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  گرفته است؟ کتاب مورد استفاده قرار نیدر ا انگرای از سنت یچه مفهوم-1

 دارند نیبر گوهر د دیاز متفکران مسلمان که تأک یگروه -الف

 اند کرده رنگ را کم نید یفیو تکل یشرع های که جنبه یکسان -ب

دارند  و به  نیبر معارف د یاز متفکران مسلمان که پافشار ای دسته -ج

 .پردازند یطرد فرهنگ غرب م
  محورند حق که یکسان -د
 

  است؟  انگرای سنت یروش اجتهاد های یاز کاست نهیکدام گز-2

 بودن آنها گری یاخبار -الف

 مسائل زنانبه  توجهی یب -ب

 یاجتهاد یبودن روشها یو عرف یبه عقالن توجهی کم -ج

 هیچکدام -د
  
  دارد؟  نهیدر کدام گز شهیمسائل و معضالت زنان ر انگرایتجدداز نظر-3

 .است یو مربوط به حوزه عموم یدر فقدان توسعه متوازن اجتماع شهیر -الف

 .است یو مربوط به حوزه خصوص یدر فقدان توسعه متوازن اجتماع شهیر -ب
 دارد دیدر عدم استفاده از علوم جد شهیر -ج

 ریشه دارد یانسان های شدن ارزش یخیتاردر  -د

 

   ست؟ین حیصح انیو تجددگرا انگرای درباره تفاوت سنت نهیکدام گز -4

نادیده  گرایی سنت هیزن و مرد در نظر نیب شناختی روان های تفاوت   -الف

 گرفته می شود.

 اما سنت کنند یجستجو م ندهیرا در آ یبشر یها آرمان انگرای تجدد -ب
 .کنند یرا در گذشته جستجو م یبشر یها آرمان انگرای

 ییایبه پا انیدارد اما تجدد گرا دیاسالم تاک ییایبه پا گرایی سنت -ج

 کنند یم دیتاک غرب

دارند و  دیاحکام تاک یاجرا قیبر حل مسائل زنان از طر انگرای سنت -د

 .معتقدند ادیتنها به عقل خودبن انیتجددگرا
 

   ست؟ین حیصح یاسالم گرایی درباره تمدن نهیکدام گز-5

 .است یو اجتماع ینیضرورت د گرایی و تمدن گرایی اصول انیجمع م -الف
 .است یاسالم حیبه معارف صح یابی راه دست گانهیاجتهاد  -ب
 اتکاستها قابل  از شناخت یدر بعض یو تجرب یعقالن های روش -ج

مجموعه ثابت با توسعه  کیبه عنوان  نید انیم یعدم امکان آشت -د

 یاجتماع

 

 ؟ردجدا ک گریکدیاز  دیرا با ییها چه ساحت ینیدر حوزه معرفت د -6

 یاسالم شهیو اند یدانش اسالم ،یساحت معارف اسالم -الف

 و فرهنگ شهیساحت معارف، اند -ب

 و فرهنگ یتمدن اسالم ،یاسالم قیساحت حقا -ج

 یمعارف و تمدن اسالم ،یاسالم قیساحت حقا  -د

 

   ست؟چی در گرا تجدد و گرا تمدن انیشباهت و تفاوت جر-7

 توسعه بودن منطقه ای کیدئولوژیاعتراف به ا -تهیبه مدرن یوابستگ -الف

 توسعه یاهداف و الگو -کانون توجه قرار گرفتن توسعه -ب

 توسعه یاهداف و الگو -مسلمانان یدر متن زندگ نیتحقق د -ج

 توسعه است یندارند و تفاوت در اهداف و الگو یشباهت -د
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  است؟  حینظام صح فیدرباره تعر نهیکدام گز -8

 یمعرفت ستمیس -الف

 مجرد ستمیس -ب

 یو انتزاع یناظر به قواعد صور -ج

  همه موارد -د
 

   ست؟ین حیصح تیشخص یالگو ایدر نظام  تیارتباط با جامعدر نهیکدام گز -9

 انسان یو تجرب یبا تالش عقالن تیمنافات نداشتن جامع -الف

 از خرد و کالن یدر مورد همه امور آدم نیسخن گفتن د -ب

 تیاز لوازم جامع یو کل نگر نگری مجموعه -ج

 «حقوق»و « اخالق»  ،«نیتکو»در سه حوزه  یرگی ارائه جهت -د

 

و چند بار به کار برده شده  یچه کساناسوه حسنه در قرآن در مورد  -10

  است؟ 

 بار( 1) )ع(میبار(، حضرت ابراه 2) )ص(امبریپ -الف

 بار( 2) )ع( یسیبار(، حضرت ع 1) )ص(امبریپ -ب

 بار(2))ع(  میبار(، حضرت ابراه1))ص(  امبریپ -ج

 بار( 1) )ع( یبار(، حضرت عل 2))ص( امبریپ -د

 

  بوده است؟  یبا چه کسان)ع( اینزاع انب خیدر طول تار -11

 خداوند هستند تیکه منکر خالق یکسان -الف

 خداوند هستند تیو ربوب تیکه منکر خالق یکسان -ب

 گرفتند یخود را رب خود م نیعالمان د -ج

  دانستند یرا از آن خود م تیربوب -د
 

    ست؟یچ یاصول نظام معرفت -12
  یارزش ،یهماهنگ ،یوستگیاصل کثرت، پ -الف

 ی،هدفمندیوستگیاصل کثرت، پ -ب

 یهدفمند ،یهماهنگ ،یوستگیاصل کثرت، پ -ج

 تینظام شخص ت،یشخص یبرنامه عمل، الگو -د

 

   ست؟ین حیصح یدرباره روش اجتهاد نهیکدام گز -13

 ها یرگی شناخت نسبتها و جهت یبرا یلزوم شناخت قواعد -الف

 شناخت و عناصر انیمد نظر قرار دادن نسبت م -ب

 و چارچوب ینظر در مبان دیلزوم تجد -ج

 مند به روش شناخت نظام یاجتهاد سنت زیلزوم تجه -د

 

  به چه معناست؟  نید تیخاتم -14

 دوران بلوغ بشر دنیفرارس -الف

 شیو اداره شئون خو ریتدب یعقل انسان برا یآمادگ -ب

 ها سازنده است ها و زمان تمام مکان یبرا یانیاصل معارف وح -ج

 مطرح شده است یاحکام موقت متناسب با مصالح عصر -د

 

  است؟  حیصح گرایی تمدن کردیدر رابطه با رو نهیکدام گز -15

 .پردازند یم ینید های احکام و ارزش هیو توج لیبه تاو -الف
 جادیکارا و روزآمد و ا یبه الگوها ینینظام معرفت د لیضرورت تبد -ب

 نظام هر خرده یمدل مناسب برا
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 یدر همان قالب کل نید یاجرا -ج

 نید مندی انکار نظام -د

 

  لحاظ شود؟  دیبا یتیشخص یدر ساختار الگو یچه عناصر -16

 یخیو تار یاجتماع های ییو توانا ها تیها و ظرف اصول، ارزش -الف

 ها و احکام برآمده از مکتب اصول، ارزش -ب

 ها تیو محدود ها تیظرف -ج

 یعیمحصول تجربه طب یو مکان یزمان طیشرا -د

 

  است؟  یزیشامل چه چ یاسیس تیظرف -17

قدرت، حوزه تمرکز قدرت و  عینظام توز ،یاسیقدرت س دیمنبع تول -الف

 مشارکت اقشار زانیم

 و تمرکز قدرت عیتوز د،یتول -ب

  ،یاسیس -یسطح مناسبات اقتصاد -ج

 هیچکدام-د

 

   ست؟یزن چ تیبه نظام شخص یابی دست یبرا یضرور یازهانی شیپ -18

 اصول موضوعه، روش و منابع -الف

 زنان یواقع یازهایجامعه مبدأ و ن یها تیو محدود ها تیظرف -ب

 زنان ینیو تکو یحقوق ،ینظام اخالق -ج

مناسبات  یروابط زن و مرد ، الگو یالگو ،یمشارکت اجتماع یالگو -د

 یاخالق تیشخص یو الگو یاقتصاد

 

  است؟  حیصح نهیکدام گز -19

 .است یدر تناف یاسالم عتیشر تیباشد با ثبات و عموم یاگر الگو نسب -الف
آنها  کنواختیثابت و  یاجرا یاعتقاد به ثبات و شمول احکام به معنا -ب

 در عالم خارج است

 .ستین رشیوجه قابل پذ چهی به نیدر د تینسب -ج
 .است ریزناپذیگر تینسب ینوع رفتنیپذ -د
 

  است؟  رشیروش شناخت قابل پذکدام  -20

 یستیتویروش پوز -الف

 یریروش تفس -ب

 و شناخت یتجرب یها آزمون ،ینیع یها تیتوجه به واقع -ج

 دانشمندان یفکر یها تیتوجه به حساس -د

 


