
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  2زن در اسالم موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 2زن در اسالم عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح ( خانم عالسوند2زن در اسالم ) ک
 

 22/30/30 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  23 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم کل کتاب محدوده:  خانم مریم السادات طزرئی انم طّرا

 دقيقه 33زمان:         نام ونام خانوادگی:                                             پایه: سوم بهمن    

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 (93)ص نمره 5/0مراد از ایناس رشد چیست؟ ـ 1

 د( ب و ج ج( مشاهده و رؤیت رشد ب( رشد و بلوغ اجتماعی الف( رشد طبیعی

 (33)ص نمره 5/0ـ مهرالمسمی چیست؟ 2

 ب( یکی از اقسام مهر می باشد الف( اگر مهر در عقد تعیین نشده باشد مانند آن را بیان می کنند

 د( هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین شده باشد ل خدا برای زنان و دختران قرار داده استج( مهریه ای که رسو

 (111)ص نمره 5/0ـ سه اصل اخالقی مهم در الگو همسری کدامند؟ 3

 ب( قدردانی، محبت و تمکین    الف( مهارت ارتباطی، حسن خلق، محبت

 قوقی، محبت، تمکیند( وظایف ح   ج( آگاهی زن و شوهر، محبت، مهارت ارتباط

 (252)ص نمره 5/0ـ چرا چند شوهری شایع نبوده است؟ 4

 ب( با طبیعت و خواست زن موافق نیست زیرا زن می خواهد قلب مرد را اختیار کند الف( کسی از آن استقبال نکرده است

 ب و ج د(  ج( با طبیعت مرد موافق نیست زیرا مرد نیازمند است که از نسبت فرزندش آگاه باشد

 (32ـ39)ص نمره 2چه دالیلی برای تبیین تفاوت های مردان و زنان در امور عبادی می توان ذکر کرد؟ ـ 5

ــ ففـ    3ـ جنبه ارفاقی تفاوت های عبادی اسـت.  9ـ هماهنگی آن با تکوین. 2ـ رویدادهای طبیعی و ساختمان جسمانی و روانی زنان و مردان است. 1

 ت.مسئولیت های خانگی و... اس

 (11)ص نمره 1ـ ویژگی های حسن ارتباط کدامند؟ ) چهار مورد( 6

 صداقت، مثبت اندیشی و خوش بینی، روفیه قناعت، بردباری، سخاوتمندی، غیرت ورزی بجا، مهارت های کالمی ارتباطی

 (43)ص نمره 2ـ چه عواملی باعث باال رفتن سن ازدواج شده است؟ 7

ـ تغییـر در  3ـ تحول در رفتار جنسی. 9ـ تحصیل، به ویژه تحصیالن عالیه. 2شغلی و استقالل اقتصادی برای دختران.  ـ اهمیت یافتن و فراهم شدن امنیت1

ه ی ازدواج ارزش ها و آداب و رسوم از جمله: قداست زدایی از ازدواج، فرزند خواهی کمتر، لذت گرایی، از میان رفتن آداب و رسوم محلی و قومی دربـار 

 رنیته.و پذیرش آداب مد

 (101)ص نمره 2ـ چهار مورد از اصول همسری در نگرش فمنیستی را بنویسید؟ 8

ـ آزادهـی عمـل، بـه    9ـ برتری فقوق فردی بر هویت خانوادگی با شأن مادری. 2ـ قطع هرگونه وابستگی و افساس نیاز به ویژه وابستگی زن به شوهر. 1

 ـ تغییر در معیار قیومیت مرد بر زن.3رویکرد کامالً بی معناست. ویژه درباره ی وظایف زناشویی مقوله ی تمکین در این 



 

 (139)ص نمره 1ـ تأثیرهای فرهنگی تحقیر نقش مادری چیست؟ 9

 ـ دوری از نقش های زنانه.3ـ افزایش و اصالت یافتن فعالیت های شغلی زنان. 9ـ تأخیر در ازدواج. 2ـ بی رغبتی زنان ازدواج کرده برای بچه دار شدن. 1

 (133ـ150)ص نمره 2ـ مفهوم قوامیت را با توجه به دیدگاه های دو تن از مفسران بیان کنید؟ 11

معنای راغب می نویسد: موضوع قیام گاهی شخص است در این صورت قوامیت به معنای مسخر بودن یا اختیار داشتن است و اگر موضوع قیام شئ باشد به 

 مراعات و محافظت است.

 فرماید: قیم کسی است که قیام به امر دیگری دارد و قوام و قیام مبالغه از این صیغه اند. عالمه طباطبایی می

 (144ـ132)ص نمره 2دو مورد از امتیازهای نفقه ی زوجه را بیان کرده و مقدار و مصادیق نفقه را بنویسید؟ ـ 11

ـ نفقـه ی زوجـه در هـر فـال     2فالی که نفقه ی اقارب طرفینی است.  ـ نفقه زوجه یک جانبه است یعنی زن به تأمین مالی شوهر خود موظف نیست در1

ــ نفقـه ی زوجـه همـواره قابـل      9واجب است چه زن نیازمند باشد چه ثروتمند در فالی که نفقه ی اقارب در صورت فقر و نیاز آنان بر مرد واجب است. 

ه بر دیگر دیون مقدم است... مالک نیاز زن است و مصادیق، مسکن، لباس، غذا، ـ نفقه ی زوج5ـ نفقه ی زوجه بر نفقه ی اقارب مقدم است. 3مطالبه است. 

 اثاث خانه و خادم و...

 (209)ص نمره 2ـ خشونت خانوادگی را تعریف کنید، در متون فمنیستی چه رویکردی به خشونت خانوادگی وجود دارد؟ 12

ای دیگر اعمال کند خشونت خانوادگی نام دارد. در نظریه فمنیستی معیار سنجش خشونت افساسی فیزیکی و جنسی که عضوی از خانواده به عضو یا اعض

ی با وی وجود خشونت، همیشه برداشت شخصی فرد قربانی است. به این معنی که اگر زن از هرگونه رفتار شوهر افساس تحقیر، تهدید و محدودیت کند یعن

 رفتار خشونت بار شده است.

 (225ه )صنمر 2مردان سپرده شده؟ )دلیل روایی و قرآنی(  ـ چرا در اسالم حق طالق به13

 وَ اِذا طلقتم النساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَ فأمسکوهُنّ بمعروف.

و طالق نیز به  روایی: امام صادق )علیه السالم( درباره ی زنی که می خواستزمام طالق در دست او باشد فرمود این خالف سنت است مرد باید مهریه بپردازد

 دست اوست.

 (234ه )صنمر 1ـ الف( مشارکت سیاسی را تعریف کنید؟ 14

مشارکت سیاسی: شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم و شرکت در فعالیت های سیاسی و سهیم شدن مردم در تصمیم گیری هـای  

 مؤثر بر وضع آن ها تعریف شده است.

 (924)ص نمره 1رای زنان بیان کنید؟ )دو مورد( ب( شاخص های مشارکت اجتماعی مطلوب را ب

ـ هـدف و مقصـود   2ـ فعالیت مورد نظر سازنده باشد و به ارتقای وضعیت اجتماعی و عمران جامعه کمک برساند بازخورد آن به زنان رضایت آمیز باشد. 1

ـ اولویت های او را در جایگـاه یـک   3جهت قابلیت های آنان باشد. ـ توان زنانه ی زنان را نفرساید بلکه هرچه بیش تر در 9آن الهی و خداپسندانه باشد. 

 زن تحت الشعاع قرار ندهد.

 موفق باشید             
                                                                                                                                                       


