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ذ *  کرات:ت

 نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.مشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 ، مشخص گردد.نامهپاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.پاسخ صحیح در پاسخ -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 گردد.در صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف می -5
 گردد.آوری میمان جمعدقیقه به صورت همز 120ها در پایان نامهو پاسخ   کلیه دفترچه -6

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 و ترجمهتجزیه و ترکیب 

 چيست؟  «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» آیهدر و عالمت آن « واتطُخُ»اعراب  -1

 کسره -منصوب  .الف
 فتحه مقدر - منصوب .ب
 کسره -مجرور  .ج
 فتحه مقدر -مجرور . د
 از کدام نوع است؟  «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْ» آیهدر « یتّحَ» -2

  مصدریه .الف
  ناصبه. ب
  هرّجا .ج
  ابتدائیه. د
  چيست؟به ترتيب « مِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّوَ قُلْ لِلْمُؤْ» آیهدر  افعالحکم اعراب و بناء  -3

 مبنی بر سکون  –. مبنی بر سکون الف
 مرفوع  -بر حذف حرف عله مبنی  .ب
 مجزوم  -مبنی بر حذف عین الفعل  .ج
 مبنی بر فتح  –. مجزوم د
  چيست؟ «مُذْعِنينَ یَأْتُوا إِلَيْهِالْحَقُّ وَ إِنْ یَكُنْ لَهُمُ » آیهدر کلمات مشخص شده نقش  -4

  حال -« یَکنُ». اسم الف
  به مفعولٌ -« یَکنُ»اسم  .ب
 مفعولٌ به  –. فاعل ج
  نزع خافضه منصوب ب -. فاعل د
 چيست؟  «قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا» آیهدر « واذاًلِ»نقش نوع و  -5

  تمییز -مصدر ثالثی مجرد  .الف
  مفعول مطلق -مصدر باب مفاعله  .ب
 حال  -مصدر ثالثی مجرد  .ج
 حال  -مصدر باب تفعیل  .د
  چيست؟« الیَلِتكُم»وزن و حروف اصلی  -6

 أ ل ت  – ال یَعِلکم .الف
 ل ت أ  – ال یَفِعکم .ب
 ل و ت  – ال یَفِلکم .ج
 ی ل ت  – ال فَعِلکم .د
 کدام نوع هستند؟  ترتيب ازه ب« بَغَت»و « یُطِيعُكُم»فعل  -7

  ناقص واوی –اجوف واوی  .الف
  ناقص واوی –اجوف یایی . ب
  ناقص یایی –اجوف یایی  .ج
   ناقص یایی –اجوف واوی . د
  چيست؟ «فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ» آیهدر « عَلی»و متعلق « مينَنادِ»نقش -8

 « فَعَلتُم» - حال .الف
  «نادِمینَ» - خبر .ب
 « فَعَلتُم» - به مفعولٌ .ج
  «تُصبِحُوا» - مفعول مطلق نوعی. د
  هستند؟« مضاعف»در کدام گزینه همه کلمات  -9

 الظّانّینَ   -جَهَنَّمَ  –. تَزَیَّلُوا الف
 لِیَزدادُوا  –الحَمِیّة  – فَتَبَیَّنُوا .ب
 نَتَّبِعکُم  –مَعَرَّه  – زَیَّنَهُ .ج
 ظَنَنتُم  – عَزیزاً -  یَغُضُّونَ .د
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 در کدام گزینه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟   -10
 « إنَّ»خبر  -« مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ عُصْبَةٌإِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاإْلِفْكِ » .الف
 خبر مبتدای محذوف  -« عَظیمٌ عَذابٌلَمَسَّكُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ » .ب
 مفعولٌ به دوم  -« جَلْدَةً مانینَدُوهُمْ ثَفَاجْلِ» .ج
 منصوب به نزع خافض  -« شَیْئًاوَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ » .د

 کدام است؟ « وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ»در آیه « بِئسَ»مخصوص  -11
 مذکور « النّارُ» .الف
 محذوف « النّارُ» .ب
 « المَصیرُ» .ج
 . ضمیر مستتر )هو( د

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ »در آیه « نکره»و « معرفه»گزینه صحيح درباره  -12
 کدام است؟ « وَ ما تَكْتُمُونَ

 ضمیر وجود دارد.  الف. هشت
 ب. فقط چهار اسم نکره وجود دارد. 

 ج. ده اسم معرفه وجود دارد. 
 د. اسم اشاره و مضاف معرفه وجود ندارد. 

 دام است؟ ک« وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ»گزینه صحيح در مورد حروف در آیه  -13
 الف. مجموعاً هفت حرف وجود دارد. 

 ب. چهار حرف جرّ وجود دارد. 
 ج. چهار حرف عامل وجود دارد. 

 د. فقط سه حرف غیر عامل وجود دارد. 
« وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ »های آیه از اسم« مبنی»و « معرب»گزینه صحيح در مورد  -14

 کدام است؟ 
 وجود دارد. الف. هشت اسم مبنی 

 ب. فقط چهار ضمیر وجود دارد. 
 ج. چهار صنف اعراب وجود دارد. 

 د. پنج اسم معرب وجود دارد. 
 هستند؟ « جمع مکسر»در کدام گزینه همه کلمات ذکر شده  -15

 إخوَة  –أصوات  –الف. شُعُوب 
 قَبائِل  –أعمال  –ب. فُسُوق 
 نِساء  –أموال  –ج. أعراب 

 أعراب  –قَوم  –د. سَماوات 

 «جلد اول» فی الفقه االستداللی ةدروس تمهیدی
  ؟کندرا ثابت میتنجس آب قليل به مجرد مالقات با نجس با چه داللتی « اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شیء»صحيحه  -16

 الف. مفهوم
 ب. منطوق

 ج. ظهور
 د. اطالق

  ؟عطف بر چيست «کمارجلَ»واژۀ  «کم الی الکعبينکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلَکم و ایدیَفاغسلوا وجوهَ» ۀآی در -17
  وجوهکمالف. 
  ایدیکمب. 
 المرافق ج. 
  رءوسکمد. 

  گزینه است؟ دليل کدام« من تيقن الحدث و شک فی الطهارة بنی علی حالة السابقه»عبارت  -18
  الف. اشتغال

 ب. فراغ 
 ج. استصحاب 

  د. برائت
  اگر نمازگزار بعد از نماز در انجام غسل جنابت شک کند، آیا نمازش صحيح است؟ چرا؟ -19
 نعم؛ لقاعدة الفراغ  .الف

  ب. ال؛ لقاعدة الفراغ
  ج. نعم؛ الستصحاب
 د. ال؛ الستصحاب 
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بر وجوب توجيه ميت به سمت قبله داللت « لی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت عليه المالئکةوجّهوه ا»روایت آیا به نظر مصنف  -20
 دارد؟ چرا؟ 

 الف. نعم؛ بقرینة عدم قول بالفصل 
 ب. ال؛ بقرینة تعلیل الروایة 
  ج. نعم؛ بقرینة تعلیل الروایة

  د. ال؛ بقرینة عدم قول بالفصل
« السالم کفّيه علی االرضفوضع ابوجعفر عليه»و « السالم عن التيمم فضرب بيده علی االرضهسالت اباجعفر علي»مصنف دو روایت  -21
  ؟کندگونه جمع میچرا 

 الف. عدم االکتفاء بالضرب 
 ب. تقیید الضرب بالوضع 
 ج. تقیید الوضع بالضرب 
 د. تقیید االکتفاء بالوضع 

 ؟ کدام گزینه به مستند حکم اشاره صحيحی دارد« صرف الماء فيهیجب التيمم عند المزاحمة بواجب یتعيّن » مسألهدر  -22
  الف. صدق عدم الوجدان

 قاعدة نفی الحرج  ب. 
  قاعدة نفی الضررج. 
 عدم التمکن من ناحیة ضیق الوقف د. 

  چيست؟« الخارج بالحک مع الشک»علت حکم به طهارت در مسأله  -23
 الف. استصحاب 

 ب. اصل طهارت 
  ج. برائت

 اشتغال د. 
اشاره « استناد جفاف االرض الی االشراق»بر اشتراط « اذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر»کدام گزینه به کيفيت داللت روایت  -24

 دارد؟ 
 الف. اطالق 
 ب. مفهوم 
 ج. عموم 
 د. ظهور 

  کند، چيست؟مستند وجوب نمازهایی که مکلف با نذر بر خود الزم می -25
 اعده الف. اقتضاء ق

 ب. نصوص خاص 
  ج. نصوص کثیر
  د. ضرورت دینی

بر جواز « لکل صالة وقتان، و اول الوقت افضله و ليس ألحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً اال فی عذر من غير علة»روایت  فراز ازکدام  -26
 تأخير نماز ظهر و عصر تا غروب داللت دارد؟

 الف. لکل صالة وقتان 
 ب. اول الوقت أفضله 

  لیس ألحد أن یجعل آخر الوقت ج.
  د. االّ فی عذر من غیر علة

  بر عدم جواز نماز با لباس زربافت برای مردان داللت دارد؟ گزینهبا ضميمه کدام « الیلبس الرجل الذهب و الیصلی فيه»روایت  -27
  «ال تعاد» حدیث الف.

 قول بالفصل الب. عدم 
  ج. کبری االنجبار

 مفسد لها د. النهی فی العبادة 
  کند؟کدام یک از شرائط نماز را ثابت می« للواجب المحرّم الیمکن أن یقع مصداقاً»استدالل  -28

  إباحة المکانالف. 
 ستر العورة ب. 
  الطهارة من الحدثج. 
 الطهارة من الخبث د. 

  چيست؟« الشاک فی اداء الصالة یلزمه فعلها فی الوقت» حکم مسألهمستند  -29
 ئت الف. برا

 ب. اشتغال 
 ج. فراغ 
 د. تجاوز 



 4                                                                                                     14/02/1397 حوزه های علمیه خواهران  -  ورودی سطح سه آزمون

علت عدم مشروعيت جماعت در نماز « الصالة فریضة و ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنَّة»با توجه به روایت  -30
  نافله چيست؟

 نصراف إ .الف
 ظهور  .ب
 قصور مقتضی  .ج
    برائت .د

 «جلد اول»آموزش کالم اسالمی 
 ای خداوند چيست؟ اخت آیهمنظور از شن -31

  ی اوتشریعهای نشانهالف. شناخت خداوند از طریق 
  و روایات ب. شناخت خداوند از طریق آیات کتاب آسمانی

 ج. شناخت خداوند از طریق نشانه های تکوینی او 
 د. شناخت خداوند از راه برهان عقلی 

 اند؟ به ترتيب چه نوع ترکيبی« جنس و فصل»و « ماده و صورت»، «وجود و عدم»ترکيب از  -32
  عقلی، خارجی، عقلیالف. 
  عقلی، عقلی، خارجیب. 
  خارجی، خارجی، عقلیج. 
  عقلی، عقلی، عقلید. 

 ؟نيستکدام گزینه در مورد توحيد صفاتی صحيح  -33
 الف. ذات و صفات الهی تغایر مفهومی دارند.

 برقرار است.ب. بین ذات و صفات ذاتی الهی، وحدت و عینیت خارجی 
 ج. بین هر یک از اوصاف ذاتی الهی با سایر اوصاف ذاتی، وحدت خارجی برقرار است.

 د. توحید صفاتی، مختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی در مقابل فعلی نیست.
 تمسک کرد؟ تواننمیبه کدام مورد مستقيماً « توحيد در تشریع و حاکميت» برای اثبات  -34

  الف. قدرت مطلق خداوند
 ب. ربوبیت تکوینی خداوند 

 ج. مالکیت حقیقی او نسبت به همه موجودات 
 د. علم مطلق او به مصالح انسانها 

 های کدام توحيد است؟توحيد در محبت، از شاخه -35
 الف. توحید افعالی 
 ب. توحید صفاتی 

 ج. توحید عملی 
 د. توحید ربوبی 

 صفاتی هستند؟نوع چه به ترتيب « اراده»و « قدرت»، «علم»صفات  – 36
 الف. اضافی، اضافی، اضافی 

 ب. نفسی، نفسی، اضافی 
 ج. اضافی، اضافی، نفسی 
 د. نفسی، اضافی، اضافی 

 محال عادی چيست؟  -37
 الف. امری که فی حد نفسه و در ذات عادی خویش محال است.

 ت.ب. امری که فی حد نفسه محال نیست ولی وقوع آن مستلزم محال عادی ذاتی اس
 ج. امری که وقوع آن با نظر به قوانین شناخته شده طبیعی ناممکن است.

 د. امری که ذاتاً محال نیست امّا وقوع آن با دشواری و سختی همراه است.
  صحيح است؟، اراده الهیمراحل دوگانه کدام گزینه در مورد  – 38

 الف. مرتبه نخست، ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث 
 هر دو مرتبه ذاتی و قدیمند  ب.

 ج. هر دو مرتبه فعلی و حادثند 
 د. هر دو مرتبه ذاتی اند امّا یکی قدیم است و دیگری حادث 

 جامع ترین معنای عدل چيست؟  -39
 الف. رعایت مساوات 
 ب. پرهیز از تبعیض 

 ج. مراعات حقوق دیگران 
 اش د. نهادن هر چیز در جایگاه شایسته
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  ؟نيسته در مورد قضا و قدر عينی صحيح کدام گزین -40
 الف. قضا و قدر عینی مقدم بر وجود اشیاء نیست بلکه با آن همراه است.

 گردد.ب. قضا و قدر عینی از شئون خلق و ایجاد است و به خالقیت برمی
 ج. قضا و قدر عینی به معنی قطعیت اصل وجود اشیاء و خصوصیات و ویژگی آنها از سوی خداوند است.

 کند و از شاخه های صفت علم است.د. قضا و قدر عینی به علم الهی بازگشت می

 «االولی هالحلق» دروس فی علم االصول 
 کدام است؟« اصل»و « دليل محرز»فرق -41

 باید مقطوع باشد بر خالف اصل.  ،الف. دلیل
 حجیت دارد بر خالف اصل.  ،ب. دلیل
 شرعی است بر خالف اصل.  ،ج. دلیل

 کاشفیت دارد بر خالف اصل.  ،یلد. دل
 چيست؟  «حجيت قطع»مراد از  -42

 الف. معذریت و منجزیت 
 ب. کاشفیت و محرکیت 

 ج. مطابقیت و دلیلیت 
 د. مطابقیت و محرکیت 

 به ترتيب کاشف از چيست؟« تصدیقيه»و « تصوّریه»داللت  -43
 قصد جدّی  -الف. تبادر 

 تبادر  -ب. حال متکلّم 
   اده متکلّمار –ج. وضع 
 وضع  –د. زبان 

 بات مراد متکلم از چه طریقی است؟اطالق گيری برای اث -44
 الف.قرینه حکمت 

 ب. وضع ولغت  
 ج. تبادر 

 د. احترازیت قیود 
ل شود که اند را نقل کنند و برای کسی  که نقل شده، یقين حاصشنيده )ع( نفر از علماء، حدیثی را که از امام معصوم 100اگر »مثال  -45

 مصداق کدام است؟« صادر شده است )ع( این حدیث از امام معصوم
 الف. تبادر

 ب. اجماع 
 ج. شهرت 

 د. سیره علماء 
 کدام است؟« صم حتی تغيب الشمس»با فرض قبول مفهوم برای غایت، مفهوم غایت در جمله  -46

 الف. ال یجب االفطار قبل مغیب الشمس 
 شمس ب. ال یجب الصوم بعد مغیب ال

 ج. صم قبل مغیب الشمس 
 د. افطر بعد مغیب الشمس 

 کدام است؟« اذا کان االنسان عاقالً و بالغاً فليصم حين رؤیة الهالل»در مسأله « متعلق حکم» -47
 الف. صوم 
 ب. انسان 

 ج. عقل و بلوغ 
 د. رؤیت هالل 

 از کدام مقدمات است؟ برای نماز،« بلوغ »مقدميت  -48
  الف. مقدمه واجب
   ب. مقدمه وجوب
 ج. مقدمه وجود 
 د. مقدمه علمیه 

 م عقل در موارد علم اجمالی چيست؟حک -49
 الف. موافقت قطعیه 
 ب. موافقت احتمالیه 

 ج. ترک مخالفت قطعیه 
 د. برائت عقلیه 
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 کدام است؟ « ال شک لکثير الشک»و دليل « الشاک فی الثانية البّد ان یعيد»نسبت بين دليل  -50

 تخصیص الف. 
 ب. تخصّص 
 ج. حکومت 

 د. تقیید

 «جلد اول»زن در اسالم 

گونه که مرد نيز وظایفی در قبال او ای ویژه در قبال مرد است، همانشمرد که دارای وظيفهکدام فيلسوف زن را صنفی انسانی می -51
  دارد؟

 الف. آکویناس
 ب. صدرالمتألّهین 

 ج. ارسطو 
 سینا د. ابن

 های قرآنی دربارۀ جایگاه انسانی زن پرداخته شده است؟به کدام یک از آموزه« نْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاًوَ مِ»در آیۀ  -52
 های وصول به سعادت الف. اشتراک زن و مرد در راه

 ب. خلقت زن و مرد از حقیقتی یگانه 
 ج. جسمانی بودن جنسیت در سیر پیدایش انسان 

 های معنوی د. یکسانی در توانمندی
  به زنان بوده است؟یا تفکّری، مبنای نگاه فرودست  در چه دوره« زن مانند طبيعت است»انگاری زن و طبيعت و استعارۀ یکسان -53

 الف. دورۀ یونانی مآبی 
 ب. تفکر سنتی یهودی و مسیحی 

 ج. سدۀ نخست میالدی 
 د. دورۀ رنسانس 

که برای هر یک از دو جنس  - آیدها به دست میاز جمله کماالت معنوی که با ایمان و انواع اطاعت - ماالت نوعیاین معنا که ک -54
  ممکن است، برای دیگری نيز قابل دستيابی است، از نظر عالمه طباطبایی در کدام آیه شریفه جمع شده است؟

 «كُمْ أَزْوَاجاًوَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِ»الف. 
 «أَنِّي الَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»ب. 
 «جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةًوَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي »ج. 

 «رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَفَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ »د. 

هایی مانند شهادت که زنان امکان هایی مانند جهاد که مربوط به مردان است یا ارزشدر مقابل این گمان که زنان به دليل ارزش -55
 اند، کدام آیه نازل شده است؟دسترسی به آنها را نداشتند، از تعالی اخالقی محروم

 «مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ»الف. 

 «أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنِّي الَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ»ب. 
 «حِسَابٍ بِغَیْرِ فِیهَا یُرْزَقُونَ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ لئکَنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُووَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُ»ج. 

 «نَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىوَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِ»د. 
دو زن برابر با شهادت یک زن است، چه صفتی را به زنان نسبت داده  در خطبۀ هشتادم نهج البالغه با این تعليل که شهادت -56

  است؟
 الف. ناقصات الدین

 ب. نواقص اإلیمان 
 ج. نواقص الحظوظ 

 د. نواقص العقول 
 (س) زینب عظمی، رباب، سکينه، فاطمه بنت الحسين، فاطمه معصومه بيت مانند خدیجۀ کبری،نگارنده وجود زنان بزرگوار بيوت اهل -57

  داند؟... را شاهد بر چه حقيقتی میو
  .الف. بیشتر خیر در زنان است

  .ب. شرّ بودن، سرشت زنان نیست
  .اندج. بیشتر اهل بهشت زنان

 .د. جهاد زن، نیکو همسرداری اوست
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های نگارنده به پاسخکدام گزینه از « شان نيز باید برابر باشداند؛ پس حقوقزن و مرد در انسانيت یکسان»با توجه به نظریۀ  -58
 ؟باشدنمینظریه مذکور 

 .دو نارواستهای میان زن و مرد به اندازه نادیده گرفتن اشتراکات بین آنالف. نادیده گرفتن تفاوت
 .انجامدهای اقتصادی میویژه در رقابتها، بهب. معیارهای یکسان به شکست زنان در بسیاری عرصه

 .کندها توجیه میگرایی را در برخی وضعیتسیتج. تفاوت اساسی جنس بیولوژیک، جن
 .ها در ارزشمندی، به حقوقی متفاوت قایل شدد. ممکن است با اعتقاد به یکسانی انسان

 ؟آیدنمیبه شمار « های جسمی و روانی زنان و مردان با حقوقشانتناسب ميان ویژگی»های زیر از ادله نظریه کدام یک از گزینه -59
 ناپذیر میان زن و مرد های انکاروتالف. وجود تفا

 ب. ضرورت وجود خانواده 
 و جنس  ها و رابطۀ میان نقشج. ضرورت تفکیک نقش

 ه معنای کم ارزش دانستن زنان است.د. نابرابری حقوقی ب
بگيرد و باید دختران اخالق مناسب زنانه آن است که در مراقبت و مالطفت به همسر شکل »کدام اندیشمند غربی با این ایده که:  -60

  های معاصر خود را برانگيخت؟خشم فمنيست« را برای انجام امور معينی که به عرصۀ خانه تعلق دارد تربيت کرد
 الف. سنکا 

 ب. موسونیوس رافوس 
 ج. ژان ژاک روسو 

 د. سوزان مولر آکین 
های کدام تعبير به ناگواری« زِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ الَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَوَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَ»در آیۀ  -61

 برای زنان داللت دارد؟ -های جسمانی، روانی و زحمت حاصل از انجام آداب شرعی اعم از ناراحتی -حاصل از مسئله قاعدگی 
 الف. المحیض 

 ب. أذًی 
 اءَ ج. فَاعْتَزِلُوا النِّسَ
 د. الَ تَقْرَبُوهُنَّ 

علت « كِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىفَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَ»در آیۀ شریفۀ  -62
در « أَنْ تَضِلَّ»مراد از « تُذَكِّرَ»ه چه امری تعليل گردیده است؟ با توجه به تعبير ب« گواهی»گزینی دو زن به جای یک مرد در مسئلۀ جای

 آیۀ چيست؟
 نسیان  –الف. تکوینی 
 لغزش  –ب. تشریعی 

 لغزش  –ج. طبیعی 
 نسیان  –د. تشریعی 

ا در زنان و چند جزء آن را در مردان قرار خداوند از ده جزء حيا، به ترتيب چند جزء آن ر السالمعليهطبق روایت منقول از امام صادق  -63
 داده است؟

 1 – 9الف. 
 5 – 5ب. 
 8  – 2ج. 
 3 – 7د. 

  شود؟کدام صفت در متون دینی به عنوان صفت مردانه شناسایی می -64
 غرورالف. 
 خساستب. 
 غیرت ج.
 انسانیت د.

های موجود در نسبت ميان ارۀ زن با کدام یک از نظریهدهد که ایدۀ محوری آیين یهود و مسيحيت دربکاوش در عهدین نشان می -65
 زن و مرد، قرابت و مطابقت دارد؟

 تابعیّت محض زنان الف.
 ب. استقالل
 ج. تخاصم

 برابرید. 
ترین آموزۀ آنان برای اثبات کدام نظریه های جنسيتی، مهمکوشش فمينيسم در بازتعریف نقش جنسيّتی و به چالش کشيدن نقش -66

  سبت ميان زن و مرد است؟دربارۀ ن
 تابعیّت محض زنان الف.

 ب. استقالل
 ج. تخاصم

 تعادلد. 
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  دچارند؟« مبنا»های موجود در نسبت ميان زن و مرد، به بحران از دیدگاه نگارنده کدام یک از نظریه -67
 تناسب الف.

 ب. استقالل
 تخاصم ج.
 مکمّلیّتد. 

های موجود در کدام یک از نظریه« اند و شما نيز برای زنان به منزلۀ لباسيدثابۀ لباسزنان برای شما به م»سورۀ بقره  187آیه  -68
  کند؟نسبت ميان زن و مرد را اثبات و تأیيد می

 تابعیّت محض زنان الف.
 ب. استقالل

 برابریج. 
 مکمّلیّت د.

 تر هستند؟ی اجتماعی زیر مناسبهادر کدام یک از حوزه از دیدگاه عالمه طباطبایی زنان برای ایفای مسئوليت -69
 الف. والیت

 آموزش و پرورش ب.
 داریخانهج. 
 روابط عمومید. 

تعریف کدام « ها و رفتارهایی ویژه را انتظار داردشان فعاليتجامعه از هر یک از مردان و زنان، با توجه به پایگاه اجتماعی»عبارت  -70
 یک از اصطالحات زیر است؟

 الف. جنس
 ب. جنسیت

 . هویت جنسیج
 نقش جنسیتید. 

  نظر دین دربارۀ نظام جنسيت چيست؟ از دیدگاه نگارنده -71
 .کندالف. کامالً تایید می

 .کندب. کامالً ردّ می
 .کندج. تا حدی تایید می

 .کندد. ردّ یا تایید نمی
ارناشدنی است؟ این نقش بنابر ادلّۀ احکام، آوری برای مردان نقشی ثابت و واگذآیا در الگوی حقوق خانوادگی اسالم، نقش نان -72

 حقّی برای مردان است یا تکليف آنان؟
 تکلیف –الف. بله 
 حقّ –ب. بله 
 تکلیف –ج. خیر 
 حقّ –د. خیر 

یابد و در معامله تا حدی های خویش را میای از توانایی ذهنی که با ورود به آن انسان توانایی ادارۀ داراییرسيدن به مرحله -73
  در اصطالح چه عنوانی دارد؟ تواند خود را از خسارت و فریب حفظ کند،یم

 الف. سنّ نکاح
 احتالم ب.
 بلوغ ج.
 رشد د.

گذار حق دارد زمان خاصّی را برای سنّ رشد تعيين کند؟ آیا تعيين سنّ خاصّی برای رشد، خالف باور به طبيعی بودن آیا قانون -74
  رخداد پدیدۀ رشد است؟

 بله – الف. بله
 خیر –ب. بله 
 بله –ج. خیر 
 خیر –د. خیر 

  چه حکمی دارد؟ امامت نماز جمعه برای زنان در صورتی که تمامی شرکت کنندگان زن باشند، -75
 الف. مستحب است.

 ب. کراهت دارد. 
 ج. جایز نیست.
 د. واجب است.
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 )نکاح و طالق( «سومجلد » فی الفقه االستداللی ةدروس تمهیدی
 مستند تحقق عقد نکاح با کدام لفظ است؟« فلمّا قضی زید منها وَطَرَاً زوجناکها» آیه -76

 الف. زواج 
 ب. نکاح 
 ج. تمتع 
 د. قبول 

مستند کدام یک از شرایط صيغه عقد نکاح « اتزوجک متعة علی کتاب اهلل و سنة نبيه ال وارثة و الموروثة»به نظر مصنف روایت  -77
 است؟

  الف. اعتبار ماضویت
 ب. اعتبار عربیت 

 ج. عدم اعتبار ماضویت 
 د. عدم اعتبار عربیت 

 حکم نظر به بدن زن اجنبی چيست؟« وليضربن بخمرهنّ علی جيوبهنّ»با توجه به آیه  -78
 الف. حرمت 
 ب. کراهت 

 ج. جواز 
 د. اباحه 

  چيست؟« ضن من أبصارهنو قل للمؤمنات یغض»ردّ مصنف به استدالل حرمت نگاه زن به مرد اجنبی به آیه  -79
 الف. مساوقة غض البصر لترک النظر 

 ب. عدم مساوقة غض البصر لترک النظر 
 ج. لزوم جواز النظر بجواز اإلبداء 

  د. عدم للزوم جواز النظر بجواز اإلبداء
فل الذین لم یظهروا علی عورات وال یبدین زینتهن إالّ لبعولتهم... أو الط»نزد غير بالغ در آیه  ،زن کشف حجابمستند عدم جواز  -80

  چيست؟« النساء
 الف. مفهوم 
 ب. اطالق 
 ج. ظهور 
 د. اولویت 

کدام « حرّمت عليکم اُمّهاتکم و بناتکم و أخواتکم... و بنات األخ و بنات األخت»مستند حرمت ازدواج با نوه دختری با توجه به آیه  -81
 است؟ 

  الف. اولویت
 ب. مفهوم 
 ج. ظهور 

 ق د. اطال
أنّ التقييد بالحجر فی اآلیة ال موضوعية له، بل اشارة الی الحالة الغالبة تنبيهاً علی أنّها کبنت الزوج حيث تربّت فی حجره »عبارت  -82

 ؟کندرا در چه صورتی ثابت می ربيبها حرمت ازدواج ب« فکيف یتزوّج بها
 الف. فی الحجر 

 ب. فی الحجر و عدمه 
  ج. ما کانت فی الحجر

  . خرجت من الحجرد
از چه دليلی برای اثبات حکم استفاده « أن الزواج بذات البعل اذا أوجب الحرمة األبدیة فالزنا بها أولی بإیجابه لذلک» در عبارت -83

  است؟ شده 
 الف. اولویت 
 ب. اطالق 
 ج. مفهوم 
 د. ظهور 

فرض روایت در چه حالتی ثابت  دررا انتشار حرمت با رضاع « النکاح ج جاریة رضيعة فأرضعتها امرأته فسدلو أنَّ رجالً تزوّ»روایت  -84
  ؟کندمی

 الف. سابقاً علی العقد فقط 
 ب. الحقاً علی العقد فقط 

 ج. سابقاً علی العقد و الحقاً له 
 د. حین العقد فقط 
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کدام یک  در مقام اثبات« سم الیصدق ذلکأنّ النشر الحرمة یتوقف علی صدق عنوان ارتضاع اللبن و مع المزج لسلب اال»استدالل  -85
  از شرایط رضاع محرّم است؟
 الف. حصول اللبن من والدة شرعیة

 ب. عدم التجاوز الرضیع للحولین
 ج. االرتضاع من الثدی

 د. خلوص اللبن
ه غير واج با زنی که در عدّبر حرمت ازدتوان چگونه می« و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فالتعضلوهن أن ینکحن أزواجهن»آیه با  -86

 ؟استدالل کرداست، 
 الف. بالمفهوم 
 ب. باالطالق 
 ج. باالولویت 

 د. بالنص 
 ی را دربارۀحکمچه « سألته عن إمراة تزوجت قبل أن تقضی عدتها قال: یفرّق بينها و بينه و یکون خاطباً من الخطّاب»روایت  -87

 ؟کندثابت میبا زن معتده  غير ازدواج
 ف. الحرمة المؤبدة مطلقاًال

 ب. نفی الحرمة المؤبدة مطلقاً
 ج. الحرمة المؤبدة فی حالة العلم

 د. الحرمة المؤبدة فی فرض الدخول
 ؟موجبات حرمت ازدواج است از مستند کدام یک« اذا أسلمت امرأة و زوجها علی غير االسالم فُرّق بينهما»روایت  -88

 الف. اعتداد 
 ب. کفر 
 ج. لعان 

 ستیفاء عدد د. ا
موجب حرمت ابدی را در چه صورتی ازدواج در حال احرام « المُحرِم اذا تزوج و هو یعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً»روایت  -89
 د؟دانمی

  به حکم الف. علم
 ب. عدم علم 

 ج. دخول 
  علم به موضوعد. 

در عقد « ال تحيض»مقدار عده زن « تحيض فشهر و نصفالعدة المتعة إن کانت تحيض فحيضة و إن کانت »براساس روایت  -90
 چقدر است؟ موقّت

 حیض  2الف. 
 روز  45ب. 
 حیض  1ج. 
 روز  30د.

  طالق است؟ در مقام بيان کدام خصوصيت« أنّه متقوّم بالضرورة باالیجاب بال مدخلية للقبول فی تحققه»عبارت  -91
 بودن طالق  الف. ایقاع

  مشروعیت طالقب. 
  صیغه توسط زوج نشاءج. ا
  اختصاص طالق به عقد دائمد. 
 کند؟کدام یک از شرایط صحت طالق را اثبات می« رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»تمسک به حدیث  -92

  الف. قصد
 ب. عقل 
 ج. اختیار 

 د. بلوغ 
مستند کدام یک از « م معقولية الفرد المرددأنه بدونه یلزم تعلق الطالق بالواحدة المرددة من الزوجات و هو باطل لعد»عبارت  -93

 شروط طالق است؟
 الف. قصد 
 ب. تنجیز 

 ج. تعیین مطلقه 
 د. اختیار 
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 تعریف کدام یک از اقسام طالق است؟« هو ما کان فاقداً للشرائط الطالق الصحيح»عبارت  -94
 الف. بائن 
 ب. بدعی 
 ج. سنّی 
  د. رجعی

 طالق خلع کدام قسم از اقسام طالق است؟« لمباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطابالخلع و ا»با توجه به روایت  -95
 الف. بائن 
 ب. رجعی 
 ج. بدعی 
 د. سنّی 

 در بحث عدّه چيست؟« قرء»معنای « و المطلّقات یتربّصن بأنفسهن ثالثة قروء»با توجه به آیه  -96
  الف. شهر
  ب. حیض
 ج. طهر 
  د. تربّص

 زمان عدّه حامل کدام است؟« و أوالت األحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ» براساس آیه -97
 الف. وضع الحمل 

 ب. ثالثة اشهر 
 ج. االقراء 

 د. أقرب األجلین 
 حداد بر کدام زن واجب است؟« أنّ غيرها ال تکليف عليها و وجوب الحداد تکليفیٌ»براساس مستند  -98

  الف. صغیرة مجنونة
  ب. صغیرة عاقلة

  کبیرة مجنونةج. 
 د. کبیرة عاقلة 

 مستند کدام یک از اقسام طالق است؟« فإن خفتم أن الیقيما حدود اهلل فالجناح عليهما فيما افدت به»آیه  -99
 الف. خلع

 ب. مبارات
 ج. بدعی
 د. رجعی

به کدام یک از « ما سوی ذلکأن القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ علی المواالة و األصل عدم الصحة في»استدالل  -100
 شرایط خلع داللت دارد؟

  ه از زوجزوج تالف. کراه
  ت بین انشاء بذل و طالقب. مواال

  توسط زوجه  ج. بذل فدیة
 زوج  تکراهعدم د. 

 با آرزوی موفقیت
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