برخی از پرسشها مفهومی و معادل واژهها خواسته شده است.
 -1ویژگیهای نویسنده را در این کتاب مشخص سازید؟
الف -حفظ حجاب
ب -گفتگو
ج -مسئولیتپذیری
د -همه موارد

 -2به نظر نویسنده کدام ویژگی نائل خیلی خوب است و کدامیک از شخصیتها پوشش قابل قبولی دارد؟
الف) صمیمیت؛ ملیکا

ج) مشورت؛ ویرجین

ب) صداقت؛ آمبروژ

د) حجاب؛ لوسین

 -3در این کتاب چه چیزی را مانع راز و نیاز الهی میداند و چه کسی منتقد جامعه مسلمانان بود؟
الف) کار زیاد؛ بوشغد

ب) خودخواهی؛ سیلون ج) جشنهای شبانه؛ ریاض د) خودباوری کاذب؛ لوسین

 -4در این کتاب کدام فرد به لحاظ علمی باالتر از دیگران ،و در مورد چه چیزی نباید به شتاب داوری کرد؟
الف) پدر نائل؛ اعمال

ج) فریده؛ شخصیت

ب) لوسین؛ محتوای شعر

د) کریستوفر؛ ظاهر

 -5در این کتاب به کدامیک از اقوام با نشانه کنایه زده شده است و کدام کشور زبانزد دیگر اقوام شده است؟
الف – آمریکاییها؛ فلسطین

ج -اعراب؛ مراکش

ب -فرانسویها؛ ایران

د -مراکشیها ،فلسطین

 -6کسی که خانوادهاش به زبان دوم بیش از زبان اصلی اهمیت میداد ،که بود؛ کسی که ملیت خود را فاش
نکرد ،که بود؛ و از آموزههای اسالمی در رابطه با ارتباطات اجتماعی چیست؟
الف – نائل ،امبروژا؛ رفتار نیک

ب -ریاض ،یاسمینا ،اخالق نیک

ج -نایل،یاسمینا ،رفتار نیک

د -ریاض ،نائل ،اخالق نیک
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 -7در این کتاب در کدامیک از مباحث زیر دو دین بزرگ اسالم و مسیحیت با هم موافق هستند؟
الف) وحی ،معاد

ب) عدالت ،غیبت

ج) وحی ،غیبت

د) عدالت ،معاد

 -8دو موردی را که در این کتاب ،از زبان دیگری ،کالم الهی را فارغ از هر مکتبی الزماالجرا میداند ،چیست؟
الف) خوردن؛ پوشش

ب) عدالت ،مناجات

ج) خوردن ،عدالت

د) عدالت ،پوشش

 -9در این کتاب ورای دین  ............است؛  ....................یک درس است؛  ...............به نظر سخنش را سانسور
کرد؟
الف) خدا؛ زندگی؛ امبروژا

ب) فرهنگ ،سفر ،نیلوفر

ج) توحید ،شهادت ،سیمن

د) هیچکدام

 -10به نظر ،نویسنده اهمیت به  ...........نداشت؛ در جایی از کتاب آمده است که «در حیاات انساانی ............
ضروری است»؛ بیشتر گفتگوها حول چه محوری بود؟
الف) سرزنش دیگران ،قانون الهی؛ خاطرات

ب) انتقاد افراد ،ایمان ،سیاسی

ج) نگاه دیگران ،دین ،دینی

د) حرفهای مردم ،محبت ،عقیدتی

 -11نویسنده در زمینه  ...............حدود مشخص کرده است و در زمینه  ......................رفتاری دوگانه را به
نمایش گذاشته است.
الف) دوستی ،سیاست

ب) حجاب ،حیوان خانگی

ج) تعارفات ،مذهب

د) لباس ،دست دادن
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 -12در کتاب عامل تعرض به دوست نویسنده را  ...............میداند .و در جایی از کتاب به نظر امبروژ
 ....................را نزدیکتر به احتیاج خود میداند؟
الف) بیدینی ،دین اسالم

ب) بیادبی ،خدا

ج) عدم رعایت شئون اخالقی ،حفظ شئونات اخالقی

د) هیچکدام

 ............ -13عامل عداوت و کینهورزی است؛  ...................ارمغان الهی بود؛ یکی از نقطهنظرات بارز انتقادی
از ایران مربوط به  ..................بود ؟
الف) بیفرهنگی ،قرآن ،زنان

ج) بیعلمی ،انقالب ،حجاب

ب) بیفرهنگی ،مادر ،حجاب

د) شراب ،امبروژا ،زنان

 -14در این کتاب به نظر نویسنده کدام آیات پاسخی است به تفکرات مسیحیان در ارتباط با عیسی مسیح (ع)؟
ب) مائده ،مریم

الف) توحید ،مریم

د) همه موارد

ج) توحید ،مائده

 -15به نظر او  .................متجدد و امروزی هستند؛ ایران پشتیبان  ....................است؛ خطای .................
دردسرساز شد.
الف) سیلون ،عراق ،ملیکا

ب) نائل ،فلسطین ،گیوم

ج) لوسین ،یمن ،ملیکا

د) سیمون ،حق ،گیوم

 -11در کدام زمینه مردم حکم مصرفکننده ناآگاه را دارند؛ و کدام فرد به نظر نویسنده فردی محترم است؟
الف) رسانه ،امبروژا
ج) نوع لباس؛ غلیما

ب) مواد خوراکی ،سیمون
د) تبلیغات ،ملیکا
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 -11در این کتاب کدام عامل کامالً مرتبط با دین اسالم است؛ و همینطور عامل اختالفات مذهبی در چیست؟
الف) شفاعت ،ناآگاهی

ب) توحید ،سادهانگاری

ج) امامت ،مقاومت

د) عدالت ،تحریف

 -18در این کتاب؛  .................احتیاج مشترک و آموزه اسالم به خانمها است؟
الف) شناساندن آفریدگار ،رفتار نیک

ب) دین ،عفاف

ج) عدالت ،معنویت

د) عبادت ،اخالق

 -19در این کتاب در کدام زمینه دسترسی به آن سخت بود؛ و چه کسی در یکی از زمینهها نسبت به دیگران از
شرایط بهتری برخوردار نبود؟
الف) استاد ،گیوم

ب) منابع ،امبروژا

ج) منزل ،ملیکا

د) موسیقی ،ویرجینی

 -20به نظر نویسنده کدام مبحث دنبالهدار بوده و چه چیزی را پدیده معرفی کرده است؟
الف) مباحث سیاسی ،یکی از کشورها

ب) مباحث اجتماعی ،انقالب اسالمی

ج) مباحث مذهبی ،فریده

د) مباحث اقتصادی ،اسالم ستیزی

کلیه پاسخدهندگان میتوانند سواالت و پاسخنامه زا از طریق مراجعه به دفتر مشاوره
فرهنگی و یا از طریق سایت دانشگاه تهیه نمایند .در صورت تمایل میتوانند پاسخها را با
ذکر نام و نام خانوادگی از طریق پیام تلفنی به شماره  34066766397تا پایان 47/11/49
ارسال نمایند.
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