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 گاهی از طریق دلیل لفظی وظایفمون را می فهمیم وگاهی از طریق دلیل عقلی.                          

 دلیل لفظی:از طریق لفظ می فهمید چه فرمانی به شما رسیده وچه حقیقتی...                                    

 سنت تقسیم می شود -2قرآن و-1خه دلیل لفظی به دو زیر شا

 (قرآن:اینکه مثال حقوق زن را از قرآن برداشت کنید. 1

(سنت:سنننت در کننل بننه معنننای مسننیری کننه انسننان ازا عبننور مننی کننند اسننت.ودر اصننطالح بننه گفتننار و سننکوت 2

ورفتنننار معصنننوم گوینننند.چرا کنننه سنننکوت معصنننوم هنننم معننننادار اسنننت وهنننر سنننه ح نننت اسنننت کنننه نظنننر اسنننالم را 

منننی کنننند.در همنننه ی منننوارد سنننکوت عالمنننت رضاسنننت .وقتنننی کنننه پینننامبر در مقابنننل خواسنننته ورفتننناری  مشنننخ 

 سکوت می کردند یعنی کار آنها شرعی بوده است.

و امننا دلیننل عقلی:اینکننه بننا عقلننت اسننتنتاق مننی کنننی و حقننی را بدسننت مننی آوری مننثال اگننر دراسننالم گفتننه شننده 

را هنننم نداشنننتیم منننا خودمنننون هنننم منننی فهمیننندیم کنننه چنننون پرننننده باشننند کنننه پرننننده را آزاد بگذارینننداگر احادیننن  

عضننوی بننه نننام بننال دارد ودر ازای هننر اسننتعدادی یننک حقننی وجننود داردعقننل م ینند و از طبیعننت پرنننده اسننتنتاق 

       می کند که این دلیل شرعی می شود بااینکه حتی اگهدر احادی  نیامده باشد.                                             

اجمنناع تقسننیم مننی شننود.که حکننم دلیننل عقلننی اجمنناع اسننت.اینکه  -2عقلننی و-1دسننته:2دلیننل عقلننی خننود بننه 

 همه یک کاری را درستمی دانند دلیل بر درستی آنکار دارد.



در رابطننه بننا سنننت باینند گفننت کننه دومننین منبننع حقننوق اسننت بنناین علننت کننه بننا وجننود اینکننه خنندا بننا کتنناب 

ف هننا در قننرآن گفتننه نشننده وجاهننایی برداشننت هننای ممکنننه بشننه. برخننی از آیننات آسننمانی صننحبت کننرده تمننامحر

قننرآن محکننم اسننت .وبرخننی متشننابه کننه درآن زمننان چننند معنننی مننی شننه برداشننت کننرد کننه بنندون تفسننیر نمننی 

شنننود و سننننت نقنننش مفسنننر را بنننازی منننی کند.حضنننرت علنننی )ع(بنننه ابنننن عبننناس از مفسنننران بنننزر  قنننرآن واز 

بننا خننوارق واتمننام ح ننت فرمودننند کننه اگننر مننی خننواهی بننر حقانیننت جبهننه ی  شنناگردان حضننرت قبننل از جننن 

خننود بگننویی از قننرآن اسننتفاده نکننن چننرا کننه معننانی مختلفننی مننی شننه برداشننت کرداینکننه مننا بننرحقیم بننه دلیننل 

ایننن آیننه وشننما بننر حقینند بننه دلیننل اون آیننه ولننی اگننر بننر سنننت پیغمبننر اسننتناد کنینند واضننح هسننت و پیغمبننر 

. سنننت مننی ینناد معنننای مننورد نظننر قننرآن را کشننف مننی کننند.عقل هننم همننان را کشننف مننی خننودا توضننیح داده

کننند.اجماع هننم کاشننف همننان مننی شود.اصننل همننان قننرآن اسننت و سنننت وعقننل واجمنناع فننرع اند.سنننت مننی گوینند 

چطنننور بفهمیم.عقنننل منننی گویننند چطنننور اعبنننات کنیم.واجمننناع هممشنننخ  منننی کنننند کنننه نظنننر خننندا اینننن اسنننت 

 ده باشد از اجماع مسلمانان می فهمیم.                                هرچند که در قرآن نیام
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                                                                :پاسخ

                                     ...حقیقتی وچه رسیده شما به مانیفر چه فهمید می لفظ طریق از:لفظی دلیل

  شود می تقسیم سنت-2و قرآن-1 شاخه زیر دو به لفظی دلیل

  .کنید برداشت قرآن از را زن حقوق مثال اینکه:قرآن. 1

 و گفتنننار بنننه اصنننطالح ودر.اسنننت کنننند منننی عبنننور ازا انسنننان کنننه مسنننیری معننننای بنننه کنننل در سننننت:سنت. 2

 اسننالم نظننر کننه اسننت ح ننت سننه وهننر اسننت معنننادار هننم معصننوم سننکوت کننه چرا.گویننند معصننوم ورفتننار سننکوت

 ورفتنناری خواسننته مقابننل در پیننامبر کننه وقتننی. رضاسننت عالمننت سننکوت مننوارد ی همننه در.کننند مننی مشننخ  را

 .است بوده شرعی آنها کار یعنی کردند می سکوت

 نام برده و توضیح دهید.                   ؟چند دسته استاسالم منابع حقوق بشر در دلیل عقلی . 29

   پاسخ:

 شننده گفتننه دراسننالم اگننر مننثال آوری مننی بدسننت را حقننی و نننیک مننی اسننتنتاق عقلننت بننا اینکننه :عقلننی دلیننل امننا و

 پرننننده چنننون کنننه فهمیننندیم منننی هنننم خودمنننون منننا نداشنننتیم هنننم را احادیننن  بگذارینننداگر آزاد را پرننننده کنننه باشننند

 پرننننده طبیعنننت از اینننن حنننق را عقنننل دارد وجنننود حقنننی ینننک اسنننتعدادی هنننر ازای ودر دارد بنننال ننننام بنننه عضنننوی

 خننود عقلننی دلیننل .باشنند نیامننده احادینن  در اگننه حتننی شننود مننی شننرعی دلیننل یمبنننا ایننن کننه کننند مننی اسننتنتاق

 را کننناری یننک همننه اینکه.اسنننت اجمنناع عقلننی دلینننل حکننم که.شننود منننی تقسننیم اجمنناع -2 عقنننل-1:دسننته2 بننه

 دارد کار آن درستی بر دلیل دانند می درست



 همننان کاشننف هننم اجماع.کننند یمنن کشننف را همننان هننم عقل.کننند مننی کشننف را قننرآن نظننر مننورد معنننای سنننت .

 منننی عقنننل.بفهمیم چطنننور گویننند منننی سننننت.اند فنننرع واجمننناع وعقنننل سننننت و اسنننت قنننرآن همنننان اصنننل.شود منننی

 نیامننده قننرآن در کننه هرچننند اسننت ایننن خنندا نظننر کننه کننند مننی مشننخ  هننم واجمنناع.کنیم اعبننات چطننور گوینند

 فهمیم می مسلمانان اجماع از باشد

 که از منلبع حقوق بشر در اسالم است(برداشت شده و به چه معناست؟سنت از کدام دسته از دالیل ). 30

 سنت از دسته دالیل لفظی است که از جانب خدا بیان شده.                                                   : پاسخ

 سننکوت و گفتننار بننه اصننطالح ودر.اسننت کننند مننی عبننور ازا انسننان کننه مسننیری معنننای بننه کننل در سنننت :سنننت

 را اسنننالم نظنننر کنننه اسنننت ح نننت سنننه وهنننر اسنننت معننننادار هنننم معصنننوم سنننکوت کنننه چرا.گوینننند معصنننوم ورفتنننار

 ورفتننناری خواسنننته مقابنننل در پینننامبر کنننه وقتنننی. رضاسنننت عالمنننت سنننکوت منننوارد ی همنننه در.کنننند منننی مشنننخ 

 .است بوده شرعی آنها کار یعنی کردند می سکوت

 نام برده کوتاه توضیح دهید. حکم عقل چند مدل است؟. 31

 احکام غیر مستقل عقلی.                                             -2احکام مستقل عقلی و-1حکم دارد. 2عقل 

در بننناره مسنننتقالت عقلنننی عقنننل انسنننان مسنننتقل اسنننت و کننناری بنننه رواینننات نننندارد منننثال اینکنننه عقنننل منننی گویننند 

مسننتقال کننه عنندالت خننوب اسننت ولننو هننیه پیغمبننری نگفتننه باشنند.البته راجننع بننه ایننن موضننوع روایننت داریننم کننه 

 اگر عقل چیزی را گفت شرع هم همان را تایید می کند.                 

 ح ت است.                             مستقالت عقلی

دربننناره ی غینننر مسنننتقالت خنننود عقنننل نمنننی توانننند اسنننتنباط کنننند بایننند بنننه عقنننل کمنننک شنننود.مثالدرواجبی کنننه  

مقدمنننه واجنننب دارد مثنننل نمننناز کنننه قنننبلش بایننند وضنننو گرفت.اسنننالم منننی گویننند هروقنننت خواسنننتید نمننناز بخوانیننند 

اننند کسننی بننرای نمنناز مغننر وضننو بگیننرد نمننی تواننند بننا آن وضننو وضننو بگیرینند.مثال اگننر هنننوز ا ان مغننرب را نگفته

نمنناز مغننربش را بخواننند .عقننل مننی گوینند کننه وقتننی وضننو بننرای آن نمنناز صحیحاسننت کننه آن نمنناز وجننود داشننته 

 باشد و زمانش رسیده باشد.غیر مستقالت عقلی هم ح ت است و در حقوق می شه بهش استناد کرد. 

 ت و چه ریشه ای دارد؟واژه لیبرالیسم به چه معناس. 32
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 تفاوت میان ظن و وهم چیست واسالم درباره ظن و گمان از ما چه خواسته ای دارد؟. 44

 بیان کنید. را مورد 2ها درباره خدا و دین چه باوری دارند  لیبرال. 45

 .را  کر کرده و علت مغایر بودن آن را توضیح دهید یکی از مواد مغایر با اسالم در منشور حقوق بشر. 46

 .توضیح دهید یا منشور حقوقی بشر در امر ازدواق تماما با فرامین اسالم مطابقت دارد؟آ . 47

 توضیح دهید. است؟ کدام در میان این اصول اصلاصول حقوق بشر را نام برده و بگویید . 48

 آن شننامل مزبننور حننق و دارد بیننان و عقیننده آزادی حننق کنن  هننر " بشننر حقننوق منشننور نننوزدهم بننند اشننکال. 49

 انتشننار و اخننذ در و افکننار و اطالعننات کسننب در و باشنند نداشننته اضننطرابی و بننیم خننود عقاینند داشننتن از کننه اسننت

 چیست؟ "باشد آزاد مرزی مالحظات بدون و ممکن وسایل تمام به آن

 باشند؟ است ممکن ای عده چه سنا م ال  غیرانتخابی اعضای. 50

 .ببرید نام را ندارند نقشی آن در مردم یکایک هک هایی حکومت. 51

 .حقوق بشر و شهروندی در گذشته را بیان کنیدن و جایگاه خداوند در تدوین منشورهایتوجه به شأ. 52

الهننی بواسننطه هابیننل بننرای منصننرف کننردن بننرادرا از قتننل را شننرح  صننفترمننز انتخنناب ربوبیننت بننه عنننوان . 53

 دهید.

 را تشریح فرمایید.)چرا این تعبیر م ازی است(« حق حیات». مقصود دقیق از اصطالح 54

چنننرا گناهکننناران در دوزو منننی گوینننند "قنننالوا ربننننا امتننننا اعنتنننین و ...."سنننوره غنننافر  11بنننا توجنننه بنننه اینننه  .55

بننا تشننریح مفهننوم اماتننه و احینناء و تفنناوت آن بننا حیننات و ) پروردگننارا مننا را دوبننار میراننندی و دوبننار زنننده کننردی؟

 (مر 

 مقایسه نمایید.را غاز حیات آ حق حیات انسان از جهتدیدگاه اسالم و مکاتب مادی در زمینه . 56

 نام ببرید. را نف  هایی که حرمت الهی خود را از دست داده اند ،با توجه به احکام اسالمی .57



 شرایط قصاص را بیان کنید. .58

حکنننم قتنننل خطنننایی ؟ چیسنننترا بنننه قتنننل برسننناند  یکنننافر معاهننند از روی خطننناءمنی کنننه مننن حکنننم م نننازات  .59

 ؟چیستکافر محارب 

  و به چه دلیل از حق حیات محروم است. چه کسی باغی اطالق می گردداز دیدگاه قرآن و سنت به  .60

کلینننت حکنننم فنننرد محنننارب را از دیننندگاه قنننرآن بینننان کنیننند و هم ننننین بگوییننند حننند حکنننم محنننارب بنننه چنننه  .61

 عاملی وابسته است و احکام دیگری که برای فرد محارب در قرآن آمده را بیان کنید.

 .سخ دهیدبا توجه به آیات زیر به سواالت زیر پا .62

اصک ف ننی القَتلَننی الحکننرکُّ ب ننالحکرُّ  و العَبنندک ب العَبنند  وَ أکنثَننی ب ننا کنثَینن ی فَمَننن عکف ننیَ لَننهک ا أَیکُّهنناَ الَُّننذ ینَ آمَنکننوا ککت ننبَ عَلَننیککمک الق صننَ

انی  َل ننکَ تَخف یننفر م ننن رَُّب ُّککنن یءر فَاتُّ بنناعر بننالمَعرکوف  وَ أَدَاءر إ لَیننه  ب ِ حسننَ م وَ رَحمَنن ر فَمَننن  اعتَنندَی بَعنندَ  ل ننکَ م ننن أَخ یننه  شننَ

 وَ لَککم ف ی الق صَاص  حَیاةر یَا اول ی ا َلبَاب  لَعَلَُّککم تَتَُّقکونَفَلَهک عَذَابر أَل یمر 

 می باشد؟ چرا ؟ کشتنیچه نوع  "قتلی"منظور از  الف(

 توان برداشت کرد ؟  چه چیزی را می "کتب علیکم القصاص"از اینکه خداوند در این آیه فرموده ب( 

 (مورد کافی است 4؟ )این آیه به چه موضوع هایی اشاره دارد ق( 

 ، مسیحیت و اسالم را بیان کنید.قاتل در ادیان یهودیت . تفاوت حکم63

 سه تفاوت دو اعالمیه حقوق بشر و حقوق بشر اسالمی را توضیح دهید.. 64

 گناه فطری و  اتی را توضیح دهید.. 65

 از آزادی چون استقالل چیست و در مقابل آن چه تعبیری است ؟ مقصود. 66

بینننان کنیننند از اینننن موضنننوع چگوننننه بنننر برخنننورد  مراحنننل ابنننال  حرمنننت آشنننامیدن شنننراب. ضنننمن توضنننیح 67

 سن یده اسالم با برده داری می توان استدالل کرد.

وَأَنْک حکنننوا الْأَیَنننامَى ربنننوط بنننه آینننه موضنننوعات منننورد توجنننه اسنننالم در زمیننننه بنننرده داری را ننننام ببریننند و مرحلنننه م. 68

ال ح ینَ م نننْککمْ ل ه  م نننْ اللَُّننهک یکغْننن ه مک فکقَننرَاءَ یَککونکننوا إ نْ  وَإ مَننائ ککمْ ع بَنناد ککمْ م نننْ وَالصننَُّ عر وَاللَُّننهک ۗ   فَضننْ . را توضننیح عَل ننیمر  وَاسنن 

 دهید.

 ی چون اباحه چیست؟اقسام مختلف آزادی را نام ببرید و شرح دهید مقصود از آزاد. 69

 آزادی چون روا چیست؟و شرح دهید آیا آزادی قلم و بیان از نوع روشی است یا خیر؟ مقصود از. 70

جهنناد عقینندتی بننرای تننامین سننه حننق از حقننوق بشننر موجننه اسننت و قبننیح متوجننه ان نیسننت، آن هننا را نننام . 71

 ببرید.

 ت.حکننننننننم قصنننننننناص در قننننننننرآن ننننننننناظر بننننننننه م موعننننننننه ای از پننننننننن  عنصننننننننر اسنننننننن.. 72

 مورد را نام ببرید. 3



 چیست ؟ آناسالم برده گرفتن را در چه مواردی مشروع میداند و هدف از . 73

کامنننل اینننن سیاسنننت دیننننی را . هننندف از ابنننال  تننندری ی احکنننام در اسنننالم چیسنننت ؟ بنننا  کنننر مثنننالی بنننه طنننور 74

 .شرح دهید

 ؟ دینی را در مورد آزادی بیان کنیددیدگاه اسالم و اسوه های . 75

 دهید؟ شرح کامل طور به دلخواه به را مورد دو و برده نام را آزادی مختلف عناوین و اقسام. 76

 مقدس شمردن آزاد سازی برگان را توضیح دهید.. 77

 اصل کمیابی را بیان کنید؟ تفاوت روا حکومت امام علی )ع( با دیگر حاکمان چیست و. 78

مننند همیشنننه در میانشنننان بنننود و در جلسنننات غینننر رسنننمی علنننی )ع( بنننرای آنکنننه  ائقنننه ی منننردمش را بفهپاسنننخ: 

خنننودا شخصنننا بنننه درد دل هنننای منننردم گنننوا فنننرا مینننداد در حالیکنننه حاکمنننان دیگنننر از اصنننل کمینننابی پینننروی 

 ابهت و قدرتش زیر سوال نمی رود. میکردند یعنی حاکمی که کمتر دیده شود موفق تر خواهد بود و

 

 سئواالت تستی:

ام است ؟.مفهوم حق از نظر لغوی کد1  

 الف( عبوت         ب( دست مزد و پاداا         ق( مر          د( خدا  

؟.کدام یک از مصادیق حق نیست2  

 الف( مر         ب( خدا          ق( عدل        د(علم و دانش 

؟کدام است لسفه معنای حق در علم ف .3  

ق( وجود عابت       د(دست مزد        الف( سلطه و سلطنت            ب( انطباق با وقایع   

؟نظر آیت اهلل نائینی کدام استز قوی ترین سلطه ا .4  

 الف( اجاره         ب( مالکیت           ق( حق             د( هیه کدام 

کدام یک از حق ها در علم فقه  قرار ندارد  ؟ .5  

د( حقوق بشر         الف( حق ورعه         ب( حق قصاص         ق( حق فسخ    

 باشد؟ نمی حق کلمه لغوی معانی از یک کدام .6

  پاداا( د                 واجب( ق                 عابت( ب                  شایسته( الف



 است؟ کدام عرفان اصطالح در حق کلمه معنی. 7

  عابت وجود( د               حقیقت( ق                    خداوند( ب             راست( الف

 کرده؟ تشبیه چیزی چه به را باطل نآقر. 8

  خشک بیابان در سرگردانی( ب                                ویرانه ای خانه( الف

 شکسته درخت به تکیه( د                                    بآ روی کف( ق

 چیست؟ بریع زبان در حق کلمه لغوی معنای. 9

  عابت وجود( ب                    چوب روی بر کردن حک( الف

 است شایسته که کسی( د                                                 خدا( ق

 باشد؟ نمی صحیح یک کدام.10

 است ملکیت از ضعیفی مرتبه حق( الف

 است اعتباری امری حق( ب

 ندارد خارجی ازاء به ما که است چیزی حق( ق

 است وسیع و فراو بسیار عمل در حق( د

 در اصطالح حقوقی حق کدام معنا را نخواهد داشت ؟.11

 امتیاز (م از بودن                        د( استحقاق                    ق (ناظم بر رفتار فردی و اجتماعی                 ب (الف

 زینه های زیر درست است ؟ګکدام یک از .12

 آن کریم از کلمه ی سیاست استفاده شده است در قر( الف

 در نهضت های انسان دوستانه حق به معنای توانستن است (ب

 حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند (ق

 در نهضت های انسان دوستانه حقوق بشر معنای متفاوتی با حقوق انسان دارد(د

 نیست ؟ زینه های زیر از شروط اسالم برای تکلیف داشتنګکدام یک از .13

 آزادی (د           قدرت     ( ق            لم    ع( ب     عقل          (الف

 زینه نادرست است؟ګکدام .14

 اشداه ویژه انسان در عالم آفرینش علت آن می بګدر این درس حق امتیازی است که داشتن جای (الف



 یردګحق به معنای استحقاق ، مصونیت ، امتیاز و قدرت در دسته ی حقوق طبیعی قرار می ( ب

 اشیا مالکیت استی انسان با  قوی ترین رابطه( ق

 یرند [ حق در معنای م از بودن استګدر جمله ی ] بانک ها حق ندارند ربا ب( د

ی جمعی ای اد شده است نمی ګرآن بر آن تاکید کرده و در اعر زندزینه های زیر از حقوق فطری و طبیعی که قګکدام یک از .15

 باشد؟

 حق ه رت(حق تداوم حیات        د (ق ن ام آزادانه ی مناسک دینی     حق آزادی عقیده و ا(یری دانش        بګحق فرا(الف

 ف می باشدنهادینه شدن عناصر قدرت و قانون نیازمند وجود ........... در جوامع سیاسی مختل( 16

 (عدالتد(آگاهی                       ق(نظام های سیاسی                   ب(حاکم                الف

........ به م موعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که به صورت انس ام یافته با تکیه بر مبانی و منابع مشخ  و با توجه . 17

 ابط میان اشخاص معین حکومت می کند.به هدف خاص تنظیم شده و بر رو

 نظام سیاسی (دنظام حقوقی                  (ققدرت                         (بقانون               (الف

 انسان موجودی است اجتماعی چه عواملی در گرایش او به تشکل خانواده و حضورا در جامعه نقش ایفا می کند؟. 18

 آسیب پذیری در برابر مشکالت زندگی (بدن استعدادها                      لزوم به فعلیت رسی (الف

 بو  الف(گزینه دگسترا منابع و امکانات در طبیعت                 (ق

 دانشی که درباره ی قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بح  می کند چه حقوقی است؟. 19

 حقوق عینی (دحقوق شخصی           (قفن حقوق                  (بعلم حقوق           (الف

 م موعه امتیازات و توانایی که برای هر شخ  به رسمیت شناخته شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند......... نام دارد.. 20

 فن حقوق (د                 حقوق     علم ( ق              حقوق عینی          (ب         حقوق شخصی     (الف

 باشد می مختلف سیاسی جوامع در...........  وجود نیازمند قانون و قدرت عناصر شدن نهادینه. 21

 عدالتد(                         آگاهیق(                    سیاسی های نظامب(                 حاکمالف( 

 رند؟چه کسانی پ  از خداوند حق تشریع دا. 22

 د( امامان        ب( ولی فقیه               ق( ایمان آورندگان               الف( پیامبران            

 کدام یک از جمالت زیر درباره ی حق الناس نادرست است؟. 23

 الف( حق اهلل بر حق الناس مقدم است.



 بدون ادای حق الناس رضایت خداوند به دست نمی آید.ب(

 توبه آن که حق الناس بر گردن اوست مقبول نمی افتد.ق(

 اولین شرط مروت و تدین رعایت حق الناس است.د(

 حق اهلل به چه علت بر خداوند منتصب است؟ . 24

 الف( خالقیت و مالکیت                                  ب( ربوبیت و خالقیت

 د( مالکیت و ربوبت         ق( الوهیت و ربوبیت                            

 حق تاریخی اولین بار توسط چه گروهی مطرح گردید؟. 25

 د( لنینیست ها           ق( سوسالیست ها           ب( کمونیست ها             الف( مارکسیست ها    

 منشا حقوق عینی در کدام یک از گزینه های زیر نیامده است؟. 26

 د( طبیعت                   ق( قدرت مردم           ب( قدرت دولت            الف( اراده مردم         

 منابع حقوق اسالمی نیست؟ یک از موارد زیر از کدام. 27

 مشورتد(              عقل                ق(         قرآن                ب(           الف( سنت            

 ؟نیستد لیبرال ها در زمینه سیاست درست م گزینه در مورد اعتقاکدا .28

 الف( منشا قدرت حاکمان قراردا اجتماعی است.

 ب(دموکراسی تعدیل شده ی لیبرالیسم است.

 ق( دولت حداقلی و غیر مداخله گر مدنظر است.

 د( دین در سیاست می تواند داخالت داشته باشد.

 زده شود؟موفقیت دولت ها با کدام یک از موارد زیر  میتواند محک  .29

 الف( دولت باید عدالت را توزیع کند.

 ب( دولت حق تعیین تکلیف برای مردم را دارد.

 ق( ارزا دولت به ای اد عدالت است.

 می تواند درست باشد.الف و ق د( گزینه های 

 عدالت توزیعی در برابر کدام قسم عدالت قرار میگیرد و مربوط به کدام دسته از مکاتب فکری است؟. 30

 لیبرالیسم _(عدالت مبادله ای الف



 سوسیا لیسم _ب( عدالت ارزشی 

 سوسیالیسم _ق( عدالت مبادله ای 

 لیبرالیسم _د( عدالت ارزشی 

 نداشتند؟ اعتقاد مورد کدام به 16 قرن در ها برالیل. 31

 یفرد حقوق(د                یاجتماع میمفاه(ق                         یمذهب میمفاه (ب            یبیغ میمفاه (الف

 ست؟ین ها برالیل توسط فرانسه ریکب انقالب شعار جزو مورد کدام. 32

 یبرادر (د                        یستگیشا (ق                        یبرابر (ب                  یآزاد (الف

 ست؟ین سمیبرالیل حضور یها عرصه جزو کدام. 33

 یاجتماع(د                     یاسیس(ق                     یاقتصادب(                   یفکر (الف

 عبارتست از :  بیترت به اقتصاد در ها ستیبرالیل و ها ستیالیسوس نگرا. 34

 یعیتوز عدالت ،یا مبادله عدالت (الف

 یا مبادله عدالت ،یعیتوز عدالت (ب

 یا مبادله عدالت ،یا مبادله عدالت (ق

 یعیتوز عدالت ،یعیوزت عدالت (د

 است؟ سمیبرالیل مکتب التااشک از کی کدام. 35

 ها نهیزم یتمام در انسان دانستن الخطا زیجا (الف

 ها نهیزم یتمام در انسان دانستن الخطا ممکن (ب

 ظن و شک به نه نیقی به اعتقاد بر دیتاک (ق

 هستند معصوم ها انسان از یا عده (د

 ناست؟مکتب لیبرالیسم به چه مع. 36

 سلطه مذهبی الف(

 سلطه سیاسی ب(

 رهایی از استبداد و انحصار ق(

 آزادی قدرت حاکمان د(



 کدام یک از موارد زیر از شعار های سه گانه در انقالب کبیر نبود؟.و 37

 برادری د(                      برابری ق(                  مذهب ب(                 آزادی الف(

 به نظریه پردازی پرداخت؟ هاصه عرکدام در لیبرالیسم  .38

 الف(عرصه سیاسی،عرصه اقتصادی،عرصه اجتماعی

 عرصه سیاسی،عرصه مذهبی،عرصه اقتصادی ب(

 عرصه سیاسی،عرصه فرهنگی،عرصه اقتصادی ق(

 عیعرصه اقتصادی،عرصه فرهنگی،عرصه اجتما د(

 یر درست است؟کدام یک از مفاهیم ز. 39

 لیبرال ها به عدالت توزیعی اعتقاد داشتند. الف(

 سوسیالیست ها نیاز را بعنوان ارزا نهایی و بنایی اخالقی برای سیاست و اداره جامعه مطرح کردند. ب(

 .کی است که انسان ها به آن اعتقاد دارندسللیبرالیسم فکری به معنی محدودیت در انتخاب هر نوع ایدیولوژی و م ق(

در مکتب لیبرالیسم انسان جایزالخطاست هم ین افرادی هستند که معصومانه سخن می گویند و از خطا و اشتباه مصون  د(

 هستند.

 کدام یک از اندیشه های اصلی لیبرالیسم با آن ه اسالم بشر را موجودی حسابگر و دارای قوه تفکر و اندیشه می داند، در تناقض. 40

 است؟

 ر ت ربه است.عمومیت معیا الف(

 جن  ایمان ب(

 نکار خدا و مشارعیت او ق(ا

 جایزالخطا بودن انسان د(

 کدام اعتقاد لیبرالیسم نبوت را انکار می کند و این اعتقاد شبیه اعتقاد کدام آیین است؟. 41

 جن  ایمان ها، اعتقاد بوداالف( 

 نفی معصومیت از تمامی انسان ها، اعتقاد برهماییب( 

 بودن انسان، اعتقاد بودا جایز الخطا ق(

 انکار خدا و شارعیت او، اعتقاد برهمایی د(



 چرا پلورالیسم دینی مورد حمایت لیبرال هاست؟. 42

 جن  میان عقل هاست نه ایمان ها به اینکه الف. با استدالل

 جن  میان ایمان ها است نه عقل ها به اینکه ب. با استدالل
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ب(هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود استقالل داشته باشد و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در 

 این امور حمایت شود.

بدون اجازه ساکنان آن یا به صورت غیر شرعی وارد آن شد و نباید آن را خراب یا  ق(مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید

 مصادره کرد.
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کرامت اکتسابی با قطع نظر از -اصول اسالمی نباشد آزادانه بیان کندد(هر انسانی حق دارد نظر خود را به هرشکلی که مخالف با 

 تنوع نژاد و زبان
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 نشود.از میان برداشته 
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  الف(فَِ نَُّکَ لَا تکسْم عک الْمَوْتَى وََلا تکسْم عک الصُّکمَُّ الدُّکَعاءَ إ  َا وَلَُّوْا مکدْب ر ینَ 

 

 قک مَا َیشَاءک وَهکوَ الْعَل یمک الْقَد یرک یْبَ ً یَخْلکب(اللَُّهک الَُّذ ی خَلَقَککمْ م نْ ضَعْفی عکمَُّ جَعَلَ م نْ بَْعد  ضَعْفی قکوًَُّة عکمَُّ جَعَلَ م نْ بَعْد  قکوَُّةی ضَعْفًا وَشَ

 

 ق(الَُّذ ی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ ل یَبْلکوَککمْ أَیُّکککْم أَحْسَنک عَمَلًا َوهکوَ الْعَز یزک الْغَفکورک 

 

 َلمکحْی ی الْمَوْتَى وَهکوَ عَلَى ککلُّ  َشیْءی قَد یرر د(فَانْظکرْ إ َلى آعَار  رَحْمَت  اللَُّه  کَیْفَ یکحْی ی الْأَرْضَ بَعَْد مَوْت هَا إ نَُّ َ ل کَ 
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 افسانه ای شاعرانه است و در اصل بنا بر اتفاق مردم به وجود امده است اتفاقی بیش نیست

و حالت جن  و جدال و چیرگی نیرومندان بر ضعیفان حالت طبیعی در  بودهوضع طبیعی بشر توانایی تسلط بر نف  خویش ق( 

 نه انسان است  جانوران
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