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  : تستي

  ... .     المرأةَ الموكِّلة له في التزويج من نفسه الوكيل، تزويج . 1

 � اليجوز إلّا إذا أذنت فيه خصوصاً. ب � اليجوز إلّا إذا أذنت فيه عموماً. أ

  � يجوز إذا أذنت فيه عموماً أو خصوصاً. د  � يجوز وإن لم تأذن فيه عموماً أو خصوصاً. ج

  بنابر نظر شهيدين، ازدواج مرد مسلمان با زن مسيحي چه حكمي دارد؟     . 2

 � به نحو دوام جايز است. د � به نحو متعه جايز است. ج � جايز نيست مطلقا. ب � جايز است مطلقا. أ

 .    ... وإن لم تكن عالمةً فاألجود إن كانت الزوجة عالمةً بفقر الزوج لزم العقد . 3

  � عدم تسلّطها علي الفسخ. ب �بطالن العقد من حين العلم . أ

  � البطالن مطلقاً. د  � تسلّطها علي الفسخ مطلقاً. ج

     )نظر شهيد اول( .. ..ـ   فلو شرطها بكراً فظهرت ثيباً  .۴

      � يرجع إلى األرش. ب   �ثبت سبق الثيبوبة علي العقد أم ال له الفسخ . أ

  � له الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد. د     � ال فسخ و ال أرش. ج

    ... .  إذا كان النشوز من كُلِّ واحد من الزوجين فبعث الحاكم الحكَمين، فكلُّ ما شرطاه علي الزوجين يلزم . 5

  � ولوكان طالقاً مع عدم رضا الزوج. ب  �إذا كان سائغاً شرعاً وإن لم يرض به الزوجان . أ

  �ولوكان بذالً علي الزوجة في الخُلع مع عدم رضاها . د  �إذا كان سائغاً ورضي به الزوجان . ج

  : تشريحي

المنع من األخير؛ ألنّه حقيقة في المنقطع شرعاً فيكون مجازاً في الدائم  وذهب األكثر إلي... زوجتك وأنكحتك ومتّعتك الغير : اإليجاب في عقد النكاح* 
  .حذراً من االشتراك، واليكفي ما يدلّ بالمجاز حذراً من عدم االنحصار

  .    دليل بر چيست؟ توضيح دهيد» حذراً من عدم االنحصار«و » حذراً من االشتراك«هاي هر يك از عبارت. 1

  
  

  

. يلزمها جميع المهر؛ لتفويتها علي الزوجة البضع وإنّما ينتصف بالطالق ولم يقع: وقيل. لو ادعت االُم الوكالة عن اإلبن في التزويج وأنكر بطل العقد* 
  .    ويشكل بأنّ البضع إنّما يضمن باالستيفاء علي بعض الوجوه ال مطلقاً والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه

  .   مة مهر و اشكال بر آن را توضيح دهيددليل لزوم ه. 2

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش
 امتحانات كتبي

  
 بسمه تعالي    

        
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  4فقه  :موضوع  5 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 18 - 19:30 :ساعت  11/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

 :شناسنامه. ش      :متولد
     

 :نتيجه   
  كد مصحح به حروف به عدد

       :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان
  

       

)342تا ص  159از ص  3ج (. تا پايان كتاب نكاح )الفصل الثاني في العقد(كتاب النكاح شرح لمعه، از  :متن و محدوده     :بازبيني 

        )نمره 5/2نمره و تشريحي  5/0تستي (    .تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نمي شودسؤال  7لطفاً به تمام سؤاالت تستي و فقط 



 ٢

- والنكاح حقيقة في }والتنكحوا ما نكح آباؤكم{يدخل بها الزوج؛ لعموم األب فصاعداً واإلبن فنازالً علي اآلخر وإن لم  تحرم بالمصاهرة زوجة كلّ من* 

  . العقد علي األقوي
  .    آية شريفه، دليل بر چيست؟ وجه داللت آن را توضيح دهيد. به چه معناست؟       ب» مصاهره«. أ. 3

  
  
  

  

م فوائد لو زنت امرأة شخصٍ لم تحرم عليه وإن أصرّت علي الزنا؛ لألصل، خالفاً للمفيد حيث ذهب إلي تحريمها مع اإلصرار استناداً إلي فوات أعظ* 
  .ويضعف بأنّ الزاني ال نسب له. النسب حينئذمعه؛الختالط  -وهو التناسل -النكاح

  .    نظر و استدالل شيخ مفيد و اشكال آن را توضيح دهيد. 4

  
  

  

  .وألنّ المظاهر يلزم بالفئة أو الطالق وهو هنا متعذّر» الظهار مثل الطالق«: ×ذهب جماعة إلي عدم وقوع الظهار بالمتعة؛ لقول الصادق* 
  .    ر متعه را توضيح دهيددو دليل عدم وقوع ظهار د. 5

  
  

  

. يجب مهر المثل تنزيالً لتعذّر تسليم العين منزلة الفساد: لو عقد الذميان علي ما اليملك في شرعنا صح فإن أسلما انتقل إلي القيمة عند مستحلّية؛ وقيل* 
  .ويضعف بمنع الفساد، والتعذّر الشرعي منزّل منزلة الحسي

  .    و اشكال آن را توضيح دهيد» مهر المثل«وجوب در فرع مذكور، دليل . 6

  
  

  
فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثالً أو قيمةً؛ ألنّ حقّه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معيناً ] فطلّقها[لو وهبته نصف مهرها معيناً قبل الدخول * 

  .فيرجع إلي بدله

  .     فرع مذكور و دليل آن را توضيح دهيد. 7

  

  

  

  .   چيست و اين حق براي كيست؟ به تفصيل بيان كنيد» حضانت«. 8

     

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 12تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


