
 

 

 

 

 

 

 ؟ داشت شغلی وچه بود چه مریم مادر نام-۱

 استاددانشگاه شاهرخی مستانه( الف

 بازیگر مظفری مستانه(ب

 کارگردان مظفری فاطمه(ج

 هیچکدام(د

 کدام ورسومات کردند،ازرسم می یاخداوندگارخطاب عالیجناب عنوان راصدابزنندواورابه همسرانشان نداشتنداسم حق زنان-۲

 ؟ است زیربوده ازکشورهای یک

 استرالیا-(الف

 آفریقا-(ب

 هند-(ج

 ایران-(د

 ؟ چیست درجامعه ها زن کردن آرایش دلیل سمیه ازنظر-۳

  آنهاست وبیچارگی خاطرضعف به-(الف

 دارند رادوست وطراوت زیبایی چون-(ب

 هستند آرایش داتاعالقمندبه چون-(ج

 اند گرفته کم رادست خودشان ها زن چون-(د

 ؟ است شده آفریده آدم چپ ازدنده حوا زیرمعتقدندکه های آیین های ورسوم ازآداب یک درکدام-۴

 ومسیحیان یهودیان-(الف

 حوزه علمیه خواهران استان همدان مدیریت و پژوهشی  معاونت فرهنگی

 



 اسالم-(ب

 زرتشت-(ج

 بوداییان-(د

 ؟ چیست مومن یفهظو نظرفاطمه به-۵

  وتضرع توسل-( لفا

  عبادت-(ب

  الهی معرفت کسب-(ج

 کاروتالش-(د

 ؟ اثرکیست ضعیف جنس کتاب-۶

 اوریانافاالچی-(الف

 کلرژوبرت-(ب

  موریسون تونی-(ج

 مایاآنجلو-(د

 ؟ است ازقرآن سوره کدام به مربوط( آفریدیم) آوردیم قوم راازیک مامردوزن-۷

  بقره سوره -(الف

  مریم سوره-(ب

  عمران ال سوره-(ج

 نسا سوره-(د

 ؟ است کشوربوده ازکدام فمنیسم وگسترش گیری آغازشکل-۸

 آمریکا-(الف

 انگلیس-(ب

 فرانسه-(ج



 آلمان-(د

 .بود(ص) اهلل رسوال جای مردبودبه اگر که است؟زنی ازبزرگواران یک ازکدام سخن این-۹

 (ره) خمینی امام-(الف

 )ره( شهیدبهشتی-(ب

 )ره(شهیدمطهری-(ج

 دکترشریعتی-(د

 ؟ اند داده ایشان به(ص)محمد ازحصرت(س) فاطمه حضرت وحمایت دفاع زیربرای ازالقاب یک کدام -۱۰

 کوثر-(الف

 ابیها ام-(ب

  الحسنین ام-(ج

 االئمه ام-(د

 ؟ باشد زیرمی ازشهرهای یک کدام به سفر شرح آفتاب دختران-۱۱

 مشهد-(الف

 قم-(ب

 شیراز-(ج

 اصفهان-(د

 ؟ است رسیده شهادت به شده برده نام دخترهای از یک برادرکدام آفتاب دختران درکتاب-۱۲

  سمیه-(الف

  مریم-(ب

  فاطمه-(ج

 عاطفه-(د

 ؟ چیست گیرند قرارمی تاثیرتبلیغات تحت زنان اینکه دلیل کتاب دراین-۱۳



  است قوی دشمن تبلیغات چون-(الف

 دارد آنها حب لو برساده دلیل-(ب

  محدوداست وقوانینش واحکام آنهاازاسالم شناخت چون-(ج

 هیچکدام-(د

 ؟ چیست زن یک مقام ابزار ترین مهم رفاطمهظازن-۱۴

 زیبایی-( الف

  عاطفه-(ب

  گذشت-(ج

 موارد همه-(د

 ؟ است شده تعبیر چه منظورازعبادت کتاب دراین-۱۵

  نمازخواندن-(الف

 خدا درراه جهاد-(ب

 دهد می خداانجام تقرب برای ایمان ازروی مومن شخص که اعمالی-(ج

 درجامعه وحجاب عفاف حفظ-(د


