
 باسمه تعالی

 96-97ترم اوّل  حقوق اجتماعی و سیاسی دراسالم                                               نمونه سئواالت درس 

 سئواالت تشریحی:

ی ، حق آموزش و پرورش ، حق کار و ... برخوردارند ؟ این حقوق جزء کدام دسته از حقوق چرا همه انسان ها از حق رأ (1

 به شمار می روند ؟شخصی و عینی 

 آیا بین حقوق عینی و حقوق شخصی تضادی وجود دارد ؟ توضیح دهید . (2

 منشا حقوق عینی را نام ببرید . (3

 آیا قدرت دولت می تواند خاستگاه قوانین و منشا حقوق عینی باشد ؟ توضیح دهید . (4

 د .دیدگاه عینیت گرایان و قرار داد گرایان در مورد منشا حقوق شخصی را بیان کنی (5

 دهید؟ توضیح برده نام آنرا های ویژگی معناست چه مابه بررسی مورد بحث در حق (6

 .دهید توضیح دلخواه به را مورد یک و ببرد نام را حق انواع (7

 چیست؟ علم این در ثابت وجود مصداق و است ثابت وجود معنی به علمی چه در حق (8

  کنید بررسی را اسالم حقوقی نظام کالمی زیربنای و مبنا (9

 . دهید توضیحی و برده نام را اسالمی حقوق منابع  (10

 چیست؟ مسلمانان میان در اجماع حجیت شرایط  (11

 دهید؟ توضیح اختصار به را یک هر و برده نام را لیبرالیسم های حوزه (12

 ؟ معناست چه به لغت در لیبرالیسم (13

 ؟ است چگونه لیبرالیسم در انسان تصور (14

لیبرالیسم ، جائزالخطابودن و ممکن الخطا بودن انسان را شرح داده و تمایز آنها را بیان با توجه به معارف اسالمی و اعتقاد  (15

 کنید.

برای رفع شبهه برخی روشنفکران که با استناد به سخن امام علی علیه السالم در نهج البالغه ، عصمت ائمه را زیر سوال  (16

 می برند، چه میتوان گفت؟

ه آدمی باید همه چیز را خودش تجربه کند. باتوجه به معارف اسالمی راجع به این یکی از اعتقادات لیبرالها این است ک (17

 دیدگاه توضیح دهید.

 .دهید توضیح را آنها باشد؟ داشته تواند می معنا چند الهی حقّ (18

 .بنویسید دارد اشاره برابری به که را آن از ماده دو است؟ ماده چند شامل بشر حقوق اعالمیه (19

 کدامند؟ اعالمیه در الهی حقوق نشدن مطرح دلیل چهار (20

 میشود؟ اغاز زمانی چه از انسان حیات حق قران نظر از (21

 میگیرد؟ تعلق نآ به دیه مقداری چه جنین، گیری شکل مختلف مراحل در (22

 .کنید بیان را مرگ از پس انسان حق از هایی نمونه (23

 شد؟ ابالغ( ص)اکرم پیامبر بعثت از پس سال 16 به قریب از پس خمر شرب حرمت مساله چرا (24

 .بنویسید( ص)اکرم پیامبر از «الرقبه فکّ و النسمه اعتق» عبارت به توجه با را رقبه و نسمه از منظور (25



 .بنویسید جواهر صاحب مرحوم نظر از را محاربان به استرقاق بودن محدود دلیل (26

است ؟ نام مکتب های موجود را ذکر کرده و  یبرالیسم در زمینه مفاهیم آزادی و برابری چگونهدسته بندی مکتب ل (27

  ؟کدام مفهوم بر دیگری مقدم است تشریح کنید در هر مکتب ،

 دهید. توضیح م ، به معنای همان آزادی یا برابری است ؟العدالت در قرآن و اس آیا (28

 . قیده چیست ؟ به تفصیل توضیح دهیدع أمنش (29

 با وع،موض این به را آسمانی ادیان نگاه ، داده توضیح امور، بودن شر و خیر تشخیص مالک در را لیبرالیسم مکتب دیدگاه (30

                                                                                   .فرمائید تشریح ،قرآنی آیات مفهوم به استناد

 بسل جبران بیانگر که را حدیثی مفهوم ،نموده بیان حیات حق آغاز زمینه در را الهی غیر مکاتب و اسالم دیدگاه تفاوت (31

  .کنید ذکر را است انسان آفرینش مختلف مراحل در حیات حق

  نقد را آن روش این پیامدهای و ،السالم علیهم معصومین های توصیه و سیره بیان با ،داده توضیح را روش چون آزادی (32

  .کنید

 حیات حق گستره "...کردی ندهز دوبار و میراندی دوبار مارا پروردگارا گویند می ها آن" شریفه آیه تحلیل به توجه با (33

 کنید ذکر را آن به مربوط حقوق و ،داده توضیح قرآن دیدگاه از( عمر پایان در) را آدمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                              فرمائید تشریح را آدمیان حیات حق پاسداشت به نسبت  جهان کشورهای هتوجّ وضعیت  (34

 وضعیت و کتاب مطالب از خود دریافت مجموعه به توجه با و دانشجو تحلیل و اندیشه فکر، محصول سئوال این پاسخ)

 (   سطر 10 در حداقل پاسخ. است امروزی جهان

                               .        دهید توضیح است؟ داشته ویژه عنایت موضوعاتی چه به داری برده مسئله با برخورد در اسالم(  35

   .                                                                                                                            نمائید مقایسه یکدیگر با را دو آن منشاء، شده مطرح نظریات به توجه با ،نموده تعریف را عینی حق و شخصی حق( 36

 از غزالی محمد برداشت به توجه با ،داده توضیح اقبال، زبان از اسالم جزائی احکام توجیه در را دهلوی اهلل لی و دیدگاه( 37

       کنید نقد را دیدگاه این و ، نموده اشاره اسالمی جامعه شکست ایجاد در اسالم دشمنان حیله به ،قرآن آیات

 .کنید بیان زمینه این در را اسالم دیدگاه ،داده توضیح لیبرالیسم مکتب در را برابری و آزادی نسبت( 38

 با چه شرایطی کیفر و مجازات را بدنبال دارد.اسالم  ارتداد از نظر( 39

 اسیون هیچ گاه سیاست از دین جدا نیست؟یا ماجرای ژان آرک نشان داد که از نظر س( چر40

 یل مراجع تقلید شیعه بیانگر چه موضوعی است؟ توضیح دهید.ن مسئلۀ توضیح المسای( اول41ّ

  رمثال بیان کنید.با ذکت و دلیل را تفاوت علّ (42

 علّت بوده یا دلیل. ارتداد وی عامل بداهلل بن سعد را بیان کرده و  روش سازید کهع ( جریان43

 با توجّه به آیات و روایات توضیح دهید.دنیایی و آخرتی مرتدّ را ت ا( مجاز45

  اسالمی به ذاتی و عرضی را تشریح نموده، نقد کنید. ایهو آموزه  ( دیدگاه تقسیم احکام46

  تشریح نمایید.با توجّه به آیات قرآن، را  و مجازات مرتدّ ی حکم ارتداد( دلیل عقل47

 را توضیح دهید. «الوسوسۀ فی الفکر»( حدیث 48

  را بیان کنید. آنها اشکال مشترک اسالم، توجیه های چهارگانه در زمینه احکام کیفریضمن ذکر  (49

 توضیح دهید.جبر، ( جبر علمی را توضیح دادهف اشکال پوپر را به این نوع 50

 .شبهه را بیان کنیدپاسخ  وارد کرده اند؟شبهه  در عصمت امامان معصوم ،علی علیه السالم گفتار ینبا توجه به کدام( 51



 ئواالت تستی:س

 اسالمی کدام است ؟مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوق (1

 الف( سنت

 اجماع ب(

 قرآن ج(

 د( عقل

 باشد ؟ صحیح نمی از گزینه ای زیر کدام یک( 2

 الف( هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است.

 مالکیت انسان در دیدگاه توحیدی در عرض مالکیت خداوند است . ب(

 ج( حقوق شخصی و حقوق عینی در تضاد با یک دیگر هستند .

 دیدگاه دکتر شریعتی اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت است . از د(

 منابع حقوق شخصی از دیدگاه عینیت گرایان کدام است ؟( 3

 الف(استعداد های انسان

 ب(طبیعت و کتاب آفرینش 

 ج(کتاب های آسمانی 

 د( مورد الف و ب

 ؟ است اقتصادی لیبرالیسم معنای به مربوط از گزینه ای زیر یک کدام(4

 جامعه و دولت های حوزه تفکیک (الف

 اقدام و گیری تصمیم در آزادی ( ب

 انسان برای دانستن حق به ( ج

 ها انسان آزادی به بخشیدن مشرعیت و دولت ، قدرت تحدید ( د

 ؟ نیست ها لیبرال اعتقادات ترین مهم گزینه ای زیر، از یک کدام(5

 . نیست کسی مختص واقعیات و درستی و حق ( الف

 . ابطالند و فساد معروض همیشه علمی آرای(  ب



 . حذرند بر فاسق افکار مبنای بر خود اقدامات و افکار ریزی پی و عجوالنه قضاوت از ها انسان ( ج

 . اند کرده ایجاد امنیت و نظم تأمین برای را آن مردم که است مصنوع ای مؤسسه حکومت ( د

 ؟ نیست توحیدی ادیان و لیبرالیسم های تفاوت گزینه ای زیر از یک کدام( 6

 . عمل انجام از بعد اسالم در و دارد تأکید او بودن جایزالخطا بر انسان عمل از قبل لیبرالیسم (الف

 ی قوه دارای و گر حساب موجودی را بشر اسالم و دهد می جلوه موجه را آدمیان های عصیان و خطاها تمامی لیبرالیسم (ب

 . داند می تفکر و اندیشه

 از قبل ، ادیان که حالی در داد انجام را شر و خیر داوری بعد و سپرد تجربه تیغ به باید را چیز همه لیبرالی یک اعتقاد به (ج

 . نمایند می تحذیر ها آن انجام از ، افکند می سقوط و هالکت ی ورطه به را آدمی که اموری ی تجربه و آزمایش

 جامعه اب ریاضت و زهد با باید انسان اسالم در و شود می تأکید آدمیان حقوق بر و است آل ایده انسان تربیت هدف لیبرالیسم در (د

 شود هماهنگ

 کدامین دیدگاه مورد قبول دین اسالم است؟(7

 انسان در ابتدا جایز الخطاست ، سپس اگر کاری را انجام دهد و به مشکل خورد مشکلی ندارد.الف( 

 انسان در ابتدا باید از قوه عقل خو کمک گیرد و بعد از آن اگر نتیجه مطلوب نبود جایز الخطاست. (ب

 →انسان در ابتدا باید از قوه عقل خو کمک گیرد و بعد از آن اگر نتیجه مطلوب نبود ممکن الخطاست. (ج

 انسان به هیچ عنوان جایز الخطا نیست. (د

 

 کدام یک از دیدگاه لیبرالیسم است؟(8

 هیچ یک از انسان ها معصوم و جدا از گناه نیستند مگر انبیا و اولیای الهی.لف( ا

 →انسان موجودی است که یا مخلوق خدا نیست یا اینکه خدا برای او برنامه ای تنظیم نکرده است. (ب

 مواردی در زندگی آدمی وجود دارد که بهای امتحان آنها موجودیت انسان است و از محرمات است. (ج

 الخطا نیست ، ممکن الخطاست.انسان جایز  (د

 کدامیک از حوزه های لیبرالیسم نیست؟(9

 سیاسیالف( 

 اقتصادی (ب

 فکری و فرهنگی (ج

 اجتماعی (د

 منشور حقوق بشر امکان به بردگی گرفتن چه کسانی وجود دارد؟ 4با توجه به ماده ( 10

 الف( کافران

 ب( هیچ کس       

 مسلمانان      ج(  



 سیاه پوستاند(   

 ه شده است؟ر حقوق بشر به تکلیف و وظیفه اشارماده از منشو در چند( 11

 در هیچ ماده ای اشاره نشده استالف(  

 در یک مادهب(  

 ج( در دو ماده 

 در سه مادهد(   

 طبق مواد منشور حقوق بشر چه عواملی محدود کننده ی آزادی انسان می باشند؟(12

 آزادی بشر هیچ عامل محدود کننده ای نداردالف( 

 در صورت منافات داشتن با احکام اسالمب( 

 در صورتی که حقوق و آزادی دیگر انسان ها را به خطر بیندازدج( 

 در صورتی که با احکام مسیحیت در تضاد باشدد( 

 بزرگترین اشکال به منشور حقوق بشر چیست؟( 13
 نداشتن پشتوانه مردمیالف( 

 تضاد با اسالمب( 

 مختلف جامعهعدم رعایت عدالت در اقشار ج( 

 اعمال نژاد پرستی در برخی از مواد توسط قانون گذاران مربوطهد( 

 ت در لغت به معنای .................. و در گفتار یا کردار شرعی به معنای...............................می باشد.سنّ( 14

 تقلید از مرجعان دینی -روش و رفتارالف( 

 دار پیاامبرگفتاریا کر -روش و رفتارب( 

 گفتار یا کردار پیامبر –رسومه پیشینیان ج( 

 تقلید از مرجعان دینی -رسوم پیشینیاند( 

  است؟ کرده یاد چگونه شراب از قران مرحله اخرین در ؟ است گرفته صورت مرحله چند در قران توسط شراب منع( 15

 .است الهی های نعمت از نیز شراب-مرحله دو(الف

 .کند می ایجاد مردم میان توزی کینه و دشمنی شراب دادن قرار وسیله به با شیطان-مرحله سه(ب

 . نیست روا عبادت حال در شراب از مستی-مرحله چهار(ج

 .کند می ایجاد مردم میان توزی کینه و دشمنی شراب دادن قرار وسیله به با شیطان -مرحله چهار( د

 است؟ داستانی چه داری برده قدمت بر قرانی شاهد.( 16

 یوسف حضرت(الف

 (ص)محمد حضرت(ب

  اسماعیل حضرت(ج

 موسی حضرت(د



 موضوعات از موضوع کدام به "یعتقه ان فکفارته ضربه او مملوکه لطم من یقول( ع)اهلل رسول سمعت انی" ی شریفه ی ایه( 17 

 دارد؟ اشاره داری برده با اسالم برخورد

 بندگان کردن ازاد به ترغیب و تشویق(الف

  خاص شرایط در بردگان سازی ازاد کردن واجب(ب

 حربی کافران به استرقاق کردن محدود(ج

 پروردگار به نزدیکی و قربت قصد به ایشان سازی ازاد درستی و صحت کردن مشروط و بردگان سازی ازاد تقدیس(د

عَد عِلم  بَ یُرَدُّ اِلَی اَرذَلِ العُمرِ لِکُی لَا َیعلَمَاهللُ خَلَقَکُم ثُّمَ َیتَوَفَّا کُم و مِنکُم مَّن  وَ" ز آیات زیر مفهومی مشترک با آیۀکدام یک ا(18

 ؟ دارد" شَیئاً اِنَّ اهللَ عَلیمٌ قدیرٌ

 "الغَفُورُ  الَّذی خَلَقَ المَوتَ و الحیاةَ لِیَبلُوَکُم أیُّکُم أحسَنُ عَمَال َو هُوَ الَعزیزُ" الف( 

 " َو هُوَ العَلیُم القَدِیرٌء مِن بَعد ضَعف  قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ مِن بَعدِ قُوَّةَ ضَعفاً وَ شَیبَۀً یَخلُقُ مًَا یَشَااهلَلُ الَّذی خَلَقَکُم مِّن ضَعف  ُثمَّ جَعَلَ " ب( 

 "هلُکَۀِ وَ أحسِنوا إنَّ اهللَ یُحِبُّ المُحسِنین وَ أنفِقُوا فِی سَبیلِ اهللِ وَ ال تُلقُوا بِأیدِیکُم إلَی التَّ" ج( 

 "من قتل مومناً معتمداً اثبت اهلل علی قاتله جمیع الذنوب و بریء المقتول منها " د( 

 سقط جنین چه زمانی جایز است ؟(19

 الف( معلولیت جسمی یا ذهنی مادر

 ب( تشخیص معلولیت جسمی یا ذهنی جنین

 ماهگی  4ج( تشخیص اندیکاسیون توسط پزشک قبل از 

 باشد.د( به هیچ عنوان جایز نمی 

از ویژگی های کدامیک از  «حد و حصر نداشتن و به هر جایی سر زدن و سرک کشیدن و از تجربه هیچ چیز غافل نبودن( »20

 اقسام آزادی می باشد ؟

 الف( آزادی چون اختیار

 ب( آزادی چون استقالل

 ج( آزادی چون آزادگی

 د( آزادی چون اباحه 

 .بودند معتقد آزادی بر برابری تقدم بر...  جناح که داشته وجود طیف 2 همواره ها لیبرال میان در( 21

  ها لیبراتارین( الف

   ها اگالیتارین( ب 

  کارها محافظه (ج 

 چپ های لیبرال( د 

 .است...  یکدیگر با انسانها تفاوت مالک تنها اسالم دیدگاه از(22

 انسانی حقوق(الف

 معنوی ارتقای امکان (ب

   تقوی (ج 



 ثروت (د

 .مینامند...  را است انسان نفس و قضیه محمول میان آنکه. است الزم گره و عقد دو اعتقاد در (23

  عقد (الف

 اعتقاد( ب

 عقد و اعتقادج( 

   د( هیچکدام

 

 

 

 

 

 


