
 شادی روح پدرومادرم صلوات –نوعی 
 

 

1 

 2اسکورم عربی معاصر

 
 آزمون 1ج

 است؟ درست اسالم، در «ارث سهام تقسیم» مورد در عبارت کدام
 .است مرد مساوی همیشه زن سهم( الف

 .است مردان از بیشتر همیشه زنان سهم( ب
 .است مردان سهم نصف موارد، بیشتر در زنان سهم( @ ج

 .است مردان سهم نصف با معادل همواره زنان، سهم( د
 

 است؟ درست «اْلُأْنَثَیْین َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر» آیه به توجه با عبارت، کدام
 .است مردان برابر دو خداوند، نزد در زنان ارث( الف

 .است زنان برابر دو ارث در مردان، سهم( @ ب
 .است مرد یک سهم با معادل زن دو سهم وصیت، و ارث در( ج
 .است داده قرار زنان برابر دو را مردان سهم مالی، مسایل همۀ در خداوند( د
 

 چیست؟ زن و مرد ارث اختالف دلیل فقها، از بسیاری نظر به
 زن بر مرد اقتصادی تفضیل و ذاتی برتری( الف

 سرمایه و پول از نگهداری در زنان جسمی توانایی عدم( ب
 زندگی های¬سرمایه کردن خرج برای زنان در کافی تدبیر داشتن عدم( ج

 زن و مرد میان اموال مناسب اقتصادی توزیع( @ د
 

 هب مالی رسیدگی از تر¬مهم فرزندان به مالی رسیدگی که دهد¬می نشان میت، پدر از میت فرزند ارث بودن بیشتر
 .است پدر

 درست
 @ نادرست

 

 .«بالسدس تنحصر الولد وجود حال فی األب حصة: »کنید مشخص را صحیح ترجمه
 .است ششم یک میت، برای فرزندی وجود صورت در میت پدر سهم( الف

 .برد¬می ارث سوم یک باشد، فرزندی دارای میت، پدر اگر( @ ب
 .است ششم یک او ارث سهم باشد، فرزند یک دارای میت پدر اگر( ج
 .باشد داشته فرزند شش میت که دارد االرث سهم صورتی در فقط پدر( د
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 2آزمون جلسه
 

 باشد؟ مرد و زن ارث تفاوت جواز بر دلیلی تواند¬می گزینه کدام
 .نیستند معیشت عقل دارای زنان( الف

 .شوند¬می جدا خانواده از ازدواج با زنان( ب
 .ندارند را ارث با گذاری¬سرمایه و سودآوری توانایی زنان( ج

 .بپردازد اینفقه اشخانواده به تا نیست مکلف زن معمول، طوربه( @ د
 

 است؟ درست( میت) مورِّث مورد در گزینه کدام
 .شود وارثانش سهم در تفاوت باعث تواند¬می مورث( @ الف

 .برسد سهم دیگری از بیش وارثان از یکی به که کند کاری ندارد حق او( ب
 .بدهد دختران به را ارث تمام و کرده محروم ارث از را پسران وصیت، با تواند¬می مورث( ج
 .دهند¬نمی اجازه کند، مختل را ارث مفروض سهام که وصیتی اسالمی، مذاهب از کدام¬هیچ( د
 

 .منهما کل فقد جراء العائلة تصیب التی المادیة بالخسارة لها عالقة ال المرأة و الرجل دیة تفاوت
 درست

 @ نادرست
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 .«بثمن التقدر القیمة ألن: »کنید مشخص را عبارت این از مولف منظور درس، متن به توجه با
 .شود¬نمی سنجیده دیه قیمت با ها،¬انسان ارزش( @ الف

 .شود¬نمی حاصل گذاری¬قیمت با جز چیزی، هر ارزش( ب
 .دارایی و ثروت نه و است درست کارهای به انسان قیمت( ج
 .شود سنجیده او اموال واسطه¬به انسان قیمت نباید( د
 

 باشد؟ زن و مرد بین دیه تفاوت توجیه بر دلیلی تواند¬نمی گزینه کدام
 .است زن مرگ خسارت از بیشتر شود،¬می وارد خانواده بر مرد مرگ واسطه¬به که خسارتی( الف

 .برآید مردان وظایف عهدۀ از تواند¬نمی زن اما کند، پر را جامعه در زن نبود خأل تواند¬می مرد( @ ب
 است تر¬سخت شود،¬می وارد خانواده بر مرد مرگ واسطه¬به که مالی خسارت جبران( ج
 .آید¬می وجود¬به سختی عیالش برای او مرگ با که بود واجبی نفقات دارای مرد( د
 

 چیست؟ علت باشد؛ مردان از بیشتر باید زن شهود معتبر تعداد موارد، برخی در
 .است مرد صدقیه نصف زن صدقیه( الف

 .است زنان در که متابعتی عدم و عاطفه( @ ب
 .است مردان صداقت از کمتر زنان صداقت( ج
 .است زنان از بیشتر اخالقی نکات به مردان پایبندی( د
 

 ود نقص زیرا شد؛¬نمی پذیرفته نیز زن دو شهادت بود، زنان در نقص وجود زن، یک شهادت نپذیرفتن سبب اگر
 .نیست او نقص سبب¬به زن یک شهادت رد پس. است شده برابر

 @ درست
 نادرست
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 آزمون 3ج
 

 چیست؟ است، زن یک شهادت قبول مانع که متابعتی عدم از مراد
 .نیستند حق تابع و کنند¬می تکرار بگویند مردانشان آنچه زنان( الف

 .است گرفته قرار نکوهش مورد قضایی، مسائل در زنان شهادت از تبعیت( ب
 .آورند¬نمی خاطر¬به را چیزی دیگری از تبعیت بدون و است ضعیف مسایل یادآوری در زنان توانایی( ج

 .بدهند شهادت آن مورد در و باشند متوجه را آن جزییات تا نیستند جامعه و اقتصاد مسائل پیگیر زنان( @ د
 

 نیست؟ درست زنان شهادت مورد در عبارت کدام
 .است کافی نیز زن یک شهادت نسب، و والدت برای( الف

 .شود¬نمی پذیرفته اصال مردان شهادت ضمیمه بدون زنان شهادت( @ ب
 .دارد ارزش مرد دو شهادت اندازۀ¬به زن یک شهادت موارد، برخی در( ج
 .شود¬می پذیرفته زن یک شهادت ـ جنسی عیوب و بکارت مانند ـ زنان به مختص مسایل در( د
 

 .«الدماء رؤیة التتحمل و الشجارات حاالت فی التصمد ألنها» است؟ سازگار گزینه کدام با عبارت این
 .نیست معتبر اند¬داشته شرکت درگیری که زنانی و مردان شهادت( الف

 .نیست پذیرفته است آمده جوش به ها¬خون که نزاع زمان در مردان شهادت( ب
 .ندارد بها¬خون تعیین برای شدن مبنا ارزش و است احساسات روی از دعوا زمان در شهادت( @ ج

 .باشد¬نمی دقیق است شده قتل یا جراحت به منجر که هایی¬درگیری مورد در زنان شهادت( د
 

 است؟ اقسامی چه شامل کلی طوربه زن، به نسبت مرد بر واجبات
 رعایت و حمایت( @ الف

 معنوی و مادی( ب
 اجتماعی رعایت و فردی حمایت( ج
 معنوی رعایت و مادی حمایت( د
 

 است؟ داده قرار زنان بر «قّوام» را مردان متعال، خداوند چرا مؤلف، نظر از
 .است زنان عقل از تر¬کامل مردان عقل( الف

 .است شده گذاشته مردان برعهدۀ زندگی نفقه( @ ب
 .است زنان جسمی توان از بیشتری مردان جسمی توان( ج
 .اند¬شده خلق مردان خاطر¬به و نداشته اصالتی زنان خلقت( د
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 از مرد فردی حمایت ،«معنوی او مادی اعتداء اّی من عائلته و زوجته یحمی بأن تتمثل» عبارت به توجه با
 گیرد؟¬می شکل چگونه خانواده،

 .سازد برآورده را پوشاک و مسکن به آنها نیاز( الف
 .بیاموزد آنها به را الهی محرمات و عبادات( ب

 .کند حفظ معنوی و مادی تجاوزات از را آنها( @ ج
 .سازد آشنا رزمی و دفاعی فنون با را آنها( د
 

 تمشارک کشورشان از دفاع در توانند¬می باشند نداشته دفاع توانایی مردان که جایی یا داوطلبانه صورت به زنان
 .کنند

 @ درست
 نادرست

 
 چیست؟ «درجة علیهن للرجال و» شریفه آیه در «درجه» از منظور عباس،¬ابن نظر بنابر

 .کند ادا را آنها واجبات و باشد اش¬خانواده با گذشت و مدارا اهل باید مرد( @ الف
 .است قیمومیت و والیت درجه آن و اند،شده داده برتری زنان بر درجه یک مردان متعال، خداوند نزد( ب
 .کند تحمل را هایش¬بدی و بپوشاند را مردش عیوب باید زن پس دارد، درجه زن بر مرد چون( ج
 .است نگرفته سبقت مردان بر زنی هیچ و دارند برتری زنان بر معنوی و مادی مقامات در مردان( د
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 آزمون 4ج
 

 است؟ درست مرد حقوق مورد در گزینه کدام
 رد و طالق( @ الف

 فردی حمایت و نفقه( ب
 مسکن تهیه و استمتاع( ج
 نفقه و طالق( د
 

 است؟ درست استمتاع حق مورد در گزینه کدام فقها، بیشتر نظر طبق
 .شود شوهر استمتاع مانع نفاس خاطر¬به ندارد حق زن( الف

 .شود همسرش استمتاع مانع ندارد حق صورتی هیچ در زن( ب
 .کند تمکین شوهرش جنسی هایخواسته به نسبت همواره زن که است مستحب( ج

 .است استمتاع حق همسرش، بر شوهر اساسی حق( @ د
 

 .«تصبح حتی المالئکة لعنتها علیها، غضبان فبات فأبت فراشه الی إمرأته الرجل دعا اذا» چیست؟ روایت معنای
 .کنند¬می لعن را او صبحگاه هر فرشتگان شود، عصبانی مرد و کند رد بستر به را همسرش دعوت زنی اگر( الف

 کند، سپری زن از ناراحتی حال در را شب آن شوهرش و نپذیرد، را بستری¬هم به شوهرش دعوت زنی اگر( @ ب
 .کنند¬می لعنت صبح تا را زن آن مالئکه

 تا زن چند هر کنند؛¬می لعن صبح تا را او مالئکه نکند، اجابت او و بخواند بستر به را همسرش مردی اگر( ج
 .باشد ناراحت کارش از صبح

 آن فرشتگان بپذیرد، را او دعوت شوهرش از ناراحتی وجود با زن و کند دعوت بستر به را همسرش مردی اگر( د
 .کنند¬می لعنت صبح تا را مرد

 
 چیست؟ استمتاع حق مورد در الدین¬شمس مهدی محمد شیخ نظر
 .است کرده لحاظ زوجین بین مشترک صورت به را حقی چنین استمتاع، به مربوط روایات( الف

 .هستند غریب و حسن همگی کند،¬می دعوت شوهر از تمکین به را زنان که روایاتی( ب
 نامناسب، روحی وضع داشتن صورت در تواند¬می زن عرف بنابر و است «معروف» حقی چنین معیار( @ ج
 .نکند تمکین

 .نمود ثابت را جنسی تمکین وجوب تواننمی پس است؛ «شدهشناخته امور» استمتاع حق معیار( د
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 چرا؟ است؟ «استمتاع حق» دارای نیز زن آیا
 .اندساکت بارهاین در نصوص ـ خیر( الف

 .است دهنده¬نفقه حق فقط استمتاع ـ خیر( ب
 .است قایل زن برای حقی چنین عرف ـ بله( ج

 .دارد داللت آن بر قرآنی عام حکم ـ بله( @ د
 
 است؟ شده بیان مساکنه حق شریفه، آیه کدام در

 بیوتکن فی قرن و( @ الف
 بمعروف فامسکوهن( ب
 الیکم احب ترضونها مساکن و( ج
 بیوتکن فی یتلی ما اذکرن و( د
 

 .سازد فراهم را خانه در مرد آرامش اسباب باید زن که است آن «المساکنة حق» از منظور
 درست

 @ نادرست
 

 چیست؟ «بالعمل الحق للمرأة» عبارت از منظور
 .شود رفتار حقشان مطابق زنان، با باید( الف

 .کند کار خانه از بیرون در دارد حق زن( @ ب
 .شناسند¬می رسمیت¬به را کارهایش برابر در زن مزد( ج
 .بگیرد مزد خانه کارهای برابر در دارد حق زن( د
 

 استمتاع حق فروع از را آن و نکرده محسوب جداگانه اصلی را «المساکنة حق» که دارد وجود جدیدی فقهی گرایش
 .داند¬می

 @ درست
 نادرست

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 آزمون 5ج
 

 خوانیهم ایشان نظر با گزینه کدام. دانندمی الزم استمتاع حق با تعارض درصورت فقط را مساکنت حق فقها برخی
 دارد؟

 .است اسالم در تأکید مورد و اساسی حکم یک مساکنت، حق
 .است «بودن زن» خاطر¬به و است جنسیتی حکم یک حکم این
 .دارد حکمی چنین بر داللت «بیوتکن فی قرن و» آیه

 .باشد همسرش مناسب مرد خانه که است جاری وقتی حق این@ 
 

 قّوام و ازدواج عقد ماهیت با شرطی چنین زیرا کند؛ شرط همسرش با زندگی برای را خاصی مکان ندارد حق زن
 .دارد تنافی مرد بودن

 درست
 نادرست@ 

 
 نیهاتب بعد الجنسین بین المساواة مسألة علی العربیة الدول من عدد تحّفظ قد: »کنید مشخص را زیر عبارت ترجمه

 .«اإلتفاقیة
 .کنندنمی مراعات را مرد و زن بین تساوی ایشان از برخی کنوانسیون، بر عربی هایدولت توافق از بعد

 .کنند می مراقبت مرد و زن بین تساوی مسأله از کنوانسیون، پذیرفتن از بعد عربی، های¬دولت برخی
 زن و مرد بین مساوات مسأله قبول از هم هنوز کنوانسیون، شدن پذیرفته از بعد عربی، های¬دولت برخی@ 

 .کنند می خودداری
 در زن و مرد حقوق تساوی رعایت بر محافظت دار¬عهده عربی، های¬دولت برخی کنوانسیون، تصویب از بعد

 .اند¬شده عربی کشورهای
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 است؟ درست «َسبیال َعلیِهنَّ َفالَتبُغوا َاَطعَنُکم َفِإن» آیۀ از زیر احکام از یک کدام استنباط
 طالق حکم حلیت
 بودن خانه هم حق
 مرد از زن اطاعت وجوب@ 

 خانواده نفقه تأمین وجوب
 

 .اند¬دانسته وظایفش به شوهر التزام به مشروط و خانواده امور به منحصر را مرد از زن اطاعت فقها، از برخی
 درست@ 

 نادرست
 

 نیست؟ درست «زنان تنبیه» مورد در گزینه کدام
 .باشد وعظ از بعد باید زن، زدن
 .است نشده داده زنان تنبیه بر ای¬اجازه قرآن، آیات در@ 
 .نرساند آزار او به و باشد کردن¬ادب خاطر¬به باید زن زدن

 .اند¬دانسته جایز را معصیتی هر ارتکاب خاطر¬به زنان زدن فقها برخی
 

 چیست؟ «نشوز» لغوی معنای
 نهوض و ارتفاع@ 

 اعتراض و انکار
 شدن خارج
 غرور و تکبر

 
 چیست؟ «ُنشوَزهنَّ َتخاُفوَن الّلاتی َو» شریفۀ آیه در «زن نشوز» اصطالحی معنای
 الزوج بحقوق جهلها

 زوجها علی استعصاؤها@ 
 المعاصی ارتکاب

 الزوج اموال تبدید
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 آزمون 6ج
 

 ربالض حق الرجل اعطی قد و التمکین؛ رفض و بالتعالی النشوز معنی اختصار فیمکننا» عبارت دربارۀ گزینه کدام
 است؟ درست «المبّرح غیر الخفیف

 طوربه را او دارد حق شوهر صورت این در. تمکین عدم و جویی¬برتری: است چیز دو به منوط زن نشوز تحقق
 .بزند دردناکی

 نباشد دردآور که طوری¬به را زن دارد حق شوهر صورت این در که است تمکین از خودداری معنای به @ نشوز
 .بزند

 کند تنبیه طوری را زنش دارد حق مرد صورت این در کرد؛ معنا تمکین از خودداری و سرکشی به توان می را نشوز
 .باشد نداشته نشوز بر اصرار دیگر که

 در لیو. باشد دردآور نباید نیز تنبیه نباشد، جنسی امور به مربوط نشوز این اگر. است مختلفی مراتب دارای نشوز
 .نشود تکرار نشوز که باشد قدری به باید تنبیه جنسی، امور

 

 است؟ درست مرد نشوز مورد در عبارت کدام
 .شود نمی مطرح مرد مورد در نشوز

 .کند تنبیه را او خودش تواند می زن مرد، نشوز صورت در
 .است شده موکول قاضی به او تنبیه مرد، نشوز صورت @ در

 .کرد تنبیه نشوز خاطر به نباید را مرد رأفت، و رحمت روایات به توجه با
 

 بوده خشونت از استفاده ارشاد راه تنها که است ای گذشته به مربوط «ناشزه زدن کتک» حکم نویسنده، نظر به
 .دارد وجود شوهر حق احقاق برای نیز دیگری های-راه قضایی و حقوقی نظام وجود با معاصر، زمان در اما است؛

 @ درست
 نادرست
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 تواند می مرد رایطیش چه با «َتُعوُلوا َألَّا َأْدنى ذِلَك َأْیماُنُكْم َمَلَكْت ما َأْو َفواِحَدًة َتْعِدُلوا َألَّا ِخْفُتْم َفِإْن» آیه به توجه با
 باشد؟ داشته همسر چند

 .باشد نداشته کنیز به دسترسی
 .نباشد زیاد او همسران بین سنی تفاوت

 .باشد بیمناک نکند رعایت را عدالت مبادا اینکه از
 .باشد داشته را آنان نفقه پرداخت و همسران با عادالنه برخورد @ توانایی

 
 دارد؟ حکمتی چه همسران تعدد جواز ،«الرجال عند االخصاب فترة طول» عبارت به توجه با

 .است مرد برعهدۀ فرزندآوری بر تصمیم
 .است مردان از کمتر زنان جنسی توانایی

 .است محدودتر زنان برای بارداری توانایی زمان @ مدت
 .است دشوار زن یک برای بارداری دورۀ چندین تحمل

 
 چیست؟ دوم همسر برگزیدن شرط دربارۀ نویسنده پیشنهادی قانون
 .شود بررسی شرع حاکم توسط مجدد، ازدواج به مرد تمایل دالیل

 .شود اثبات و بررسی مجدد ازدواج برای مرد مالی @ توانایی
 .کند اثبات را عدالت رعایت در خود، اخالقی صالحیت باید مرد

 .بگیرد طالق مرد توسط عدالت رعایت عدم صورت در بتواند دوم همسر
 

 .«َحَرْصُتْم َلْو َو النِّساِء َبْیَن َتْعِدُلوا َأْن َتْسَتِطیُعوا َلْن َو. »کنید مشخص را آیه در نظر مورد عدالت
 مساکنه و نفقه @ در

 عاطفه و میل در
 عاطفه و نفقه در
 مساکنه و عاطفه در
 

 نز مرد اگر که کند شرط عقد هنگام در تواند¬می کند، اختیار دیگری زن شوهرش که باشد نداشته تمایل زنی اگر
 .باشد داشته طالق حق خودش اول زن بگیرد، دیگری

 @ درست
 نادرست

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 آزمون 7ج
 

 است؟ درست اسالم نظر از «رد و طالق» حق مورد در گزینه کدام
 .است مرد حقوق از آن رد و @ طالق

 .است زن دست به همیشه آن، رد و طالق
 .برخوردارند حق این از مساوی طوربه زن و مرد

 .است زن حق فقط آن رد اما است، مرد دست به ابتدا در طالق
 

 غیر اوقات فی تسریحها بین و المراة، عضل طریق من االبتزاز بین وسطی حالة الطالُق اعتبر» عبارت مفهوم
 .کنید مشخص را «مالئمة

 .است زن برای زندگی شدن سخت صورت در او طالق یا زن، زندگی برای مناسب شرایط ایجاد بر مخیر مرد
 بهتر زندگی به رسیدن برای طالق یا و دشوار زندگی دادن ادامه به مخیر زن که است اعتبار دارای وقتی طالق
 .باشد

 دشوار موقعیت از او رهایی برای طالق اعتبار دشوار، زندگی از زن یک دادن نجات برای راه بهترین اسالم، نظر از
 .است

 .است شده لحاظ نامناسب شرایط در او رهاکردن و زن بر گیریسخت بین ای میانه حد عنوان به @ طالق
 

 است؟ رد حق دارای زمانی چه تا مرد اسالمی، احکام براساس
 طالق هر در عده انقضای از قبل
 سوم طالق در عده انقضای از قبل

 دوم و اول طالق در عده انقضای از @ قبل
 چهارم طالق در عده انقضای از قبل
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 شود؟ طالق باعث زن، جانب از تواند نمی قاضی صورت چه در

 .ندهد انجام را زن به نسبت وظایفش مرد
 .دهد تغییر را زن سکونت محل بخواهد @ مرد
 .نباشد تحمل قابل شوهری چنین با زن زندگی

 .باشد ازدواج عقد مفِسد که شود کاری مرتکب مرد
 

 .تشاء ما تقدم ان ارادتها بملء التستطیع و للمهر؛ مادی مقابل اّی بتقدیم ملزمة لیست الزوجة
 .درست

 .@ نادرست
 

 .الرضاعة اجر عن تتخلی ان شاءت اذا تستطیع المراة ان القول نافل لمن انه
 .@ درست

 .نادرست
 

 .«الحضانة علی ینطبق الرضاعة علی ینطبق ما و» کنید؟ مشخص را عبارت با مرتبط گزینه
 .است محرمیت باعث شیردهی مانند حضانت
 .است پدر برعهدۀ فرزند، به شیردهنده فرد انتخاب

 .است طفل مادر حق ابتدا در شیردهی، مانند نیز @ حضانت
 .است رضاعت زمان همانند حضانت زمان در فرزند و زن نفقه

 
 

 نیست؟ درست «والیت» بحث مورد در عبارت کدام
 .دارد اولویت دیگران به نسبت فرزندان، بر والیت در @ مادر

 .اند داده قرار برادر و عمو والیت از بعد را مادر والیت مذاهب، برخی
 .است صحیح جد و پدر فقدان زمان در مادر بودن قیم بر ازدواج عقد در توافق
 .دهد قرار فرزندان قیم را مادر آنها، وصی یا جد پدر، فقدان صورت در تواند می شرعی حاکم

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 زمون8ج
 آ

 چیست؟ «فرزندان ملیت» دربارۀ صحیح گزینۀ
 .داند می پدر تابع را فرزندان ملیت اسالم و کنوانسیون
 .دانند می والدین مساوی حق را فرزندان ملیت اسالم، و کنوانسیون

 .است مادر تابع دختر ملیت و است پدر تابع پسر ملیت اسالم، نظر بنابر
 .است واگذاری قابل عقد، ضمن شرط با ولی است؛ پدر تابع اصل در فرزندان ملیت اسالم، نظر @ از

 
 چیست؟ فرزندان خانوادگی نام دربارۀ کنوانسیون خواستۀ

 .است پدر برای حق این
 .است مادر برای خانوادگی نام تعیین حق

 .است مساوی فرزندان خانوادگی نام تعیین در زن و مرد @ حق
 .بدهد فرزندان به همسرش رضایت با را خانوادگی نام باید پدر
 

 دارد؟ داللت ای نکته چه به «عنداهلل اقسط هو آلبائهم ادعوهم» شریفۀ آیه
 .است پدر حق خانوادگی نام @ دادن

 .آنهاست اجداد تابع فرزندان ملیت
 .داد سوگند پدرشان نام به را افراد نباید

 .است تر نزدیک عدالت به اجدادشان، برابر در فرزندان احترام
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 است؟ صحیح تبعیض رفع کنوانسیون با اسالمی قوانین مقایسه مورد در گزینه کدام کتاب، متن براساس
 .ناسازگارند آنها قوانین پس داند؛ می اصل را دو هر کنوانسیون و داند می فرع را زن و اصل را مرد اسالم

 قوانین با کنوانسیون کامل تطبیق مانع که دارد وجود اصولی و مبانی مردان و زنان حقوق دربارۀ اسالم @ در
 .است اسالمی

 ینب است، تبعیض عدم براساس کنوانسیون قوانین و زن و مرد بین تبعیض اساس بر اسالم قوانین که آن خاطربه
 .ندارد وجود تطبیقی هیچ آنها
 هک دین روح با چیزی چنین که است، «زن و مرد تساوی» شعار با زنان به دادن اصالت بر مبتنی کنوانسیون روح

 .نیست سازگار داند می مرد از را اصالت
 

 چیست؟ دانند نمی واجب زنان بر را منزل کار که فقهایی استدالل
 .علیه السنة فی ال و القرآن فی دلیل @ ال
 .البیت ربة تکون بأن عرفًا مکلفة غیر المرأة

 .جهاد و تطوع فذلک الخدمة بهذه الزوجة قامت اذا
 .خادم طریق من الزوجة خدمة الرجُل یؤّمن أن العادة درجت

 
 المتمثلة هی و المعنوی؛ أم المادی الجانب فی ذلک أکان سواء الزوجیة، بالتزاماته اخالله هو الرجل نشوز ان

 .بالمعروف بالمعاشرة
 @ درست

 نادرست
 

 چیست؟ شوهرانشان نشوز برابر در زنان برای پیشنهادی راهکار
 .کند صبر آنها بر و دانسته الهی آزمایش را ها سختی این که است واجب

 .نماید می مالی جریمه و کرده تعزیر را شوهر قاضی، دادگاه، به زن مراجعه با
 .کند فیزیکی تنبیه را شوهرش تواند می باشد، داشته جسمی توانایی اگر زن

 .کند می تنبیه را شوهر قاضی نداشت، فایده اگر و کند، می دوری شوهر از قاضی، دستور به @ زن
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 آزمون 9ج
 

 نیست؟ درست زن دست به طالق گرفتن قرار دربارۀ گزینه کدام
 .کند واگذار زن به را طالق حق تواند می مرد

 .است ازدواج عقد مقتضای خالف زن به طالق حق @ تفویض
 .کند شرط الزمی عقد ضمن در را خود طالق تواند می زن معتقدند فقها برخی

 .باشد خود طالق در وکیل مرد، مجدد ازدواج صورت در که کند شرط تواند می زن
 

 «اإلتفاقیة فی الواردة الطالق حق فی المساواة إقرار علی العربیة الدول بعض تحّفظت قد» عبارت صحیح ترجمه
 چیست؟

 .است ستایش قابل توافقی، طالق در مرد و زن حق تساوی تثبیت در عربی های دولت برخی تالش
 خودداری باشد طرف دو توافق اساس بر که طالقی در زن و مرد حق تساوی پذیرش از عربی های دولت برخی
 .کردند
 محافظت ـ آمده کنوانسیون در که ـ طالق دربارۀ زن و مرد حق تساوی از تا کردند تالش عربی، های دولت برخی
 .کنند

 خودداری ـ آمده کنوانسیون در که ـ طالق حق در زن و مرد مساوات قبول به نسبت عربی، های دولت @ برخی
 .کردند

 
 روابط در رکمشت وظیفۀ کدام به اشاره «ِإَلْیها ِلَتْسُكُنوا َأْزواجًا َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن آیاِتِه ِمْن َو» شریفۀ آیه

 دارد؟ زناشویی
 مساکنت حق

 جنسی تمکین
 معروف معاشرت

 خانه در @ خدمت
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 .کنید مشخص را «بناتهّن في الّنساَء آمروا» روایت صحیح ترجمه
 .بسپارید مادرانشان به را دخترانتان امور

 .بگیرید مشورت همسرانتان از دخترانتان، امور @ در
 .کنید دخترانشان از مراقبت به توصیه را زنانتان

 .کنید مشورت خویشاوند زنان با دخترکان، با ازدواج از قبل
 

 است؟ «ِبَوَلِده َلُه َمْوُلوٌد ال َو ِبَوَلِدها واِلَدٌة الُتَضارَّ» شریفۀ آیۀ به مربوط حکم، کدام
 .باشد بداخالق اش خانواده با ندارد حق مرد
 .دهد طالق را دهد می شیر که زنی ندارد حق مرد

 .برساند آسیبی فرزندش و شیرده زن به ندارد حق کسی
 .کنند رعایت را هم حقوق فرزند، به شیردهی مورد در باید زن و @ مرد

 
 و الوجوب علی المواقف توّزعت هنا من و الرحم؛ الی الدخول من المنی منع بمعنی العزل، حول الجدال ثار قد

 .االباحة و االستحباب
 @ نادرست

 درست
 

 دارد؟ رفتار کدام به اشاره روایات، در «خفی وأد»
 زن دلیل بدون طالق
 رحم از خارج منی ریختن@ 

 مادر شیر از طفل کردن محروم
 دختر کردن گور به زنده و جنین کشتن

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 آزمون 11ج
 

 چیست؟ «جمعیت کنترل» مسأله شدن مطرح دلیل
 التوحید إشاعة و المسلمین بین النسل إزدیاد

 الزواج لمسألة النساء و الرجال عدة بین التناسب عدم
 الحدیث الزمان فی النساء و الموالید بین األمراض شیوع

 السکانیة الزیادات معدالت و اإلقتصادی النمو معدالت بین التناسب @ عدم
 

 چیست؟ «جمعیت کنترل» زمینۀ در فقها فتوای اختالف منشأ
 عزل مسألۀ در @ اختالف

 فقیه هر میهنی مقتضای تفاوت
 جمعیت کنترل مسأله در روایات ظاهری تعارض

 بشر زندگی مختلف شئون از دقیق آمارهای فقدان
 

 نیست؟ صحیح نسل کنترل مورد در األزهر علما فتوای مورد در گزینه کدام
 .است جایز شود موقت ناباروی باعث که دارویی استعمال

 .است مکروه شود دایم شدن عقیم باعث که دارویی از @ استفاده
 .است جایز موقت طور به بارداری از او جلوگیری باشد، مضر زن برای بارداری کثرت اگر

 .است جایز ندارد پیاپی بارداری توانایی که زنی مورد در بارداری، از موقت جلوگیری برای دارو از استفاده
 

 .ستا دانسته بارداری بین فاصله و فرزندان تعداد برای گیری تصمیم در شریک را زن تبعیض، رفع کنوانسیون
 @ درست

 نادرست
 

 چیست؟ «االغراء» و «الدعارة» ،«األهلیة المنظمات» صحیح ترجمه
 فریفتن فحشا، فرهنگی، ادارات

 هرزگی فریفتن، داخلی، مؤسسات
 فریفتن هرزگی، ملی، @ مؤسسات

 کردن گمراه آزادی، و شادی ملی، مؤسسات
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 دارد؟ حکمی چه به اشاره «َتَحصُّنًا َأَرْدَن ِإْن اْلِبغاِء َعَلى َفَتیاِتُكْم ُتْكِرُهوا ال» شریفه آیه
 زنان جنسی تجارت از @ نهی
 جنسی گران واسطه مجازات دستور

 بندوباری بی و هرزگی از زنان کردن نهی
 جنسی های تجارت در زنان انتخاب حق شناختن رسمیت به
 

 الدرجة و األوالد علی الحکمیة والیته طریق من األسرة شؤون فی للرجل األخیرة الکلمة جعل» عبارت با گزینه کدام
 است؟ سازگار «اإلنفاق مقابل فی القیمومة کذلک و بها یتمتع التی

 نه و دارد خانواده در مرد برتری بر داللت تنها خانواده، در مرد قیمومیت و فرزندان بر پدر والیت مانند احکامی
 .مطلق طور به زن بر او برتری

 که است آن خاطر به است، داده قرار قیمومیت یا اوالد بر والیت بحث در زن و مرد حقوق بین اسالم که @ تفاوتی
 .است زندگی نفقه دار عهده مرد

 قیمومیت ولی داند، می مساوی را مادی های نعمت از استفاده میزان و فرزندان بر والیت در زن و مرد حق اسالم
 .است شده واگذار مرد به خانواده
 که است آن از حاکی انفاق، خاطر به خانواده بر مرد بودن قیم و قرآن آیه در مذکور درجه فرزندان، بر پدر والیت

 .است زن بر مرد برتری خانواده مباحث در اسالم نهایی نظر
 

 التمییز کالاش جمیع بازالة القاضیة االتفاقیة تفرضها التی العملیة التدابیر بین التعارض یقوم ان یمکن: المقال خالصة
 .الغرض لهذا االسالم یقّره ما بین و المراة ضد

 درست
 @ نادرست

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 آزمون 11ج
 

 است؟ نداشته فقهی محافل در موسیقی جدید مباحث در نقشی عامل، کدام
 حالل موسیقی تشخیص در معاصر، فقهای میان اختالف بروز@ 

 موسیقی مظاهر از ثروتمندان و حاکمان خلفا، خانۀ پرشدن
 مسلمان تازه جوامع اجتماعی و فرهنگی مظاهر از مسلمانان تأثیرپذیری

 عباسیان و امویان حکومت در اسالمی جامعه به جاهلیت عصر های سنت برخی بازگشت
 

 است؟ بوده چگونه موسیقی برابر در عباسی و اموی خالفت زمان در درباری فقهای موضع
 السلطانی الفقه لتأثیرات خاضعة

 تفاصیلها فی التخوض و عنها النظر تغض
 الفاسدة مظاهرها و الموسیقی تسویغ الی تسعی
 الواقع ضغوطات تحت النظریة الفقه دائرة فی األصیل الموقف تحدید@ 

 
 الظرف و المکان دائرة فی الحدیثة الموضوعات الی نظرته الفقه یحصر ان اإلجتماعیة و الثقافیة عوامل اقتضت
 .مضمونه و الموضوع شکل یحددان اللذین الزمنی

 درست(الف@ 
 نادرست(ب
 

 نیست؟ درست اسالمی، فقه بر ایران در اسالمی انقالب وقوع پیامدهای دربارۀ گزینه کدام
 .الحدیثة الشرعیة األحکام مجال فی الفراغات سد الی الحاجة بروز

 .الکثیرة الضاغطة الحقایق علی ینطوی الذی المعقد الواقع مواجهة
 .تفاصیلها فی الخوض عدم ضمن الدین علی تطبیقها و الحدیثة المظاهر تسویغ الی السعی@ 

 (.ره) الخمینی اإلمام الیها دعا التی الجدیدة اإلجتهادیة األسالیب بفضل کبری فقهیة نهضة حدوث
 

 «السنین من مئات طوال الشریعة منه عانت الذی القسری التغییب بسبب» عبارت در «قسری تغییب» از مراد
 چیست؟
 زورگو های حکومت

 اجبار از برآمده کاری مخفی@ 
 اجتماعی خفقان و فشار

 (ع) معصومین ائمه بودن غیبت و حصر در
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 یعبمشار الیجدر موضوعاته، و الواقع حقائق مع التعامل مجال فی االسالمیة الجمهوریة صنعتها التی الرائدة التجربة
 .منها االفادة و علیها التعرف بهدف االخری البلدان فی االسالمیة الشریعة تطبیق

 @ نادرست
 درست

 

 چیست؟ موسیقی با همراهی در ایران انقالب( متوازنة بدایة) متعادل آغاز از نویسنده مراد
 ایران در حرام و غربی موسیقی ترویج با مقتدرانه برخورد

 حکومتی نهادهای نظر زیر موسیقی های گروه فعالیت سازماندهی
 اسالمی جامعه زندگی سبک از موسیقی حذف برای تدریجی حرکت یک ریزی برنامه

 موسیقی انواع برابر در شخص شرعی تکلیف کردن مشخص با همراه موسیقی، از مطلق جلوگیری @ عدم
 

 چیست؟ رهبری معظم مقام نظر بنابر موسیقی، ترویج برابر در اسالمی حکومت کلی سیاست
 .کند پیدا بیشتری ترویج سنتی و حماسی موسیقی است الزم

 .دارد تنافی اسالمی نظام اهداف با آن، آالت و موسیقی @ ترویج
 .است غربی هایسبک به مردم گرایش از مانع سنتی، و مقامی موسیقی ترویج

 .شود حذف دینی جامعه زندگی سبک از باید و ندارد مشروعیتی جنبۀ هیچ موسیقی
 

 باشد؟ نمی موسیقی مقوله به نسبت ایران اسالمی جمهوری هایسیاست از گزینه، کدام
 لها العنان تطلق او تشجعها لم و تمنعها لم

 ثقافیا و اجتماعیا معالجتها و الفقهی التأصیل خالل االعتبار بنظر االخذ
 للموسیقی االجتماعی و االنسانی بالبعد یرتبط الذی الضاغط للواقع تتنکر

 الفتوی مع التعامل عند الشرعی تکلیفه تحدید المجاالت من کثیر فی للشخص @ ترکت
 

 چیست؟ موسیقی انواع برخی شمردن مجاز در اسالمی جمهوری نظام مبنای
 ثانویه حکم استخدام و دین در حرج و عسر @ نفی

 روایات در نشده بیان موضوعات به نسبت برائت
 سنتی و محلی موسیقی با تعامل در متشرعه سیرۀ تسامح
 مشکوک موضوعات به نسبت حلیت اصالت قاعده

 
 چیست؟ موسیقی انواع در «فلکوریة» و «تراثیة» واژگان صحیح ترجمه

 مدرن ـ کالسیک
 کالسیک ـ سنتی
 ای حرفه ـ سنتی

 محلی ـ @ سنتی
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 .المجتمع فی متفشیة كانت التی و المحّرمة، الموسیقی تركته الذی الفراغ ملء عملّیة هو تّم ما إن
 @ درست

 نادرست
 

 جامعه در حرام موسیقی از ناشی کمبودهای جبران برای اسالمی، جمهوری عملی های تالش مصادیق از گزینه کدام
 نیست؟

 للموسیقی سنویا مهرجانا تخصیص
 الرسمیة الموسیقیة کالفرق المتنفسات بعض ایجاد

 اجتماعیة ظاهرة بوصفها الموسیقی تحیید الی اللجوء
 االوبرالی اإلنشاد من الممانعة و السمفونیة الموسیقیة @ ازالة
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 چیست؟ «التعبویة» و «معاهد» ،«خانة» صحیح ترجمه
 مردمی علمی، مراکز @ جایگاه،
 دردسر علمی، مراکز فریبکاری،

 بسیجی موسیقی، مراکز وطن،
 دردسرساز قراردادها، فریبکاری،

 
 چیست؟ «الثقافی الغزو» از منظور

 اجتماعی نزاع
 ها فرهنگ نفوذ

 فرهنگی تهاجم
 فرهنگ احیای برای @ مبارزه

 
 نیانب ساختن در نقاشی، و سینما مانند هنری های فعالیت دیگر به نسبت موسیقی توان نویسنده، نظر به توجه با

 چیست؟ مسلمان انسان
 .است تلویزیون و سینما از كمتر و نقاشی از بیشتر موسیقی، مثبت تاثیر

 .شوند می فرهنگی ابتذال به منجر عرضی یا ذاتی طور به همگی معاصر، هنرهای دیگر و موسیقی
 .است مستعدتر ها ارزش ترویج برای تلویزیون، و سینما مانند ای رسانه هنرهای دیگر با مقایسه در موسیقی

 ونتلویزی و سینما مانند هنری فنون دیگر از دشوارتر بسیار سلیم، های گرایش دادن در موسیقی کارگیری @ به
 .است

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 نیست؟ درست موسیقی شرعی حکم تشخیص در فقها مالک دربارۀ گزینه کدام
 .األزمنة و باألمکنة ترتبط و نسبیة الغناء و الموسیقی @ حرمة

 .المکلف بتشخیص ترتبط و نسبیة الغناء و الموسیقی حرمة
 .العام العرف الی موکول هو بل بالفرد، الیرتبط حرمته و الموسیقی تحدید أن
 .«البرائة اصل» لقاعدة فیخضع مفهومیة شبهة فیه الموسیقی الوان من کثیرا أن
 

 است؟ درست موسیقی بحث در شیعه فقهای نظر دربارۀ گزینه کدام
 .اللهویة الموسیقی و الغناء حرمة فی یختلفون
 .الزفاف و الفرح فی اللهویة الموسیقی و الغناء إباحة علی یتفقون

 .التطبیقات فی یختلفون و العامة القواعد و المفاسد و المفاهیم علی @ یتفقون
 .الباطل بالکالم اجتماعه مع بالموسیقی تختص الحرمة أن الی اإلمامیة فقهاء یذهب

 
 چیست؟ موسیقی مورد در نراقی مرحوم و کاشانی فیض نظر
 .است جایز نباشد، فحشا اشاعۀ یا کار و کسب وسیلۀ موسیقی اگر

 .است اموی دوره در شرک و کفر کشورهای از را آن ورود خاطر به و ذاتی موسیقی، حرمت
 .است داشته رواج فسق و گناه فضای در موسیقی کاربرد که است خاصی دورۀ با مرتبط موسیقی، حرمت @ دالیل

 .است آن مطلق حرمت باعث که است حیایی بی و نفاق چون مفاسدی دارای موسیقی مطلق که دارد داللت روایات
 
 کیر،التف و المناجاة و الدعاء و العبادت کأنواع العرفانی الوسائل من وسیلة تشکل أن یمکن الموسیقی أن الحقیقة و

 .المشاعر صفاء الی و التأمل الی تدعو الحالمة الهادئة انواعه بعض ألن
 @ نادرست

 درست
 

 است؟ صحیح «اهلل به یطاع ما فی استعمله لو عقابه یتضاعف» عبارت تفسیر در گزینه کدام
 .شود استفاده عبادت برای اگر حتی است، دیگر گناهان از بیش حرام، موسیقی عذاب

 .شود می فراوان قیامت در او عذاب و است باطل بخواند، طرب حالت با را قرآنش و نماز کسی اگر
 .یابدمی کاهش عذابش ـ محرم عزاداری طبل مانند ـ شود استفاده عبادت برای ابزاری عنوان به موسیقی اگر

 .کند می دوچندان را عذابش ـ دراویش مانند ـ خداوند به توسل و عبادت عنوان به موسیقی از ابزاری @ استفاده
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 شوند؟ می استفاده طبیعی موسیقی از نوع کدام برای «انسیاب» و «تغرید» لغات
 آبشار شرشر ـ کالغ صدای
 نسیم وزش ـ آبشار صدای

 باد وزش ـ بلبل چه چه@ 
 نسیم صدای ـ نی آواز

 

 چیست؟ آن خاص اصطالح در موسیقی تعریف
 .شود مفرط حزن باعث که نوازندگی ابزار با ساختگی صداهای تولید
 .شود شادی و مستی باعث که نوازندگی ابزار با مختلف نواهای و صداها تولید
 .رود می کار به انسانی عواطف تحریک برای که بشر ساختۀ نغمات و صداها تولید@ 

 .شود حماسی یا زمینی های عشق سمت به انسانی عواطف تحریک باعث که صداهایی تولید
 

 است؟ نشده داده اجازه اسالمی جمهوری در موسیقی از نوع کدام
 القبائل و للقومیات الفلکلوریة األنغام

 المحرمة للغرائز المثیرة اللهویة و الغربیة األنغام@ 
 الموشحات و بالمقامات الخاصة التراثیة األنغام
 العالمیة الکالسیکیة الموسیقی غرار علی السمفونیة األنغام

 

 چیست؟ شود می پخش اسالمی جمهوری سیمای و صدا از که هایی موسیقی درباره رهبری معظم مقام نظر
 .است یکسان موسیقی انواع دیگر با ها موسیقی این حکم در مالک@ 
 .است جایز باشد رسیده ارشاد اداره تأیید به قبال موسیقی این اگر

 .است جایز شود می پخش اسالمی جمهوری های رسانه از که هایی موسیقی همۀ
 .هستند رهبری دفتر تأیید مورد اند شده تولید سیما و صدا سازمان در که هایی موسیقی

 

 لذیا الطبیعی النغم مع الینسجم ما او الراقص، لالیقاع فیه وجود ال االیرانیین التلفزیون و االذاعة من یبث ما معظم
 .السلیمة الفطرة تستسیغه

 درست@ 
 نادرست

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 است؟ نوعی چه از ایران در رایج موسیقی حاضر حال در نویسنده، نظر بنابر
 االصیلة و االیرانیة @ التراثیة

 التمّیع و الخالعة نشر إطار فی
 الهابطة االشعار و بالکلمات المصحوب
 الثوریة االناشید و الملحمیة الموسیقی

 
 نمایید؟ مشخص را صحیح گزینه «الشاه عهد فی السائدة الموسیقی» دربارۀ

 االیرانیة التراثیة الموسیقی
 التجاری الکسب اهداف عن بعید

 المثیر الراقص االیقاع علی @ القائمة
 الملحمیة الموسیقی و الثوریة االناشید

 
 بود؟ چگونه مقدس دفاع زمان در و انقالب اوایل در موسیقی وضعیت

 .بودند شده موسیقی هنر میدان در تاز یکه حماسی، های نغمه و انقالبی @ سرودهای
 .کشاند انزوا به نیز را موسیقی طاغوت، دوران فرهنگی هایموّلفه در تحول به نیاز احساس

 .گردید توقف و رکود دچار متمادی سالیان برای موسیقی هنر آمده، وجود به شرایط به توجه با
 .بودند تاز یکه ها سال تا مبتذل های سبک همان و کردند غفلت موسیقی مقوله از مردم و حاکمیت
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 .نمایید مشخص را نادرست گزینه خود، عصر معادالت با ایران اسالمی جمهوری تعامل درباره
 مدروسا استثمارا تطوراته استثمرت
 فوضویا و مرتبکا دخوال العصر @ تدخل

 عنه تتخلف لم و عصرها و واقعها عاشت
 المکان و الزمان ظرفی االعتبار بنظر آخذة

 
 و است رسیده خود پایان به موسیقی مانند هنری مباحث فقهی حل عرصۀ در تالش که است معتقد مقاله نویسنده

 .دهد تشخیص را زمینه این در خود تکلیف شک، و حیرت بدون تواند می مکلف
 @ نادرست

 درست
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 مشخص را «اساسیة نقطة الی اشیر أن الالربوی البنک ألطروحة التخطیط محاولة لدی أوّد» عبارت صحیح ترجمه
 .کنید

 .دهم قرار اشاره مورد اساسی مطلبی عنوان به را ربا بدون بانکداری تئوری که دارم دوست
 .دهم قرار توجه مورد را آن اساسی نقاط ربا، بدون بانکداری دربارۀ بحث طرح از قبل دارم دوست

 .کنم اشاره اساسی مطلبی به ربا بدون بانکداری تئوری طراحی برای علمی تالش در دارم دوست@ 
 

 .است بوده دینی عرصۀ تالشگران از بسیاری عالقه مورد اساسی نکته یک عنوان به ربا، بدون بانکداری تئوری
 باشد؟ نمی هستند، اسالمی نیز آن دیگر اجزاء که ای جامعه در اسالمی بانکداری اجرای پیامدهای از گزینه کدام

 .اإلسالمی النظام منظمات تعامالت فی مضاعفات الیخلق
 .المرجوة ثماره کل یؤتی أن الربا تحریم لفکرة تسمح لن@ 

 .کله اإلسالمی للنظام شامل تطبیق ضمن البنک علی الربا بتحریم اإلسالم حکم تطبیق
 .اإلجتماعی تنظیمه فی اإلسالم یتوخاها التی األهداف تحقیق فی اإلسالمی النظام اجزاء باقی مع یساهم

 
 ندارد؟ مطابقت اسالمی نظام اجزای دربارۀ صدر شهید نظریات با گزینه کدام
 .الحیاة واقع فی معّطال اجزائه من کثیر یبقی@ 
 .مترابط االسالمی النظام اجزاء من جزء کّل

 .اآلخر للجزء النجاح امکانیات یهّیئ جزء کل تطبیق
 .المرسوم االسالمی دوره اداء علی اآلخر الجزء یساعد جزء کل تطبیق

 
 کاری کنند، می کار ربا با که دیگری های بانک و مالی مؤسسات بین در ربا بدون بانک تأسیس نویسنده، نظر بنابر
 .بیفتد تأخیر به هستند، دینی آن اجزاء تمام که حکومتی تشکیل تا باید و است عبث

 درست
 نادرست@ 

 
 است؟ گزینه کدام با مناسب «یمکن حیث الشرعی التطبیق من عذرا الیشّکل هذا لکن و» عبارت
 .است محرمات انجام و واجبات ترک در موجه عذر داشتن باعث غیراسالمی، سرزمین در زندگی
 .کند می معذور مناسب فضای ایجاد زمان تا را فرد ربا، بدون بانک مانند اسالمی احکام اجرای داشتن مشقت

 .شود می برداشته مناسب زمان تا الهی واجب باشد، دینی دستورات اجرای از شرعی عذر دارای فرد که جایی در
 .کند نمی معذور اسالمی احکام اجرای در ممکن های تالش انجام از را فرد جامعه، در غیراسالمی احکام سلطه@ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 چیست؟ اسالمی بانکداری اصلی اهداف کتاب، متن اساس بر

 توزیع در عدالت ـ اجتماعی توازن@ 

 اقتصادی واحد طبقه ایجاد ـ فقر رفتن بین از

 اقتصادی های فعالیت در مشارکت ـ ربوی بانکداری با رقابت

 مردم راکد های سرمایه مدیریت ـ جامعه در اقتصادی عدالت ایجاد
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 چیست؟ ربا بدون بانکداری دهیسامان در مشکل ترینمهم اسالمی، شریعت بر منطبق جامعه در

 االسالم اساس علی المجتمع جوانب کل تنّظم

 االخری الربویة المجتمعات ضغوط عن تنشا التی المضاعفات@ 

 المجتمع جوانب باقی و الالربوی البنک اطروحة بین التناقض

 االسالمی االقتصاد یتوخاها التی الرئیسیة االهداف تحقیق فی المساهمة عدم

 

 چیست؟ کتاب متن به توجه با «ُتِشلُّ ـ ُمزَمع ـ ُضغوط ـ الُیمنی» واژگان صحیح ترجمه

 آورد فشار ـ شده عزم ـ سختی و فشار ـ کند نمی قصد

 کند می سست ـ روشنایی ـ رهایی و افتادن ـ ندارد آرزو

 آورد می فشار ـ روشنایی ـ رهایی و افتادن ـ شود نمی مبتال

 کند می سست ـ شده عزم ـ فشار ـ شود نمی گرفتار و مبتال@ 

 البنک یکون أن: »که است آن اسالمی شریعت با غیرمنطبق جامعۀ در ربا بدون بانک برای الزم شروط از یکی

 .«اإلسالمیة الشریعة ألحکام مخالفا المقترح

 درست

 نادرست@ 

 

 چیست؟ «المعاش للواقع الفاسد الجو فی النجاح و التحرک علی قادرا البنک یکون أن» که شرط این از منظور

 .دهد ادامه خود موفقیت و حرکت به فاسد، بانکی نظام فضای در بتواند ربا بدون بانک@ 

 .کند ایجاد حرکت گرفته فرا را جامعه واقعیت که فاسدی فضای در بتواند اسالمی بانک

 .بماند دور حرام مالی گردش از جامعه، در مالی فاسد واقعیت وجود با بتواند اسالمی بانک

 .کند حفظ ربوی مؤسسات در رایج فساد منجالب در شدن گرفتار از را خود که باشد قادر اسالمی بانک

 

 چیست؟ کتاب متن به توجه با «ُتِشلُّ ـ ُمزَمع ـ ُضغوط ـ الُیمنی» واژگان صحیح ترجمه

 آورد فشار ـ شده عزم ـ سختی و فشار ـ کند نمی قصد

 کند می سست ـ روشنایی ـ رهایی و افتادن ـ ندارد آرزو

 آورد می فشار ـ روشنایی ـ رهایی و افتادن ـ شود نمی مبتال

 کند می سست ـ شده عزم ـ فشار ـ شود نمی گرفتار و مبتال@ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 19آزمون ج
 

 چیست؟ «التجاریة القطاعات تمویل و العاطلة األموال رؤوس تجمیع» صحیح ترجمه

 تجاری های بخش به واگذاری و مالک بدون اموال توزیع

 تجاری های بخش به پرداخت و المالک مجهول اموال آوری جمع

 اقتصادی های بخش به تزریق و استفاده بدون اموال آوری جمع@ 

 تجاری های بخش گذاری قیمت و مردم استفاده بدون اموال ساماندهی

 

 باشد؟ نمی توسعه حال در کشورهای های بانک پیشرفت برای نویسنده پیشنهادهای از گزینه کدام

 األمام الی الصناعة تطویر یدفع أن

 البلد اقتصاد تنمیة فی طلیعیا دورا یؤدی

 الصناعة تطویر فی فعالة مساهمة یساهم أن

 النامیة البلدان في المالیة المؤسسات تجارب یستخدم أن@ 

 

 بوصفه المعاش الواقع اطار ضمن النجاح و الحرکة علی قادرا یکون أن یجب المقترح، الالربوی البنک سیاسة أن

 .الربح تتوخی تجاریة مؤسسة

 درست@ 

 نادرست
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 کنید؟ مشخص را «اإلقتصادیة الحیاة تتطلبه الذی الدور ممارسة» عبارت مفهوم با سازگار گزینه

 اقتصادی های بخش در کار ایجاد

 اقتصادی حیات در مطلوب نقش ایفای@ 

 اقتصادی های عرصه از تکراری و موازی کارهای حذف

 اقتصادی زندگی چرخۀ در الهی دستورات گنجاندن در تالش

 

 چیست؟ «تطویر» و «تدعیم» واژگان ترجمه

 تحول ـ مقاومت

 مدیریت ـ سرپرستی

 پیشرفت ـ پشتیبانی@ 

 واگذاری ـ پشتیبانی

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 21آزمون ج

 

 از شاخصی چه به «دخل مصدر بوصفه المصرفیة النشاطات فی البشری العمل عنصر ابراز الی اإلتجاه» عبارت

 دارد؟ اشاره اسالمی بانکداری های سیاست

 اقتصادی های فعالیت در انسانی نیروهای تربیت به توجه

 بانکی های فعالیت توسعه در ماشینی، نه و انسانی رویکرد ایفای

 بانک اقتصادی های فعالیت در درآمد منبع عنوان به مردمی های سرمایه از استفاده

 درآمد کسب منبع عنوان به بانکی های فعالیت در انسانی نیروی کارگیری به در توجه@ 

 

 است؟ صحیح ربوی غیر و ربوی بانک در شده اخذ اجرت مورد در گزینه کدام

 عمل اجرة بوصفها العمولة علی یأکدان

 راسمالیة شخصیة بوصفه عملهما یمارسان

 العمل اجرة علی یاکد الالربوی و کعامل، صفته علی یاّکد الربوی@ 

 العمولة علی یرکز الالربوی و القرض، فائدة علی یرکز الربوی

 

 چیست؟ ترتیب به ،«گذار سرمایه» و «گذار سپرده» عربی معادل

 مستثمر ـ مودع@ 

 مستثمر ـ مستعمر

 مودع ـ متولی

 متمکن ـ مودع

 

 بناهایت التی االتجاهات تجسید من االحیان من کثیر فی تمنعه الالربوی بالبنک تحیط التی القاهرة الربویة الظروف

 .کامال تجسیدا

 درست@ 

 نادرست

 

 نیست؟ مطابق اسالمی بانکداری عرصه در مصنف تفکر با گزینه کدام

 .ندارد مشقتی آن، ایجاد و اسالمی بانکداری برای سازی زمینه@ 

 .است دینی جهاد یک ربا، بدون و اسالمی بانکداری نظام ایجاد

 .است کفر نظام ساختار زدن هم به در قدمی اسالمی، بانکداری عرصه در نهادن قدم

 .دهند قرار تجاری روح کنار در را خود اعتقادی رسالت روح باید ربا، بدون بانک مؤسسان

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 21آزمون ج
 

 تدسبه بزرگی سود چه ربا بدون هایبانک «ارباحه دراسة الی یتجه ان یجب...  الالربوی فالبنک» بند به توجه با

 آورند؟می

 .است ممکن و شدنی نیز ربا بدون بانک ایجاد که بزرگ اندیشۀ این به دادن ارتقا

 .است پولی گذاران سرمایه و گذاران سپرده برای رایج عادت یک که سودهایی از گذشتن

 .شکند می را ربا بدون بانک تحقق سد مادی، های خواسته کردن قربانی و هاسختی این تحمل

 .شود می نصیبش ربا بدون بانک تحقق آسمانی رسالت به عمل خاطر به که بزرگی سودهای@ 

 

 است؟ «الالربوی للبنک متنفس عن البحث» کردن مطرح از نویسنده مقصود بیانگر گزینه کدام

 .شود بررسی ربا از پر جهان در ربا بدون بانک کشیدن نفس و زیستن های راه است الزم@ 

 .است ربوی های بانک با تعامل قطع ربا، بدون بانک برای تنفس ادامه های راه ترین مهم از یکی

 .شوند داده قرار ترویج و مطالعه مورد باید که است بخشی حیات و مثبت آثار دارای ربا، بدون بانک نفس

 .بود گریزان ربوی هایبانک با تعامل از باید بانک، در ارزشی کارهای حذف برای دشمنان تالش به توجه با
 

 .االسالمب الیؤمنون اشخاص بنوک فی بفائدة یوّدع ان لنفسه الیسمح بفائدة، اإلقراض عن الالربوی البنک یحجم بینما

 درست

 نادرست@ 

 

 است؟ درست کفار با ربا احکام دربارۀ گزینه کدام

 .نیست جایز نیز غیرذمی کافر با حتی ربا که هستند متفق فقها

 .هستند متفق غیرذمی کافر از زیادت گرفتن جواز بر امامیه فقهای@ 

 .دانند می جایز را غیرذمی کافر با تعامل در زیادت دادن یا گرفتن شیعه، فقهای

 .دارند اتفاق غیرذمی کافر با ربا حرمت بر شیعه، فقهای خالف بر سنت اهل علمای
 

 چیست؟ «تخریج» و «مبرِّر» ،«تضحیة» واژگان ترجمه

 تبعید ـ نیکوکاری ـ قربانی

 تبعید ـ نیکی ـ صبحگاهان

 استنباط ـ توجیه ـ کردن فداکاری@ 

 کارگردانی ـ حالل ـ قربان عید
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 22ج آ زمون
 

 چیست؟ «الدُّستوری الفقه» معنای

 اجتماعی مسایل فقه

 سیاسی و حکومتی فقه@ 

 معامالت به مربوط فقه

 حکومتی ـ تاریخی مسایل فقه
 

 چیست؟ شیعه جغرافیای در فقهی تحوالت مورد در مصنف نظر

 .اند گسسته هم از تحوالت این

 .اند داشته شیعه فقه تحوالت در مهمی نقش ها حکومت

 .هستند منسجم و مرتبط هم با ادامه و آغاز در تحوالت این@ 

 .است بوده سنت اهل از تاریخی تأخیر با همیشه شیعه فقهی تحوالت
 

 ؟...« النجف لمدرسة المنهجیة و العلمیة التحوالت دراسة: »است نادرست عبارت، این تکمیل در گزینه کدام

 الحضاری االفق امتدادات تقارب

 التاریخی الحدثی الجانب تتخطی

 المکانی الجغرافی الجانب تتخطی

 الکوفة مدرسة فی جذرها عن بمعزل@ 
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 چیست؟ «الحضارة جوهر المعرفة» عبارت صحیح ترجمه

 .است تمدن بنیان معرفت@ 

 .است حضور جوهر شناخت

 .است حکومتداری جوهر معرفت

 .است شده شهرنشینی باعث دانش

 

 ؟چیست «نظریاتهم رصد الی البارزین الفقهاء ترجمة علی االقتصار طریقة یتعدی أن یجب» عبارت صحیح مفهوم

 .بپردازیم آنها نظریات رصد به و رویم فراتر برجسته فقهای نامه زندگی به کردن بسنده از است الزم@ 

 .یردگ قرار بررسی مورد نظریاتشان و آراء بررسی طریق از حکومتی فقه دربارۀ برجسته فقهای کوتاهی دلیل باید

 قرار طالب توجه مورد فکریشان تحوالت و استنباط اصول آراء، از اعم برجسته فقهای زندگی شئون است واجب

 .گیرد

 رارق توجه مورد باید که فکریشان تحوالت و آراء به یافتن دست برای است راهی برجسته، فقهای زندگی بررسی

 .گیرد

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 .الشیعی الفقه فی المهمة للتحوالت علمیة قراءة المطلوب، النمط علی المنهجیة بالدراسة یلحق مما

 درست@ 

 نادرست
 

 چیست؟ «الحدیث رحم فی المستقر الفقه» از منظور

 حدیث بر مبتنی فقه@ 

 بارداری جدید مسائل فقه

 گفتگو مبانی بر فقه استقرار

 تاریخی حوادث بر مبتنی فقه
 

 معناست؟ چه به «ناِتج» و «ناِضج» ،«َدیَدن» واژگان

 ثمربخش ـ بالنده ـ رؤیت

 نتیجه ـ رشادت ـ عادت

 صنعتی ـ بافته بهم ـ شیوه

 نتیجه ـ رسیده ـ روش و عادت@ 
 

 و العلمی للتطور راصدة دراسة هی ما بقدر للحدث تاریخیة دراسة لیست التراتبیة هذه ان» مضمون با گزینه کدام

 است؟ سازگار «تحوالته

 .است تاریخی بررسی نیازمند علمی بررسی از بیش تحوالتی، چنین سازماندهی

 .است علمی سیری موشکافانه بررسی باشد، تاریخی اتفاقات در تحقیق آنکه از بیش چینش، این@ 

 .است فکری تطورات پشتوانۀ دارای باشد، تاریخی مسائل خاطر به آنکه از بیش علمی، تحوالت بر حاکم نظم

 .اشدب داشته ارزش علمی تحوالت دربارۀ موشکافانه تحقیقات اندازه به که نیست نوینی تاریخی تحقیق چینش، این
 

 شود؟ طی نباید مرحله کدام آن، پیشرفت و حکومتی فقه گذاری بنیان در شیعه فقهای بودن سهیم اثبات برای

 الدستوری بالفقه التعریف

 علیها ما و الدستوریة للنظریة ما معرفة

 الدستوری الفقه تاسیس فی الشیعی الفقیه مساهمة@ 

 الدستوری الفقهی التفکیر بواکیر بعد حصلت التی التطورات مالحقة
 

@@@@@@@@@@@@ 
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 24ج آزمون
 

 کند؟نمی معین و مشخص را مورد کدام «الدُّستور»

 الدولة شکل

 صالحیاتهم و االفراد حقوق

 المستندة الشرعیة الدراسات@ 

 التشریعیة السلطة صالحیات
 

 چیست؟ «دستوری فقه» از مراد

 .پردازد می دینی منابع از آنها استنباط اصول و شرعی دستورات بررسی به که است فقه از بخشی

 .است اسالمی اصول بر آنها تطبیق و کشورها اساسی قانون متون بررسی دار عهده که است فقهی

 شده تدوین شهروندان حقوق و حکومت ساختار مورد در کشور یک مردم آراء براساس که است قوانینی مجموعه

 .باشد

 دینی مبانی براساس که... و شهروندان های آزادی و حقوق دولت، شکل مورد در شرعی های بررسی مجموعه@ 

 .باشد
 

 شود؟می شروع کجا از مذاهب دیگر و امامیه بین اختالف اصلی نقطۀ

 (ص) النبی عصمة مسالة

 السلطة باشکالیة النظر@ 

 السلمیة المعارضة موقف

 المعارضة لممارسة الشرعیة اآللیات

 

 

 است؟ صحیح «علمیا و منهجیا خالفا انتهی و دستوریا خالفا الشیعة بدأ» عبارت توضیح در گزینه کدام

 .گردید منجر دانش و روش در اختالف به که کرد صادر اختالفی دستوراتی شیعه

 .شد دیگران با علمی و روشی اختالف دچار نتیجه در شد، شروع قانون برخالف شیعه

 .است بوده مسلمانان بین در روشی اختالفات نهایت در و حکومتی اختالفات آغازگر شیعه

 .شد منجر ها فرقه دیگر با علمی و روشی اختالف به که شد آغاز حکومت دربارۀ اختالف از شیعه@ 

 

 است؟ آمده پدید شیعه میان در چگونه «شریعت وظایف دایره از حکومت بودن خارج» دیدگاه نویسنده، نظر از

 داری حکومت نظیر دنیوی امور با دین ناسازگاری

 جامعه به اسالمی اصطالح به های دولت فراوان های ظلم

 ها حکومت با ایشان همکاری و سازش و امامان مختلف گیری موضع@ 

 اجتماعی و سیاسی روایات به نسبت شخصی مسائل حوزۀ روایات و آیات فراوانی

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 25ج آزمون
 

 .نمایید مشخص را «َطّیات» و «َثورات» ،«َتکییف» کلمات ترجمه

 فضاپیما ـ ها انقالب ـ لذت

 پرندگان ـ گاوها ـ سازگاری

 میان در ـ ها انقالب ـ سازگاری@ 

 میان در ـ چگونگی ـ همخوانی

 

 نیست؟ درست امامان سیاسی های گیری موضع مورد در گزینه کدام

 .الجور بهم لحق إن و الغاصب سلطة معارضتهم فی یسالمون

 .اإلسالمی الکیان ازالة هو الذی العام للضرر دفعا الخاص الضرر یتحملون

 .الغاصب سلطة معارضة فی الیسالمون حقهم، اغتصاب علی القوة غلبتهم إن@ 

 .للشریعة المرکزی التطبیق یتضرر و المسلمین امور تتعرض حینما التصرفات ببطالن یجاهرون
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 است؟ بوده چه فردی احکام در امامیه فقه شدن محصور دلیل گذشته، های دوران در

 العبادی و الفردی للساحة الشریعة نزول

 األجتماعی األحکام علی الفردی األحکام أفضلیة

 السلطانیة األحکام و المؤسسات إلدارة الشریعة اإلهتمام عدم

 الدولة و المجتمع ادارة خارج هو و الواقع، تنظیر فی تماما إنشغاله@ 

 

 چیست؟ «قراراتهم ترشید فرصة الفقهاء لهؤالء السالطین یفسح لم» عبارت معنای

 .کنند نظر ابراز قراردادها هدایت در بتوانند فقها که دادند نمی اجازه سالطین

 .کنند دهیجهت را خود هایتصمیم بتوانند که دادند نمی فرصتی فقیهان این به حاکمان@ 

 .کنند استفاده کشور امور ادارۀ برای فقها نظر از تا داد نمی فرصتی حاکمان به حکومتی، های مشغله

 .کنند هدایت را جامعه دیگران نظر بدون دارند اجازه که دانستند می فقیهانی را خود اسالمی، حاکمان

 

 نیست؟ درست امامیه قدیم های کتاب در حکومتی احکام بیان دربارۀ گزینه کدام

 .است نیامده دولت شکل و سیاسی قوانین دربارۀ قدیم، علمای های کتاب در مستقلی های بحث

 .اند کرده اشاره حکومتی قوانین مبادی برخی به فقهی، ابواب برخی بیان ضمن در امامیه فقهای

 .است شده مطرح تعزیرات و حدود معروف، به امر جهاد، از بحث ضمن در حکومتی، مباحث با مرتبط احکامی

 .است بوده حکومتی قوانین و حکومت مشروعیت نظیر موضوعاتی دربردارندۀ فقط کالم، علم در امامت بحث@ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 26ج آزمون

 

 چیست؟ حکومتی فقه سازِی تئوری در امامیه، بر دیگر مذاهب سبقت دلیل

 .است بوده دینی پردازی نظریه در تر گسترده فضایی ایجاد باعث سنت، اهل نظر از فقها حکم دانستن معصوم

 ادامه سوم قرن نیمۀ تا امامیه نزد نص دورۀ اما رسید، پایان به نیز نص دورۀ پیامبر وفات با سنت، اهل نزد@ 

 .دارد

 .است گردیده فقهی مباحث تر سریع تکامل و رشد باعث آنها، بین نظری های کشکمش و سنت اهل مذاهب کثرت

 .تاس شده زمانی تأخیر دچار نیز آن در پردازی نظریه هرگونه بوده، سنت اهل فقه تابع امامیه فقه اینکه به توجه با
 

 اهتمامها من اکثر الشرعیة سجال مجال فی دارت الکالمیة المباحث فی اإلمامة مباحث» عبارت دربارۀ گزینه کدام

 است؟ صحیح «األفراد حقوق و الحّکام سلطة بجدیات

 .است کالم علم در امامت مباحث محور افراد، حقوق و داری حکومت مسائل ویژه به و حکومت مشروعیت

 .حکومتی فقه مسائل نه و است امامت شرعیت نزاع دار عهده تنها کالم علم علوم، مباحث تفکیک لزوم بنابر

 هبود فقه و کالم بین حکومتی وظایف و امامت مشروعیت مباحث تفکیک امامت، بحث در کالم علمای اهتمام بیشتر

 .است

 حکومت اصل بودن شرعی دربارۀ نزاع به حکومتی مسائل بررسی از بیش امامت، بحث در کالمی های کتاب@ 

 .اند پرداخته
 

 نیست؟ صحیح سنت اهل دیدگاه از «خلیفه» دربارۀ ویژگی کدام

 .المسلمین أعلم یکون ان یشترط@ 

 .الحربیة و اإلداریة و القضاییة السلطة رییس هو

 .سلفه من بالتعیین أو باإلنتخاب المسلمون یختاره

 .المالیة اإلدارة تسییر و الشریعة أحکام تنفیذ مهماته من إن
 

 .قاضیًا عمل الذی الماوردی ابوالحسن المذاهب فقه فی الدستوری الفقه رّواد من

 درست@ 

 نادرست
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 چیست؟ «مأثم» و «مرشَّح» ،«تسییر» واژگان معنای

 گناه ـ داوطلب ـ کردن اداره@ 

 گناه ـ فرماندار ـ کردن روانه

 عزا محل ـ فرماندار ـ انقالب

 عزا محل ـ آمدن کنار ـ کردن آسان
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 27ج آزمون
 

 چیست؟ «المرشحة الصفوة» معنای

 اتحادیه رئیس

 آزموده منتخبان

 اتحادیه برگزیدگان

 شده کاندید برگزیدگان@ 

 

 خالفت کرسی بر عقد و حل اهل یا قبل امام انتخاب بدون که امامی برابر در امت تکلیف ماوردی، نظر به توجه با

 چیست؟ بنشیند

 .اطاعته الیجب و إمامته یبطل

 .حرام اطاعته لکن و إمامته إنعقدت

 .علیه الخروج یجب و امامته یبطل

 .طاعته علی األمة تحمل و إمامته إنعقدت@ 

 

 من الفائض ینتقل و مسوغ، بال الرواتب زیادة اإلقلیم لرئیس الیجوز: »نمایید مشخص را عبارت این صحیح ترجمه

 .«المرکز الی اإلنفاق میزان عن الضرائب

 .شود می ارسال ها بخش همه به مرکز سوی از که باشد کلی ای برنامه اساس بر باید مالیات و حقوق افزایش

 .کند ارسال مرکز که است هایی بخشنامه بر مبتنی آن افزایش و نبوده صحیح اقلیم مالیات کردن زیاد

 به را مصرفی بودجه از ها مالیات مازاد باید و دهد، افزایش دلیل بدون را کارگزاران حقوق نباید اقلیم رییس@ 

 .بفرستد پایتخت

 هب باید را مالیات و حقوق از مازاد بلکه کند، مالیات یا افراد حقوق افزایش به اقدام دلیل بدون نباید اقلیم رییس

 .بفرستد مرکز

 

 بموته زلانع الوزیر بأمر کان اذا بینما بموته، ینعزل لم الخلیفة بأمر مقلدا کان إن اإلقلیم رییس» عبارت با گزینه کدام

 است؟ سازگار «إقالته أو

 .شود نمی عزل خلیفه مرگ با باشد، بوده خلیفه اوامر مطیع اقلیم رییس اگر

 .شود می عزل خلیفه مرگ با باشد، شده نصب خلیفه وسیلۀ به اقلیم رییس اگر

 .شود می برکنار خلیفه مرگ با باشد، شده نصب وزیر توسط اقلیم رییس اگر@ 

 .ندارد باشند شده نصب او توسط که اقلیم رؤسای عزل در تأثیری وزیر، شدن برکنار

 

 ؟«نقابة» ،«الحدودّی اإلقلیم» ،«جبایة: »نمایید مشخص را کلمات این ترجمه

 نقاب ـ سرسبز سرزمین ـ ترسیدن

 صنف ـ مرزی سرزمین ـ آوری جمع@ 

 اتحادیه ـ مرزی منطقه ـ بخشیدن لباس

 سوراخ ـ شده محافظت منطقه ـ نگهداری

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 28ج آزمون
 

 است؟ امامیه سیاسی نظریه شبیه افالطون، سیاسی اندیشه کدام

 مرشحة غیر لصفوة السلطة منح

 األفضل و األعلم و لألکمل السلطة منح@ 

 القضاء و التنفیذ فی المعصوم غیر سلطة من الممانعة

 عدال األرض سیمأل الذی العادل لالمام الترقب
 

 شود؟ می حکومت رأس در او گرفتن قرار باعث معصوم، امام در خصوصیتی چه وجود

 .األنبیاء ابناء من یکونون

 .منه أکمل هو من مجتمعه فی لیس@ 

 .الناس افاضل و العلماء من دولته جهاز یکون

 .الحروب و المشکالت من عاریا دولته فترة کانت
 

 است؟ صحیح شیعی حکومت نظریه تحقق دربارۀ گزینه کدام

 (.ع) علی اإلمام عصر فی حتی تطبق لم@ 

 .فقط( ع) علی األمام و النبوی عصر فی تطبق

 (.ع) المجتبی اإلمام هدنة الی( ع) علی اإلمام عصر من تطبق

 .فقط( عج) عشر الثانی االمام و( ع) علی اإلمام عصر فی تطبق
 

 نیست؟ حکومت عرصه از جدایی زمان در معصوم امامان های فعالیت جمله از گزینه، کدام

 .بالتکالیف التزامهم و معتقداتهم علی الحفاظ و الناس بتعلیم اهتموا

 .السلطة مرکب خارج من المجتمع قیادة مهمة( ع) بیت أهل ائمة توّلی

 .اإلسالمی للمجتمع الصحیحة الصورة إلستعادة اإلجتماعی الوضع تهیئة

 .العرفاء سلوکیات مارسوا و بأمورهم االنشغال و الناس مراودة عن اعتزلوا@ 
 

 چیست؟ «مواصفات» و «القمعیة» ،«فترة» واژگان ترجمه

 ها ویژگی ـ قاطع ـ نظریه

 ها دوستی ـ فلز نوعی ـ مسیر

 ها ویژگی ـ گرایانه سرکوب ـ دوران@ 

 ها ویژگی ـ فلزات قطع ـ شدن کاسته
 

 و ألمویا عصر فی السیاسیة التجربة بعد اإلحباط و الیأس یثیر أمل الی تحولت و اإلمام غیبة بعد سادت المصلح فکرة

 .العباسی

 درست

 نادرست@ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 29ج آزمون

 یافت؟ ظهور امامیه فقهی مباحث در «دولت فقه» به نگاه شیعی، حکومت کدام زمان در

 صفویه@ 

 بویه آل

 زیار آل

 فاطمیون
 

 است؟ صحیح «عرفی و شرعی امور بین تفکیک» مورد در گزینه کدام

 .األفغانی الدین جمال بید السنیة المدرسة فی سادت أطروحة کانت

 .األربیلی المحقق بید الشیعیة المدرسة فی ظهرت العاشر القرن فی أطروحة

 .الحسبیة األمور بإدارة مأمور الفقهاء کان و السالطین تکلیف السیاسة ممارسة أن تعنی@ 

 .العرفیات مع الشرعیات تناقض عدم علی یؤکد و العرف سیرة و األفعال شرعیة بین یفکک
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 چیست؟ «مدیات» و «َطفیف» ،«َحّفز» واژگان معنای

 مرزها ـ اندک ـ برانگیخت@ 

 ها رسانه ـ کناره ـ برانگیخت

 حدود ـ بزرگ ـ کرد پنهان

 رسانه ـ بیابان ـ کرد محروم

 

 چیست؟ «الحسبیة األمور ممارسة من أکثر لهم یتیح وضع فی یکونوا لم الفقهاء» عبارت صحیح ترجمه

 .بدهند انجام خودشان را حسبیه امور بیشتر مناسب، موقعیت ایجاد با کنند تالش باید فقها

 .باشد میّسر آنان برای حسبه امور از فراتر اموری به پرداخت که نبودند وضعیتی در فقها@ 

 .کنند اداره خودشان را حسبیه امور بیشتر ها، حکومت در محدودیت ایجاد با که ندارند اجازه فقها

 .باشد زنان و خردساالن به مربوط که اموری مگر ندارند، را اجتماعی اموری اداره توانایی فقها

 

 .نمایید مشخص را نادرست گزینه کرکی، محقق سیاسی اندیشه درباره

 .الدولة بنظریة التفکیر إعادة بواکیر یده علی ظهرت

 .النضج نحو آراؤه تتطور لم العراق الی هجرته أثر علی

 .طفیفة استثناءات مع لإلمام، ما للشرائط الجامع العادل للفقیه: یقول

 .لهم السیاسی الدور و الفقهاء والیة فی مشروعه «األیام عوائد» کتاب فی سطر@ 

 .هاءالفق بشأن الواردة األخبار جملتها من متعددة بدالئل بعمومها، ثابتة أنها: الفقهاء والیة عن االنصاری الشیخ یقول

 درست

 نادرست@ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 31ج آزمون

 

 کجاست؟ در «القتاد خرط دونه» عبارت کاربرد

 .شود انجام راحتی به که کاری

 .باشد فایده بی انجامش که کاری

 .است مشکل بسیار انجامش که کاری@ 

 .است دیگران آزار باعث انجامش که کاری

 

 چیست؟ فقیه والیت نظریه دربارۀ( ره) نجفی حسن محمد شیخ دیدگاه

 .الحسبیة امور فی المعصوم عن وکالة للفقیه یکون

 .المعصوم عن والیة للفقیه أنشأ الروایات بأن صرح

 .فقط الحسبة باب من الفقهاء والیة بأن الروایات دلت

 .الفقیه والیة دائرة فی واضحة غیر الروایات بأن صرح@ 

 

 شد؟ اتفاقاتی چه با مصادف اسالمی، جهان به انتخابات و نمایندگان حکومت، مباحث ورود

 .اإلسالمی الفکر فی أصوال له یجد و التطور هذا الفقهاء جمیع یؤید

 .السیاسیة السلطة مهام و الفقهاء مهام بین بالفصل الفکری السائد عن اسالمی العالم یدافع

 .اإلسالمی العالم فی تیاران نشأ و العامة الحقوق و العدالة و الُحّریة مفاهیُم التطوِر هذا مع ظهرت@ 

 .األفغانی الدین لجمال «اإلستعباد مصارع و اإلستبداد طبائع» منها و النظریة، هذه رد فی الصحف و الکتب نشرت

 

 است؟ صحیح «المسلمین تخلف فی اساسا اإلستبداد الکواکبی اعتبر» عبارت دربارۀ ترجمه کدام

 .است دانسته مسلمانان ماندگی عقب اصلی علت را استبداد کواکبی،@ 

 .است بوده استبداد اساس بر اسالمی خالفت در جانشینی کواکبی، نظر به

 .است بوده اسالمی های دولت از مردم سرپیچی در اساسی علت استبداد کواکبی، تحقیقات براساس

 .است دانسته اسالم سمت به مسلمان تازه مردم گرایش اساسی های علت از یکی را استبداد کواکبی،
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 نیست؟ درست( ره) نایینی حسین محمد شیخ دربارۀ گزینه کدام

 .است «الملة تنزیه و األمة تنبیه» کتاب نویسندۀ او

 .شد تبعید عراق از انگلستان، های سیاست با مبارزه سبب به او

 .است داشته سیاسی عرصه در دین مشارکت بر جدی اصرار که است فقهایی جمله از او

 .است گرفته زیادی تاثیر او تفکرات از ،«اإلستعباد مصارع و اإلستبداد طبائع» کتاب نوشتن در کواکبی@ 

 

 .کنید مشخص را «ُمنافسة» و «ِصدام» داَهَم،» واژگان ترجمه

 مقایسه ـ زدن ضربه ـ کرد کوتاهی

 رقابت ـ کردن برخورد ـ برد یورش@ 

 کشیدن نَفس ـ کردن زخمی ـ کرد روی زیاده

 رساندن یاری ـ زدن ضربه ـ کرد حمله
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 31ج آزمون
 

 ندارد؟ مطابقت «حکومت وجود ضرورت» دربارۀ( ره) نائینی اهلل آیت دیدگاه با گزینه، کدام

 .الدولة وجود ضرورة الشرع أّید

 .الدولة لتشکیل موافقة( ع) األئمة و النبی سیرة

 .عقلیة و فطریة ضرورة مجتمع أّی فی الدولة وجود

 .الدولة و السیاسة عن اإلعتزال إلی األمة یدعوا الشرع@ 

 

 است؟ صحیح... «  الشیعی التصور فی السلطة أصل بأن النائینی یقّرر» عبارت تکمیل در گزینه کدام

 .األمور ادارة علی األمناء حکومة

 .المسلمین تخلف فی الرئیس السبب

 .األکمل الفرد بوصفه المعصوم سلطة هو@ 

 .العباد و للبالد الحاکم مالکیة أساس علی یقوم
 

 و حاکمیت رأس در عادل افراد برگزیدن با( ع) معصوم غیبت عصر در اگر ،(ره) نائینی مرحوم دیدگاه اساس بر

 دهش ایجاد استبدادی حکومت و معصوم حکومت میان متوسط حکومتی شود، تشکیل حکومت اساسی، قانون نوشتن

 .است

 درست@ 

 نادرست
 

 است؟ تر دقیق «األمم حریة استنقاذ الدین وظیفة إن» عبارت برای ترجمه کدام

 .هاست امت آزادی نجات دین، وظیفه@ 

 .است غلط های آزادی کردن محدود دین، وظیفه

 .است بار و بند بی های امت کردن مقید دین، کار

 .است آزاده های ملت کردن رها دین، های آرمان از یکی
 

 است؟ صحیح غیبت عصر در منتخب حکومت مورد در عبارت کدام ،(ره) نائینی مرحوم نظر به توجه با

 .الناس حق و اهلل لحق مرّکب غصب هی

 .الحریة و بالعدل التمتع فی األمة لحق غصب هی

 .اإلمکان قدر الجور تحّدد و اهلل حق شأن فی فقط الغصب تجعل@ 

 .اإلستبداد من اإلنعتاق تکلیف إلسقاط ذریعة المعصوم مغصوبیة اتخذ
 

 .کنید مشخص را «َحَشَد» و «الناهضة» ،«التمشیة» واژگان ترجمه

 کرد درو ـ برانگیختن ـ کردن آرایش

 کرد اطاعت ـ سرکش زن ـ رفتن راه

 کرد درو ـ انقالبی زن ـ انداختن جریان به

 کرد گردآوری ـ خاسته پا به ـ انداختن جریان به@ 
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 جزناع مقابل فی الدستور، و البرلمان و باإلنتخابات یتم نسبی عدل حکومة هی( ره) النائینی عند المنتخبة الحکومة

 .المعصوم بحکومة تمتع عن

 درست@ 

 نادرست
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 32ج آزمون
 

 دولة لیست الغیبة عصر فی اإلسالمیة الدولة أن یری من قول یشاطر الصدر الشهید إّن» عبارت صحیح ترجمه

 چیست؟ «الخطأ عن معصومة

 .داند می عصمت دارای( ع) امام دولت مانند را غیبت عصر اسالمی دولت صدر، شهید

 .است همسو دانند نمی معصوم را غیبت عصر در اسالمی دولت که کسانی با صدر شهید@ 

 .است کرده مقابله ندانند، معصوم را غیبت عصر در اسالمی دولت که کسانی با صدر شهید

 .ندانند معصوم را خود دولت که است کرده مشارطه غیبت عصر در اسالمی دولت دهندگان تشکیل با صدر شهید

 

 است؟ نبوده( ره) صدر شهید دیدگاه در جامعه امور اداره برای فقیه واقعی کفایت شرایط از گزینه، کدام

 عدالت

 شرعی اجتهاد

 مجتهدان سایر از بودن اعلم@ 

 دولت اداره برای مناسب سیاسی آگاهی

 

 نمود؟ مطرح عنوانی چه با را خود حکومتی نظریه شریفش، عمر اواخر در( ره) صدر شهید

 للفقیه المطلقة الوالیة

 الفقیه شهادة و االمة والیة

 الفقیه إشراف و االمة خالفة@ 

 شوروی شکل أّی فی لألمة األمر والیة

 

 چیست؟( ره) صدر شهید سیاسی فقه در فقیه «بودن شاهد» از منظور

 .للحوادث کالناظر تشریفیا منصبه یکون

 .للفقیه بالنیابة الوالیة و تعالی هلل السیادة إن

 .الزمنیة مشاکل فی واحد رأی له و األمة هذه من جزء هو

 .المسار تعدیل و الجماعة سیر علی یشرف و ایدئولوجیة رؤیة له یکون@ 

 

 چیست؟ «المجتمعی الفقه تفعیل» لزوم بر( ره) صدر شهید استدالل

 .«َبْیَنُهم ُشورى َأْمُرُهْم َو» تعالی قوله

 .الطاغوت سلطة من األمة تحریر لزوم

 .السلطات ممارسة فی الحق صاحبة األمة إن

 .المجتمع نحو موجه الشرع أحکام من عددا إن@ 

 

 نماید؟ می جلوگیری اسالمی مسیر از جامعه انحراف از راهکارهایی چه با فقیه ،(ره) صدر شهید نظر از

 جامعه مختلف های عرصه در دینی دستورات اجرای بر دقیق نظارت ـ جامعه ابتالی مورد موضوعات شناخت

 دینی های شاخص با مطابق تشریعی فراغ منطقه پرکردن ـ امت مصلحت تشخیص ـ احکام موضوعات شناخت@ 

 دینی مباحات فضای در مردم گزاردن آزاد ـ جامعه در دینی دستورات اجرای بر نظارت ـ احکام موضوعات شناخت

 انینقو با مطابق دینی مباحات فضای کردن پر ـ اسالمی امت مصلحت اساس بر دین سیاسی و اجتماعی احکام تبیین

 اسالم عمومی
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 .بنویسید را «َدَمَج» و «الحضاری» ،«الُملفتة» واژگان ترجمه

 کرد ترکیب ـ تمدنی ـ کننده نظر جلب@ 

 کرد متحد ـ سیاستمدار ـ کننده نظر جلب

 کرد متحد ـ مدرن کشورگشایی ـ فهم کج

 کرد ترکیب ـ سیاستمدارانه ـ حد از بیش نادانی

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 33ج آزمون

 

 ت؟چیس «األمة تشخیص علی العام اإلستفتاء الی یصار المواصفات بنفس المرجعیات تعدد حالة فی» عبارت ترجمه

 .است گزینه بهترین عمومی آراء به مراجعه رهبری، صفات دربارۀ نظر اختالف باالگرفتن صورت در

 .کرد مراجعه مردمی پرسی همه به باید رهبر، نیاز مورد صفات مورد در خبرگان فقهای اختالف صورت در

 عمومی پرسی همه به انتخاب، برای باید شوند، متعدد هستند جامعه ریاست برای صفات دارندۀ که افرادی اگر@ 

 .کرد رجوع

 مورد را نامزدها علمی توانایی مردم، نظر به توجه با توان می رهبری، برای شایسته افراد شدن زیاد صورت در

 .داد قرار بررسی

 

 چیست؟ حکومتی قوای تفکیک مورد در( ره) صدر شهید نظر

 .سلطات اربع هناک أن@ 

 .الغیبة عصر بعد السلطات فصل جواز عدم

 .المرجعیة من ترشیحه بعد البرلمانی نظام اختیاره کان

 .النواب مجلس یشاورها و التنفیذیة السلطة تحت السلطات کل

 

 المرجعیة؟ سلطة وظیفة هی ما

 األمور تقویم و توجیه و اشراف@ 

 الدستور تدوین و القوانین تشریع

 الشرعیة للمؤشرات وفقا الدستور تدوین

 للوزراء التفصیلیة التخصصات فی المباشرة

 

 .التشریعی الفراغ ملء نظریة وفق القوانین لتشریع اإلجتهادی بالعقل اإلستعانة النواب، مجلس وظیفة

 درست@ 

 نادرست

 

 فیذالتن مراقبة و البرلمان انتخابات امضاء الجیش، قیادة» مانند وظایفی دار عهده گزینه کدام صدر، شهید دیدگاه در

 است؟ «الحکومی

 النواب مجلس

 التنفیذیة السلطة

 التشریعیة السلطة

 المرجعیة السلطة@ 

 

 .کنید مشخص را «العلیا المحکمة» و «مواطنة» ،«مهاّم» واژگان ترجمه

 بلند ُمحکم ـ مهربانی ـ مشکوک

 عالی دادگاه ـ شهروندی ـ مسئولیت@ 

 نگهبان شورای ـ دوستی وطن ـ قاطعانه

 عالی و سرسخت ـ دوستی وطن ـ پرتالش
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 ترعای را اسالم ظاهر فقط که کسی و باشد اسالم به ملتزم واقعا که کسی ،(ره) صدر شهید اساسی قانون نظریه در

 .نیستند یکسانی حقوق دارای کند، می

 درست

 نادرست@ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 34ج آزمون
 ج

 هک اموری و دین ثابت امور با مخالفت به قصد روی از که دولتی برابر در مکلفان وظیفۀ ،(ره) صدر شهید دیدگاه از

 چیست؟ بپردازد است جامعه مصلحت ضد

 .دهند تغییر را آن و بپردازند حکومت این با معارضه به که دارند حق مردم@ 

 .بپردازند حکومت با داخلی جنگ به منکر، از نهی و معروف به امر وجوب به توجه با توانند می مردم

 جایز ها حکومت تغییر برای معارضه پس است؛ آن نبوِد یا و دولت در آشفتگی از باالتر حکومت، وجود مصلحت

 .نیست

 سوق مناسب کار سمت به را دولتمردان احسن جدال و حسن موعظه با باید ولی ندارند را حکومت تغییر حق مردم

 .دهند
 

 است؟ درست حکومتی فقه در( ره) صدر شهید و( ره) نایینی مرحوم دیدگاه تفاوت دربارۀ گزینه کدام

 .النائینی نظریة عنها تسکت و واسعا دورا المرأة الصدر نظریة تمنح@ 

 .عنه الصدر یسکت فیما بالحقوق تمتعهم و المسلمین غیر احترام علی النائینی یشّدد

 .العدالة و الشرعی العلم الی إضافة الفقیه، المرجع فی الفعلیة الخبرة اشتراط الصدر نظریة تفتقد

 .نفسها األحکام تشخیص الفقهاء علی و األحکام موضوعات تشخیص مهمة للناس النائینی نظریة تمنح
 

 چیست؟ بوده حکومتی فقه در( ره) صدر شهید تأکید مورد که «رّبانی خالفت» مفهوم از منظور

 .بداند الهی و آسمانی امانتی را حکومت باید حاکم

 .باشد پروردگار ربوبیت به اعتقاد اساس بر باید حکومت

 .است زمین بر خداوند جانشین و اهلل خلیفة انسان قرآن آیات براساس@ 

 .ندارند آن از ای بهره دیگر های انسان و است امامان و انبیا برای فقط حکومت، منصب
 

 .کنید مشخص را «َحَفَل» و «مثّقف» ،«إبادة» های واژه معنای

 کرد برگزار جلسه ـ نگار روزنامه ـ کردن آباد

 است شده همراه ـ فرهیخته ـ کردن نابود@ 

 کرد آوری جمع ـ آگاه انسان ـ نگاری نامه

 گرفت جلسه ـ شده سوراخ ـ کردن ویران
 

 نیست؟ درست( ره) مغنیه محمدجواد نظریات بیان در گزینه کدام

 .الخیر إلی الدعوة و الناس بین الصلحی القضاء فی و األحکام استنباط فی الفقهاء دور ینحصر

 .المتغیرات من المعامالت و الثوابت من العبادات و العقائد فیری المتغیرات؛ و الثوابت بین یمیز

 .سبیل من اإلنتخابات غیر هناک لیس لذلک و عاّمة الناس آراء إلی الرجوع سوی للحکم طریقا الیعرف

 .المنتخبة الحکومة لسیاسات خضوعهم عدم فی الناس عن تمایزهم هی و منحصرة، مواصفة للفقهاء@ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 نیست؟ درست الدین شمس مهدی محمد شیخ نظریات دربارۀ گزینه کدام

 .الشوری أساس علی نظامها شکل تحّدد باالنتخابات األمة

 .المعصوم لإلمام نائب الفقیه و المنتخب، الدولة لرئیس شرطا الفقه یعّد@ 

 .الزمان بتغیر تتغیر أمور فی الشرعیة األحکام استنباط دور غیر للفقهاء لیس

 .المصالح بتغییر تتغیر و بالزمان مرتبطة أحکام االجتماعیة العالقات تنظم التی األحکام إن
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 است؟ درست «المدنیة للشرعیة الیحتاج الفقیه والیة نظریة اعتماد إن» عبارت مورد در ترجمه کدام

 .ندارد مردمی های مشروعیت با ارتباطی فقیه، والیت نظریه به اعتماد

 .است مردم مشروعیت به نداشتن احتیاج فقیه، والیت نظریه مزایای از یکی

 .ندارد مردم جانب از بخشی مشروعیت به نیازی فقیه، والیت نظریه گاه تکیه@ 

 .است مردم جانب از بخشی مشروعیت به احتیاجش فقیه، والیت نظریه عیوب از
 

 اند؟ کرده ترسیم چگونه را احزاب با فقیه حکومت ارتباط فقیه، والیت نظریه مخالفان

 .دهند انجام را خود حزبی فعالیت توانند می آزادانه دینی غیر و دینی احزاب فقیه، والیت حکومت سایه در

 .کنند فعالیت نسبی عمل آزادی با توانند می مردمی، های سازمان و مختلف احزاب فقها، حکومت برپایی با

 .شود می منجر اسالمی غیر احزاب سرکوب به که است اسالمی فقه قوانین در جامعه حصر معنای به فقیه، والیت

 انزوا به مردمی های سازمان و دینی غیر احزاب و هستند دینی احزاب فقیه، حکومت در فعال احزاب تنها@ 

 .شوند می کشانده
 

 چیست؟ نظریه این مخالفان های اشکال به نسبت فقیه والیت به قائالن پاسخ

 .الشیعی الفقهی الوسط فی شرعی و تقلیدی عرٌف الثیوقراطی الحکم مشروعیُة

 .اإلقصاء من شیء ذلک عن فالینتج توجیهیة؛ إشرافیة الفقیه مهمة بأن یؤکدون@ 

 .قسریة بطریقة فالیفرض العلم؛ أهل من واسعة طبقة طریق عن الیتّم الفقیه ولی اختیار إن

 .للفقهاء اإللهیة الوالیة علی الدالة بالنصوص غیره عن یتمایز الشیعی العرف فی الثیوقراطی الحکم
 

 .کنید مشخص را «قسریة» و «رقابّی» ،«متحّضر» واژگان ترجمه

 سهمگین ـ بردگان ـ امروزی

 دشوار و سخت ـ ناظر ـ تمّدن

 باشکوه ـ گردنه ـ مرگ حال در

 اجباری ـ کننده کنترل ـ امروزی@ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 نیست؟ سیاسی اسالم فکر از غرب توصیف بیانگر گزینه کدام

 استبدادّی فکر

 اإلرهاب یؤید

 الحرّیات یحترم @

 السیاسی العنف ینتج
 

 است؟ صحیح اسالم سیاسی دیدگاه دربارۀ گزینه کدام

 .اإلقتراع صنادیق إلی التحتکم اإلسالمی الفکر إن

 .اإلسالمیة السیاسة فی الحقوق و القانون سیادة تحترم@ 

 .الدینیة السیاسة فی منظورا التجعل و التطبق اإلنسانیة القیم

 .الراهنة الضغوط استجابُة اإلقتراع صنادیق إلی االسالمی الفکر احتکام مستند
 

 است؟ نکرده دعوت مسأله کدام به «األمة تنبیه» کتاب در( ره) نائینی مرحوم

 .الفکری للتراث موضوعیة نقدیة رؤیة تأسیس

 .أسبابها معرفة و للمسلمین الحضاریة الهزیمة تحلیل

 .الماضی القرن مطلع فی االسالمی السیاسی الفکر تجّذر تبیین @

 .اإلسالمی العالم دول فی التنمویة المشروعات فشل أسباب تحلیل
 

 .بنویسید را «تنمویة» و «إرهاب» ،«تجّذر» واژگان ترجمه

 عمرانی ـ تروریسم ـ دواندن ریشه@ 

 آبادانی ـ پناهندگی ـ دوانیدن ریشه

 آبادانی ـ تظاهرات ـ کردن کن ریشه

 جلوگیری ـ ترساندن ـ شدن کن ریشه
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 .نمایید مشخص را «مهمة خطوة هی االسالمیة للتراث العلمی النقد لممارسة الدعوة مجّرد» عبارت ترجمه

 .است فاحش خطای یک شود، نقد باید علمی میراث که ادعا این ِصرف

 .رود می شمار به مهم گام یک اسالمی، میراث علمی نقد به فراخواندن ِصرف@ 

 .است راهبردی وظیفه یک تنهایی به اسالمی، آثار عالمانه نقد برای تمرین و دعا

 .است روشنی خطای اسالمی، تراث بررسی به نقادان و پژوهشگران کردن دعوت مجرد
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 نکرده بیان را نکته کدام سیاسی، مسایل زمینه در غرب معرفتی و روشی دستاوردهای درباره( ره) نائینی مرحوم

 است؟

 .الغرب منجّزات من اإلفادة بضرورة النائینی رسالة أقّرت

 .نقدها و المسلمین إجتماع من البدع هذه منع لزوم علی یؤّکد@ 

 .السیاسیة تجربتهم من اإلفادة یقّر و الحضارات تکامل نظریة الی ألمح

 .الدیموقراطیة األوضاع إلی سبقتنا التی تجربتهم من اإلفادة بضرورة أقرت
 

 .الدین مقتضی االستبداد بأن یعتقد النائینی مثل الدینیة العقول بعض

 درست

 نادرست@ 

 

 چیست؟ «الحریة شرطه اإلبداع» مبنایی عبارت از منظور

 .است مردم افکار در تحول آزادی، شرط

 .است آزادی غرب، تفکر های بدعت از یکی

 .است شده بنا آزادی اساس بر انسان آفرینش

 .است بیان آزادی به وابسته فکر، در نوآوری@ 

 

 .کنید مشخص را «ترّدی» و «تزییف» ،«منضوّیة» واژگان ترجمه

 لغزش ـ جدایی ـ منسجم

 سقوط ـ فریفتن ـ وابسته@ 

 گرفتن اوج ـ زینت ـ چیدمان

 شدن خمود ـ فریفتن ـ مستحکم

 

 نیست؟ درست ظالم، والیت پذیرش به ناظر نبوی روایات دربارۀ گزینه کدام

 .عزلهم و استبدالهم علی القدرة عدم علی حملها یمکن

 .المسلمین بین القاعدة بعنوان جعلتها االستبداد ثقافة کانت

 .لإلستبداد الشرعیة األکرم الرسول یمنح الروایات هذه مثل فی@ 

 .الظالم بإطاعة النبی أمر الیحتمل األسانید عن النظر غض بعد المتن نقد

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 اتمام اسکورم


