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:سئواالت تستی  

 میگیرد؟ قرار واژه کدام مقابل در "مدنی" ی واژه .است بالطبع مدنی موجودی انسان" عبارت به توجه با .1

 شهری غیر (الف

 اجتماعی غیر( ب

 کارآمد نا( ج

 ب و الف گزیته( د

 است؟ شده ذکر درست گزینه کدام در ترتیب به فلسفی و فقهی و عرفانی اصطالح در "حق" معنای. 2

 ثابت وجود – اجتماعی مقررات – دستمزد (الف

 خداوند - اجتماعی مقررات – ثابت وجود( ب

 ثابت وجود – ملکیت و سلطنت – خداوند( ج

 اجتماعی مقررات – ثابت وجود – خداوند( د

 است؟ شده ذکر درست گزینه مکدا در ترتیب به فلسفی و فقهی و عرفانی اصطالح در "حق" معنای. ۳

 ثابت وجود – اجتماعی مقررات – دستمزد( الف

 خداوند - اجتماعی مقررات – ثابت وجود( ب

 ثابت وجود – ملکیت و سلطنت – خداوند( ج

 اجتماعی مقررات – ثابت وجود – خداوند( د

 معناست؟ هچ به ربش حقوق اصطالح در واژه این میگیرد؟ قرار واژه کدام مقابل در "حق" ی واژه. 4

 اعتبار - سیاست( الف

 امتیاز - سیاست( ب

 اعتبار - تکلیف( ج



 امتیاز – تکلیف( د

 معناست؟ چه به «حق» عبری مقدّس کتاب در .5

فلز یا و سنگ چوب، بر کردن حک (د            ثبوت (ج             هیشا (ب              اُشا (الف  

 معناست؟ چه به «حق» طوسی، الدّین نصیر خواجه از «االقتباساساس» کتاب در. 6      

  شایسته (د           یقین (ج                صادقه قضیه (ب            اثبات و ثبوت (الف

  شود؟می محسوب انسان سلطه اقسام کدام از «خانه کردن اجاره» مصداق نائینی، مرحوم یگفته مطابق. 7 

  باشدنمی موارد این شامل ایشان یگفته( د            منفعت (ج             اختصاصی (ب               عینی (الف

  شود؟می گفته «سنّت» قوانینی چه به قرآن در. 8 

است جامعه یک شهروندان اجتماعی و فردی رفتار بر حاکم که قوانینی( الف  

است شده نامیده سنّت طبیعی، قوانین کریم قرآن در (ب  

کنند وضع توانندمی عام اشخاص هم و فقها هم که قوانینی( ج  

 طریق از فقط و ندارد انسان نهاد در فطری ریشه و نمیابد توجّه هاآن به خود به خود عقل که است قواعدی (د

شودمی وضع گذار قانون . 

(کنید انتخاب را گزینه ترینکامل) است؟ کدام حقوق علم در «حق» معنای  .9 

.          شود داده تبعه و بیگانگان جمله از کشور یک ساکنان به که حقوقی مجموعه( ب             امتیاز( الف  

بشر حقوق( د      .    است شده اعطا او به قوانین سوی از و بوده دارا حق صاحب که است ایرابطه (ج   

 ؟ باشد نمی سیاست تعاریف از زیر موارد از یک کدام .10

  ممرد آوردن صالح بهالف( 

 قدرت توزیع کیفیتب( 

  ها ارزش آمیز اقتدار توزیعج( 

 حکم پذیرفتند( 

 ؟ شود نمی محسوب تشریعی حق زیر حقوق از یک کدام. 11



 نهی و امر حقالف( 

 مجلس نمایندگان گذاری قانون حقب( 

 خدا حقج( 

 زندگی حقد( 

 ؟ باشند می حق کدام مصداق ترتیب به تمتع حج و ازدواج و شفعه. 12

 تشریعی حق – تکوینی حق – اهلل حق( الف

 کامل انسان حق – الناس حق – تکوینی حقب( 

 اهلل حق - تکوینی حق - الناس حقج( 

 اهلل حق – تشریعی حق – الناس حقد( 

 ؟ است حق کدام منظور.( میسازد آزاد حقوق و میکند ستم آزادی) جمله در. 1۳

 تکوینی حقالف( 

 عینی حقب( 

 تشریعی حقج( 

 شخصی حقد( 

 ؟ باشد نمی عینی حق منبع های دیدگاه از زیر موارد از یک کدام. 14      

 گرایان عینیتب(                                         گرایان طبیعتالف( 

 گرایان مردمد(                                              گرایان دولتج(      

 یست؟حقوق عینی در چ منشأ. 15      

 سه موردهر د(                      طبیعتج(               قدرت دولت الف( اراده مردم             ب(       

 حقوق عینی در چیست؟ از نظر مکتب اسالم منشأ. 16      

 مردماراده  د(                قدرت دولت ج(               خداوند ب(               طبیعتالف(          



 کدام گزینه به معنای مکتب رهایی است؟. 17           

 دموکراسی د(              آنارشیسم ج(            کمونیسمب(            لیبرالیسم الف(     

 ؟یک از نظامات اسالم است اشرف مخلوقات بودن انسان زیر بنای کدام. 18          

 نظام حقوق د(               نظام معرفتیج(              نظام اخالقی ب(نظام اقتصادی          الف(       

 حقوق شخصی چیست؟از دیدگاه قرارداد گرایان منشأ . 19         

 وحید(        قرارداد های اجتماعیج(       قرارداد های سیاسی ب(                   انتزاعالف(        

 ست؟علت نقض جبر علمی چی. 20        

 حکمت مطللق خداوندد(     آزاد و مختار بودن انسانج(       مکلف بودن انسانب(        ابدیت انسانالف(        

 میالدی است؟ 16عقاید لیبرالها در قرن  موارد زیر جزء کدام یک از  .21

 ه خدای خالقدل سپردن بد(           باغ عدنج(            شیطانب(       افکار مسیحیانالف(         

 عرصه های لیبرالیسم نیست؟موارد زیر جزء  کدام یک از  .22

 اقتصادید(                    فکریج(               اجتماعیب(               سیاسیالف(       

 لیبرالیسم اقتصادی به چه معناست؟ .2۳

 محدود ساختن قدرت،دولت و مشروعیت بخشیدن به آزادی انسان هاالف(        

 ق دانستن برای انسانح (ب

 آزادی در تصمیم گیری و اقدام (ج

 اعتقاد به سکوالریسم (د

 ؟قلمداد نمی شود ،چهره انسان از سوی مکتب لیبرالیسم ی ازترسیم بعنوان کدام گزینه .24

         حق و درستی محصول مشارکت همگانی است.الف(         



 آدمی جایزالخطاست.ب(         

 خالت نداشته و عقیده برتر از انسانیت است.عقیده آدمی در انسانیتش د (ج

 حق در آستین هیچکس نیست وکسی نمیتواند معصومانه سخن بگوید. (د

ز ولی خداوند به هرکس ا پیامبران به آنان گفتند: ما انسان هایی همانند شما هستیم،» پیام آیه ی شریفه ی .25

 دیدگاه لیبرال هاست؟ در نقد کدام.« نهد و نعمتی میدهدبندگان خویش که بخواهد منتی می

 عمومیت معیار تجربهب(                      جایزالخطا بودن انسانالف( 

 نفی معصومیت از تمامی انسان هاد(                                 جنگ ایمان ها (ج

 است؟ نادرست زیر موارد از کدامیک. 26

 ار بخش اطمینان ظن و یقین مبنای بر تنها قداما و داند می مذموم را گمان به دادن اثر ترتیب اسالم( الف

 .سازد می روشن

 داند نمی هیچکس اختیار در را حق لیبرالیسم مکتب( ب

 میابیم رد((  أُخْطِئَ أَنْ بِفَوْقِ نَفْسِی فِی لَسْتُ فَإِنِّی:)) میفرمایند که( ع) علی حضرت فرمایش در تفکر با (ج

 بودند معصوم حضرت آن

 شناسد نمی رسمیت به کسی برای را عصمت هرگو لیبرالیسم( د

 است؟ اسالم در تجربه و آزمون نفی دهنده زیرنشان آیات از کدامیک.27

 الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثیراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا(   الف

 یَصْنَعُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ أَزْکی ذلِکَ فُرُوجَهُمْ ظُوایَحْفَ وَ أَبْصارِهِمْ مِنْ یَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنینَ قُلْ(  ب

 ٰ   عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَن ٰ عَلَى یَمُنُّ اللَّهَ کِنَّٰ  وَلَ مِّثْلُکُمْ بَشَرٌ إِلَّا نَّحْنُ إِن رُسُلُهُمْ لَهُمْ قَالَتْ( ج

 شَیْءٍ مِن للَّهُا نَزَّلَ مَا وَقُلْنَا فَکَذَّبْنَا نَذِیرٌ جَاءَنَا قَدْ ٰ  بَلَى نَذِیرٌقَالُوا یَأْتِکُمْ أَلَمْ تُهَاخَزَنَ سَأَلَهُمْ فَوْجٌ فِیهَا أُلْقِیَ کلَّمَا( د

 کَبِیر ضَلَالٍ فِی إِلَّا أَنتُمْ إِنْ

 چیست؟( طبیعی خداگرایی) دئیسم معنای.28

 فرماست حکم ستیه تمام بر که آفریده هنجاری ی پایه بر را جهان خداوند( الف



 یافت طبیعت طریق از توان می را خدا( ب

 است طبیعی قوانین دست به جهان تدبیر ولی است جهان خالق خدا( ج

 موارد ی همه( د

 دارد؟ خود خالق مقابل در رفتاری چه متدین انسانی اسالم، نظر بنابر .29

 است آگاه حق و است آگاه تکلیف خداوند با اش رابطه در او( الف

 اندیشد نمی خود حقوق به و است آگاه تکلیف خداوند با اش رابطه در او (ب

 یرتغی به توجه با را سوال پاسخ زمان در باید و است متفاوت وگذشته حال زمان در او رفتار ارزیابی( ج

 .جست شرایط

 است آگاه حق فقط او( د

 

 نیست؟ ،اسالم و لیبرالیسم مکتب تفاوت موارد زیر، بیانگر از کدامیک. ۳0

 خالق خدای به اعتقاد( الف

 خدا وحی و شرایع انکار( ب

 چیز همه ی تجربه و آزمون( ج

  ها انسان تمامی از معصومیت نفی( د

 . باشد برخوردار.........  آزادی از دارد حق هرکس:  بشر حقوق جهانی اعالمیه متن 18 ی ماده طبق.۳1

 دینی مراسم اجرای و مذهب تغییر الف(

 عمومی صورت به مذهبی های آگاهی تعلیمب( 

 ایمان و عقیده ج( 

   موارد ی همه  د( 

 . هاست انسان.........  بر تاکید بشر حقوق سند بر حاکم روح. ۳2

 آسایشد(        از حمایتج(                برابریب(               آزادی الف(

  ؟ چیست بشر حقوق منشور به اشکال ترین بزرگ. ۳۳



  است بوده تصویب زمان در مردمی ی پشتوانه قدفاالف( 

  میکند قلمداد حقوق تعیین مرجع تنها را خود منشور اینب( 

 است گرفته را فردگرایی جانب تنها ج( منشور 

  است دیگران آزادی و حقوق ، آن در ها انسان آزادی کننده محدود تنها د (

 :است بشر حقوق ی اعالمیه اسالمی غیر موّاد جزءجز یک مورد از موارد زیر،  . ۳4

  هرکس برای مذهب تغییر حقب(           مذهب اختالف وجود با فرد دو ازدواجالف(            

  عقیده هرگونه انتشار حقد(                     عقیده و وجدان ، فکر آزادی حقج( 

  ؟ یستن صحیح گزینه کدام ،(  طبیعی خداگرائی)  دئیسم با رابطه در .۳5

  است بوده تفکر این معتقدان از روسوالف( 

  است هستی جهان ی کننده هدایت و خالق خدای به اعتقاد آن مفهوم ب(

 است آسمانی شرایع انکار ، باور این ی الزمهج(             

 هاست برهمایی اعتقاد همان دئیسم د(  

ر به نظ و بت داده شدهنس «نبوتضرورت انکار »زمینه ب زکریای رازی در نابه ج از کتاب های زیر،کدام یک .  ۳6

 این نسبت درست نیست؟ ،کدام اندیشمند اسالمی

        شهید مطهری – النبواتب(                                   عالمه طباطبایی – اعالم النبوهالف(       

 عالمعه طباطبایی – المرشد د(                                          شهید مطهری – الحاویج(       

 :بجز است صحیح بشر حقوق منشور خرینآ مورد در زیر موارد ی همه. ۳7

 اند بوده دموکراتیک غیر های نظام دارای دادند  مثبت رای منشور به  که هایی کشور از نیمیالف( 

 است دیگران آزادی و حقوق ، انسان های آزادی کننده محدود تنها منشور این درب( 

  است گرفته را گرایی جامعه انبج ها انسان حقوق در شده شناخته رهیافت 2 میان از اعالمیهج( 



  کرده قلمداد حقوق تعیین مرجع تنها را خود منشور ایند ( 

 : بجز است بشر حقوق ی اعالمیه اسالمی غیر موّاد جزء موارد ی همه. ۳9

  هرکس برای مذهب تغییر ب( حق           مذهب اختالف وجود با فرد دو ازدواجالف( 

 عقیده هرگونه انتشار حق د(                    عقیده و وجدان ، فکر آزادی حقج(      

 کدام یک از اصول حقوق طبیعی بشر نیست؟ .40

 حق مالکیت د(      حق برادری    ج(        حق آزادی    ب(        حق آزادی   الف(

هر فرد انسانی به طور طبیعی آزاد است و هیچ چیز نمی تواند وی را بی آنکه خود رضایت دهد فرماندار » .41

 باور کیست؟« اکی قرار دهدیک قدرت خ

 چارلز د(              فیلر            ج(                هابز         ب(                  الک   الف(

 کدام یک از موارد زیر اشاره به وضع فطری انسان دارد؟ .42

 خلق االنسان من عجل ساریکم آیاتی فال تستعجلون الف(

 شکار پشه ایآن نفسی که با خودی خود تو  ب(

 ان االنسان خلق هلوعا ج(

 وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت د(

 حق حاکمیت بر مردم از سوی پروردگار عالم به کدام افراد بخشیده نمی شود؟ ،شیعه اندیشمندان از نظر. 4۳

 امام معصوم)ع( د(         سلطان عادل با وجود فقیه ج(         عادل فقیه ولی ب(     پیامبر)ص(        الف(

ده ی عقی«گناه حضرت آدم، به فرزندان او منتقل شده و تمامی انسان ها از بدو تولد گناهکار هستند »اینکه  .4۳

 کیست و آیا این عقیده درست است؟

 لهب _ هابز د(      خیر           _ ج( هابز      بله _ ینتسنت اگوس خیر          ب(_ ینتسنت اگوس الف(

 حقوق الهی در منشور جهانی حقوق بشر نیست ؟کدام یک از موارد زیر از دالیل ذکر نشدن  .44

 قدرت مطالبه ی حقوقالف( 

 در شریعت در دین و تفاوت ادیان اشتراکب( 



 ناممکن بودن ظلم به خدا ج( 

 عدم اتفاق بر حقوق الهی با تنوع مذاهب د(

 طبق متن اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر کدام مورد صحیح نیست؟ .45

 شود. مین حتم انکارطور ب به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی استاستعمار به انواع گوناگونش و (  الف 

 وظیفه ای شرعی است. ,پاسداری از ادامه ی زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت کند ب( 

ن در هیچ ن روا نیست و لمس کردن آن باید حفظ شود و بی احترامی به آحرمت جنازه ی انسا ج( 

 ین امر به عهده ی جامعه است .صورتی جایز نیست و حمایت از ا

 ن است تضمین کند.ه برای هرکسی که توانا به انجام آحقی است که باید دولت و جامع ،کارد( 

 طبق متن اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر کدام مورد صحیح نیست؟ .46

 دولت پایه ی ساختار جامعه است. بنابر این بیشترین ارزش را در جامعه دارد.الف( 

 حرمتی دارد و میتواند از اوازه ی خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری کند.هر انسانی  ب(

 طلب علم یک فریضه است و اموزش یک امر واجب بر جامعه و دولت است و بر دولت الزم است. ج( 

اسالم دین فطرت است و بکار گرفتن هرگونه اجبار نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان  د( 

 روا نیست. ,ت تغییر این دین یه دینی دیگر یا به انکار خداجه

 کدام مورد صحیح نیست ؟ .47

 حق الهی به معنای حقوق ها امتیاز ها و مطالبه هایی است که خداوند نسبت به بنده و مخلوق خود دارد. الف(

 ه است.حق الهی به معنی حقوق و اختیاری است که از جانب خداوند به برخی انسانها داده شد ب(

 حق حکومت و زمامداری به دعای برخی چون رابرت فیلر از سوی خداوند به حاکمان تفویض شده است. ج(

 هیچ کدام (د 

 کدام مورد صحیح نیست ؟  .48



 اگر انسان ها حقوق خداوند را رعایت نکنند به خداوند ظلم میشود. الف(

 ا نیست.خداوند در زمینه ی مطالبه ی حقوق خود محتاج حمایت انسانهب( 

 دفاع از حقوق بشر جنبه ی اخالقی دارد. ج( 

یکی از دالیل تدوین منشور جهانی حقوق بشر یاری کردن افراد مظلوم در مطالبه ی حقوقشان است چرا که د( 

 برخی انسانها قدرت استیفای حقوق از دست رفته ی خود را ندارند.

 .است داده نسبت خود به مرحله.....  در.....  و... . واژه کارگیری به را ها انسان حیات مراحل خداوند. 49

 ۳ -خلق-فطر (د              2-جعل-خلق (ج             2-خلق-فطر (ب           ۳-جعل-خلق (الف

 است چنان بکشد زمین در( فسادی کیفر به یا قتل قصاص به جز) را کسی ، کسی اگر قرآن آیات طبق  .50

 ....که

 هیچکدام(د     کشته را خود فرزندان (ج      کشته را مردم ی همه (ب       کشته را خود دینی برادر (الف

 چرا؟ و ، میکند استناد الهی صفت کدام به قتل از برادرش کردن منصرف برای هابیل .51

 ماند نخواهد جزا بی الهی دادگاه در ای مسئله هیچ زیرا-حاکمیت (الف

 که است ذیرپ امکان درصورتی بنده الهی تربیت مخلوقو به نسبت الهی ربوبیت و تدبیر اعمال زیرا-ربوبیت (ب

 باشد نرفته دنیا از و نشود برداشته میان از مخلوق

 بود خواهد انتظارش در بسیاری مجازات و ها عذاب زیرا– الحساب سریع (ج

 بود خواهد انتظارش در الیم و سخت های عذاب زیرا-شدیدالعذاب (د

 چیست؟ است مواجه آن با ولمقت که خسارتی مهمترین. 52

 الهی نعمات از مندی بهره عدم (ب       کمال مسیر پیمودن از شدن محروم (الف

 موارد ی همه (د              خلق به خدمت از شدن محروم (ج



 میشود؟ آغاز زمانی چه از آدمی حیات حق ،قرآن دیدگاه. از 5۳

 شدن بالغ از پس (د       نطفه انعقاد از بعد ماه ۳ (ج      نطفه انعقاد زمان از (ب        تولد از بعد (الف

ع مصداق کدام نو "مالک خویشتن بودن  "و "احساس بی نیازی نسبت به بیگانه و قدرت های استعماری . 54

 آزادی است ؟

 ش د(آزادی چون رو   ج(آزادی چون آزادگی        ب( آزادی چون اباحه    آزادی چون استقالل        الف(

 کدام یک تعریف آزادی چون آزادگی است ؟ .55

 الف( حد و حصر نداشتن و نخواستن و به هرجایی سرک کشیدن  و هر عملی را روا دانستن.

 انسان حق دارد آزاد باشد و از بیرون تحت تاثیر و حاکمیت دیگران قرار نگیرد. ب(           

 باطنی آدم را مسخ و تباه کند .ج( آزادی از طمع و آزمندی  و هر رذیلتی که چهره 

 د( مالک خویشتن بودن، خدمت خود و نه بیگانه کردن

 ارزشمند بودن فضایل اخالقی مشروط به کدام گزینه است ؟ ،طبق تعریف آزادی چون روش. 56

 الف( با ارزش های دیگر در تزاحم نباشد 

 باورها و اعتقادات مردم را به سخره نگیرد  ب(

 وم مردم باشد مورد تایید عم ج(

 د( گزینه الف و ب 

 کند ؟ کدام نوع آزادی موضوع نژاد پرستی را نفی می. 57

 د(هیچکدام         ج( آزادی چون روش          ب( آزادی چون حق       الف( آزادی چون اباحه

 حاکمان باید اجازه دهند که مطبوعات آزاد باشد ؟ ،بر اساس تعریف کدام نوع از آزادی. 58

 د(هیچکدام            ج( آزادی چون روش        ب( آزادی چون حق         ف( آزادی چون اباحهال

 داری و بردگان جنگی چیست؟فرصت طالیی در مسئله برده .59

 ب( آشناسازی آنان با فرهنگ غنی اسالم            الف( زمینه سازی استقالل مالی بردگان          

 د( همه موارد   ز منافع بردگانج( چشم پوشی ا            



 استاد شهید مطهری هدف از برده گرفتن اسیران جنگی را کدام مورد می داند؟ .60

 ب( بهره کشی و انتقام     الف( رها سازی از زنجیر کفر و ناسپاسی           

 د( مورد الف و ج    ج( تربیت اسالمی             

 کدام مورد است؟صحت و درستی آزاد سازی برده مشروط به  .61

 ب( آرامش دنیوی        الف( سعادت اخروی            

 د( عمل به احکام اسالمی                ج( نزدیکی به پروردگار             

 اسالم با انجام چه کاری قدم مهمی در آزاد سازی بندگان برداشته است؟ .62

 ب( مقدس شمردن آزادسازی              رهالف( قرار دادن آن به عنوان اولین خصال کفا           

 د( زمینه سازی استقالل مالی                 ج( محدود کردن دامنه برده گیری            

 حکم حرمت نوشیدن شراب در چه زمانی به مردم ابالغ شد؟ .6۳

 ب( پس از هجرت پیامبر به یثرب              الف( آغاز بعثت            

 های اولیه بعثتد( سال    ج( پس از فوت پیامبر              

 ...صورت این غیر در زیرا نگرفت صورت شتاب و عجله با...  حکم همانند شراب حرمت حکم ابالغ. 64

 پذیرش شرایط وجود بدون است دین ظاهری پوسته که دین احکام با ها انسان رویارویی _ قصاص (الف             

 .شد¬می دین از ایشان گرفتن فاصله سبب مخاطبان توسط آن

 شرایط وجود بدون است دین ظاهری پوسته که دین احکام با ها انسان رویارویی _ داری برده منع ( ب           

 .شد می دین از ایشان گرفتن فاصله سبب مخاطبان توسط آن پذیرش

 .کردند نمی درک ار حکم ابالغ دلیل عمیق طور به مردم _ داری برده منع ( ج           

 .کردند نمی درک را حکم ابالغ دلیل عمیق طور به مردم _ قصاص ( د            



 که صورتی ودر شده فرض عبادت چون و مقدس امری بنده کردن آزاد اسالمی احکام در صورتی چه در .65

 چیست؟ پیامبر فرمایش طبق وی شتم و ضرب کفاره بزند، را خود برده شخصی

 برده کردن آزاد _باشد خدا رضای برای که ورتیص در(الف      

 دیه پرداخت _گیرد صورت برده مالی استقالل از بعد سازی آزاد که صورتی در (ب          

 دیه پرداخت_ باشد خدا رضای برای که صورتی در (ج           
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 از مجتهد تقلید کند ب(
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وَلَهُمْ  ا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِمَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّ

 عَذَابٌ عَظِیمٌ

 تقیه ی عمار یاسر در جنگ با مشرکان الف(



 احکام ارتداد در زمان تقیه نیز جاری خواهد بود ب(

 وج از دین در حال اکراه موجب ارتداد نیستاظهار کفر و خر ج(

 الف و ج د( گزینه
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 شهوت-وحشت الف(

 تحقیق-وحشت ب(

 تحقیق-شهوت (ج

 تقیه-تحقیق د(

 کدامیک از آیات زیر مرتبط با ارتداد از روی وحشت میباشد؟. 81

رِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْ الف(

 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

 نَةب( لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّ

ذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ الَّ رَأَیْتَ  الْقِتَالُ فِیهَا وَذُکِرَ مُّحْکَمَةٌ سُورَةٌ أُنزِلَتْ فَإِذَا ج( وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ 

 لَهُمْ فَأَوْلَى یَنظُرُونَ إِلَیْکَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ 

 عَلِیمٌ لَسَمِیعٌ اللَّهَ وَإِنَّ  بَیِّنَةٍ عَنْ حَیَّ مَنْ لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى  د(

 باشد؟ مجازات دنیوی مرتد میجزء کدام گزینه . 82

 اموالش بین وارثان تقسیم گردد الف(

 همسرش از همسری وی خارج شود ب(

 کشتن او بر مسلمان واجب است ج(

 ی موارد همه د(


