) تشریح بدن میت مسلمان برای آموزش و پیشرفت پزشکی اشکال ندارد.
ج) تشریح بدن میت غیر مسلمان اشکال ندارد.
د) تشریح بدن میت مسلمان با اجازه خود او اشکال ندارد.
 -47استعمال مواد مخدر.......
الف) اگر تشخیص پزشک متخصص و متعهد باشد و استعمال مواد تنها راه درمان باشد ،به مقدار ضرورت جایز است.
ب) اگر خود فرد تشخیص دهد که تنها راه درمانش مواد است ،به مقدار ضرورت اشکال ندارد.
ج) اگر پزشک متخصص به عنوان یکی از راه های درمان تشخیص بدهد به مقدار ضرورت جایز است.
د) استعمال مواد مخدر تنها در مواردی که منجر به اعتیاد شود حرام است.
 -49غسل مس میت .......
ب) مسلمان واجب است ولی کافر الزم نیست.
د) مسلمان و کافر واجب است.

الف) شیعه واجب است و غیر آن الزم نیست.
ج) مسلمان و اهل کتاب واجب است ولی کافر الزم نیست.
 -42کدام گزينه در مورد تقلب صحیح است؟
الف) تقلب تنها در آزمونهای استخدامی اشکال دارد.
ج) تقلب در امتحان های واقعی و استخدامی جایز نیست.

ب) اگر تقلب با رضایت طرف مقابل باشد اشکال ندارد.
د)تقلب در هر صورت حرام استحتی در آزمونهای مخصوص ورزیدگی

 -49کدام گزينه در مورد آمر به معروف و ناهی از منکر صحیح نیست؟
الف) تارک معروف و عامل منکر باید بر شیوه کار خود اصرار داشته باشد.
ب) خودش باید اهل آن منکر نباشد و آن معروف را انجام دهد.
ج) امر و نهی برای او ضرر جانی نداشته باشد.
د) باید خودش معروف و منکر را بشناسد.
 -44معاشرت با فامیلی که اهل نماز نیست و اموالش حرام و مشکوک است .......
الف) معاشرت اشکال ندارد و تا زمانی که یقین نداریم مال مورد استفاده حرام است می توان از آن استفاده کرد.
ب) معاشرت اشکال دارد ولی اگر مالی از آنها به دست ما رسید در صورت اطمینان به حرام بودن نمی توان از آن استفاده کرد.
ج) معاشرت اشکال ندارد و از اموال آنان می توان در هر صورت استفاده کرد.
د) معاشرت اشکال دارد و از مال آنها نیز در هر صورت نباید استفاده کرد.
 -45اگر کسی غذای نجس می خورد و با ما لوازم مشترک ندارد .......
ب) الزم نیست به او بگوییم.
د) باید به او بگوییم ولی مانع او نباید بشویم.

الف) باید به او بگوییم.
ج) باید مانع غذا خوردن او شویم.
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 -46منظور از رحم در مساله صله رحم و قطع رحم چه کسانی هستند.
الف) منظور کلیه اقوام است مگر کسانی که عرفا نسبت فامیلی خیلی دور داشته باشند.
ب) پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،خواهر و برادر و فرزندان آنها ،عمو ،خاله ،دایی ،عمه
ج) پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،خواهر و برادر و فرزندان آنها
د) پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،خواهر و برادر و فرزندان آنها ،عمو ،خاله ،دایی ،عمه و فرزندان آنها
 -40تراشیدن ريش به منظور دوری از تمسخر و توهین ديگران چه حکمی دارد؟
الف)تراشیدن ریش در این صورت جایز است.
ب) در این گونه موارد به فتوای سایر مراجع مراجعه شود.
ج) تراشیدن ریش حرام است مگر اینکه باعث حرج بشود و تحمل آن غیر ممکن باشد.
د) تراشیدن ریش در این حالت در هر صورت حرام است.
 -48شراب ......
الف) نجس و خوردن آن حرام است و خوردن یک قطره از آن ولو مست کننده نباشد جایز نیست.
ب) نجس و خوردن آن حرام است ولی خوردن مقدار کم که مست کننده نباشد جایز است.
ج) نجس نیست ولی خوردن آن حرام است ولو به میزان یک قطره و عدم مست کنندگی.
د) نجس نیست و خوردن آن به میزانی که مست کنندگی نداشته باشد جایز است.
 -41کدام گزينه در مورد تطهیر نجاست غیر بول صحیح نیست؟
الف)ازاله نجاست باید با آب باشد و بعد از ازاله یک بار تطهیر در آب قلیل کافی است و در اقسام فرش و مانند آن نیاز به گرفتن غساله نیست.
ب) پس از بر طرف کردن نجاست با آب یا غیر آب ،یک بار تطهیر در آب قلیل کافی است و در قبیل فرش باید غساله آن گرفته شود.
ج) ازاله نجاست باید با آب باشد و در اجسام سخت یکبار آب کافی است اما در امثال فرش یکبار آب ریخته شود و بعد از بار دوم باید غساله گرفته شود.

د) ازاله نجاست بدون آب نیز کفایت می کند و در اجسام سخت و امثال فرش باید دوبار آب ریخته شود و ازاله نیز الزم است.
 -57کدام يک از موارد زير آب مضاف حساب نمی شود؟
ب) آب مخلوط با عرقیجات خوردنی
د) آب گل آلود

الف) آب با کف صابون
ج) آب مخلوط با شکر

 -59کدام يک از گزينه های زير با آفتاب پاک نمی شود؟
الف) درب

ب) دیوار

ج) پرده

د) پنجره

 -52اگر قسمتی از رُب گوجه که نجس است برداشته شود ،آيا از بقیه رُب می توان استفاده کرد؟
الف) با برداشتن قسمت نجس و اطراف آن ،قابل استفاده خواهد بود.
ب) اشکالی ندارد.
ج) ربی که نجس شده باشد همه اش نجس است و با برداشتن بخشی از آن مابقی قابل استفاده نیست.
د) مشروط به اینکه فضای خالی شده بالفاصله پر نشود جایز است.
 -59کدام گزينه در مورد نماز روی فرش و پوشیدن لباس ابريشم صحیح است؟
الف) نماز روی فرش ابریشم و پوشیدن لباس ابریشم برای مرد حرام و برای زن جایز است.
ب) نماز روی فرش ابریشم برای مرد و زن صحیح است اما پوشیدن لباس ابریشم فقط برای مرد حرام است.
ج) نماز روی فرش ابریشم برای زن و مرد باطل و پوشیدن لباس تنها برای مرد حرام است.
د) نماز روی فرش ابریشم برای زن و مرد جایز و پوشیدن لباس برای مرد و زن حرام است.
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 -54کدام گزينه در مورد بدهی های دوران کودکی صحیح است؟
الف) باید پرداخت شود و موقع پرداخت الزم است به او بگوییم بابت چه چیز است.
ب) می توان از طرف شخص طلبکار صدقه داد
ج) به هر طریق ممکن باید پرداخت شود ولی الزم نیست بداند بابت چیست.
د) واریز به حساب طلبکار کفایت نمی کند بلکه باید به او اطالع داده شود.
 -55کدام گزينه درباره مديونی که در سختی قرار گرفته ،غیر از وسائل متورد نیتاز متال ديگتری نتدارد و تتوان
پرداخت بدهی خود را ندارد صحیح است؟
الف)مطالبه طلب حالل است ولی اگر پرداخت نشد اجازه ندارد سود بگیرد.
ب) مطالبه طلب حالل است ولی اگر پرداخت نشد بعدا می تواند سود بگیرد.
ج) مطالبه طلب حرام است ولی بعدا می تواند سود بگیرد.
د) مطالبه طلب حرام است و بعدا هم نمی تواند سود اضافه بگیرد.
 -56کدام گزينه در مورد کاهش ارزش پول صحیح است؟
الف) هیچ تفاوتی بین اقسام بدهی ها در این زمینه وجود ندارد.
ب) در مورد مهریه باید لحاظ شود اما در سایر موارد خیر.
ج) در مورد مهریه و خمس باید رعایت شود ولی در سایر بدهی ها خیر.
د) در بدهی های شرعی جایز است ولی در بدهی ها معامالت و قرض جایز نیست.
 -50کدام گزينه در مورد اخذ سود از قرض گیرنده صحیح است؟
الف)در صورتی که دو طرف بر میزان صود توافق و رضایت کامل قلبی داشته باشند دریافت سود جایز است.
ب)اخذ سود به مقداری که جبران کننده کاهش ارزش پول می باشد صحیح است.
ج) اخذ سود در موردی جایز است که بدون شرط باشد و قرض گیرنده خودش سودی را پرداخت کند.
د) در صورتی که قرض گیرنده به وعده خود عمل نکند به عنوان جریمه دیرکرد اخذ سود صحیح است.
 -58کدام يک از موارد اخذ ربا صحیح نیست؟
ب) ربا گرفتن خواهر و برادر از یکدیگر
د) ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر

الف) ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسالم نیست
ج) ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر

 -51حکم« خريد و فروش ارز » و « اسکناس نو با قیمت بیشتر» چیست؟
ب) هر دو حرام است.
د) هر دو جایز است.

الف) اولی حرام و دومی جایز است.
ج) اولی جایز و دومی حرام است.

 -67کدام گزينه در مورد اذن پدر برای ازدواج مرد مسلمان با دختر غیر مسلمان صحیح است؟
الف) دختر مسلمانی که پدرش غیر مسلمان باشد نیاز به اذن پدر ندارد.
ب) دختر غیر مسلمان که پدرش غیر مسلمان است نیاز به اذن پدر ندارد ولو اینکه در مذهب آنان اذن پدر الزم باشد.
ج) دختر غیر مسلمان برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد.
د) دختر غیر مسلمان در هیچ صورتی نیاز به اذن پدر ندارد.
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