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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل دوازدهم تستی

قرآن کریم عفت کدام زنان را در قرآن می ستاید و مثال می زند؟ - 1

زنان پیامبر (ص) و حضرت فاطمه (س)   زنان پیامبر (ص) و دختران حضرت شعیب (ع) 

حضرت مریم (س) و دختران حضرت شعیب (ع)   حضرت مریم (س) و حضرت فاطمه (س)  

جایز بودن دیدن «چهره و دست تا مچ» از نظر امام کاظم (ع)، تفسیر عبارت قرآنی .................. بوده و نشانۀ عفاف .................. است. (با تغییر) - 2

» - تبّرج  «ذلک ان یعرفن فال یؤذین» - تبّرج   «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

- پوشش مناسب - پوشش مناسب  «ذلک ان یعرفن فال یؤذین» «  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

مورخان غربی منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان را چه می دانند و ادیان الهی که همواره بر پوشش تأکید کرده اند، آن را الزمۀ کدام امر معرفی - 3

تأکید قرآن کریم بر عّفت حضرت مریم (س) در معبدي که همگان براي پرستش خدا می آمدند و ستودن ایشان، نشان از ناسازگار بودن کدام دیدگاه - 4

حجاب زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه است. 

از نظر برخی مورخان غربی، منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان چیست؟ - 5

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان  دین اسالم و گسترش همگانی آن در میان ملت ها

کشیدن نقش هاي با حجاب حضرت مریم (س)  حضور زنان یهود در اجتماع با پوشش 

پوشش مناسب در انسان، از نشانه هاي چه چیزي است؟ (با تغییر) - 6

کثرت علم  عفاف قدرت فکر  قوت قلب 

پوشش مناسب از نشانه هاي چیست و دیدن کدام قسمت از بدن زنان نامحرم، جایز است؟ - 7

امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم را جایز دانسته اند؟ (با تغییر) - 8

دست و پاها تا مچ فقط چهره سر و صورت چهره و دست تا مچ

جایگاه زن در نظام خلقت و خانواده چگونه است و عرضۀ نابه جایی زیبایی چه پیامد شومی به دنبال دارد؟ - 9

مظهر کمال خلقت - کانون عفاف خانواده - انهدام ارزش هاي اخالقی در جامعه 

مظهر کمال خلقت - کانون گرمی بخش خانواده - ازالۀ دو گوهر مقدس عفت و حیاء و سلب آن ها از انسان 

مظهر جمال خلقت - کانون گرمی بخش خانواده - انهدام ارزش هاي اخالقی در جامعه 

مظهر جمال خلقت - کانون عفاف خانواده - ازالۀ دو گوهر مقدس عفت و حیاء و سلب آن ها از انسان

با توجه به پذیرش تنوع و گوناگونی شکل پوشش در احکام اسالمی، رعایت کدام مورد در پوشش الزم است و استفاده از کدام لباس، براي مردان - 10

1

می کند؟

اصل مسیحیت ـ عفاف و پاکدامنی ایران باستان ـ دین داري اصل مسیحیت ـ دین داري ایران باستان ـ عفاف و پاکدامنی

با نگاه قرآن کریم است؟

حجاب، اختصاص به مسلمانان دارد. 

در قرآن کریم، دستور خاصی دربارة عفاف و پوشیدگی وجود ندارد.  دین اسالم، شکل و چگونگی پوشش را معین نکرده است. 

زینت - صورت و زیر چانه  عفاف - صورت و زیر چانه  زینت - چهره و دست ها تا مچ  عفاف - چهره و دست ها تا مچ 

حرام است؟

رعایت اداب و رسوم - نازك باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید.  رعایت آداب و رسوم - آنان را نزد مردم  انگشت نما کند. 

هماهنگی با ارزش هاي جامعه - نازك باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید.  هماهنگی با ارزش هاي جامعه - آنان را نزد مردم انگشت نما کند. 

زیبایى پوشیدگى
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رشد و کمال معنوي باالتر براي زن در پرتو چه چیزي محقق می شود و حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن در گرو چیست؟ - 11

چگونگی و نوع پوشش - توجه به شخصیت و استعدادهاي ذاتی وي   کنترل نگاه به مردان نامحرم - عفاف و پاکدامنی  

پوشش کامل تر و دقیق تر - استفاده از چادر   عفاف و پاکدامنی - کنترل نگاه به مردان نامحرم  

پیام کدام عبارت قرآنی ناظر بر مفهوم حجاب و ماهیت آن است؟ - 12

 «کذلک یبّین اهللا لکم آیاته لعّلکم تهتدون»  «ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورًا رحیمًا» 

 «یا اّیها الّذین آمنوا ان الّصالة ...»  «قل ان کنتم تحّبون اهللا ...» 

با بهره گیري از پیام کدام آیه از قرآن کریم، مفهوم می گردد که «رعایت حجاب از سوي زنان، مانع تعّرض افراد بی بند وبار گرفتار در چنگال هوي و - 13
هوس، به زنان با حجاب می شود.»؟ (با تغییر)

 «و لیضربن بخمرهّن علی جیوبهّن»  «یحفظن فروجهّن و الیبدین زینتهّن اّال ما ظهر منها»  

 «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهّن»  «ذلک َادنی ان ُیعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورًا رحیمًا»  

منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان چیست و این مطلب باور کدام گروه است؟ - 14

نیاز به مقبولیت چگونه نیازي است و علت پاسخ ندادن به این نیاز چیست و برآورده کردن همۀ نیازها در حد مطلوب معلول کدام مورد است؟ - 15

طبیعی ـ نداشتن آراستگی ـ عفاف اجتماعی ـ ضعف روحی ـ مقبولیت  

طبیعی ـ ضعف روحی ـ عفاف اجتماعی ـ نداشتن آراستگی ـ مقبولیت

هرگاه با تکیه بر قرآن کریم بگوییم: «جهت شناخته شدن زن به عفاف و اثبات پاکی و حفظ حرمت وي، حجاب واجب و مقرر گردیده است.» - 16

جامعه آن روز با حجاب» پاسخی براي کدام سؤاالت هستند؟

آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب، دستور خاصی وجود دارد؟ - آیا حجاب اختصاص به مسلمانان دارد؟

آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ - آیا اسالم چگونگی و نوع پوشش را معین کرده است؟

آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟- آیا اسالم چگونگی و نوع پوشش را معین کرده است؟

آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ - آیا حجاب اختصاص به مسلمانان دارد؟

چگونگی و نوع پوشش افراد تا حدود زیادي تابعی از کدام عامل است و اگر به دنبال مستندي وحیانی براي نفی دیدگاه سلب آزادي از زنان با داشتن - 18

علت پوشش در عبارت قرآنی .................. مذکور است و وقتی از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم - 19
..................

» -  خیر، باید مچ  به باال پوشیده شود.   «ُیدنین َعلیهنَّ ِمن َجالبیبهنَّ

 «ذلک َادنی َان ُیعرفَن فال ُیُودیَن»  – بلی ، آن چه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود.

  «ذلک َادنی َان ُیعرفَن فال ُیُودیَن» - خیر، باید مچ به باال پوشیده شود.

2

ادیان الهی - مورخان غربی  ایران باستان - مورخان غربی  ایران باستان - آئین زرتشت  ادیان الهی - آئین زرتشت 

گفتارمان را با پیام کدام آیه مستدل کرده ایم؟

ما ظهر منها    ذلک ادنی َان یعرفن فال یؤَذین   یحفظن فروجهّن و ال یبدین زینتهّن اّال

 ولیضربن بخمرهّن علی جیوبهّن  ذلک ازکی لهم 

مثال زدن «عفت حضرت مریم (س) در معبد که همگان به پرستش می آیند» در قرآن «و ورود زنان معتقد به حضرت مسیح (ع) موي سر در ورود به - 17

حجاب باشیم، کدام مورد مددرسان ما خواهد بود؟

آداب و رسوم - پرستاري زنان مسلمان در پشت جبهه ها از مجروحان  فرمان خدا - پرستاري زنان مسلمان در پشت جبهه ها از مجروحان

فرمان خدا - حضور با عفاف حضرت مریم (س) در معبد همگانی  آداب و رسوم - حضور با عفاف حضرت مریم (س) در معبد همگانی 

پوشیده شود؟ امام فرمودند 

»  – بلی، آن چه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود.  «ُیدنین َعلیهنَّ ِمن َجالبیبهنَّ
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قرآن کریم زیاده روي در آراستگی و توّجه بیش ازحد به آن را چه می نامد و چرا آن را مذموم می شمارد؟ - 20

تجّمل - باعث تضعیف و گسسِت رشته هاي عفاف در انسان می شود.

تجّمل - باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا ندارد.

تبّرج - باعث تضعیف و گسسِت رشته هاي عفاف در انسان می شود.

تبّرج - باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

نزدیک ساختن پوشش به خود از جانب زنان، از آیۀ .................. قابل برداشت است و امام صادق (ع) در این باره فرمود: .................. (با تغییر) - 21

 «یدنین علیهّن من جالبیبهّن» - دیدن چهره و دست تا مچ از بدن زن نامحرم جایز است.

 «ذلک ادنی ان یعرفن» - دیدن چهره و دست تا مچ از بدن زن نامحرم جایز است. 

 «ذلک ادنی ان یعرفن» - آنچه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود. همچنین از مچ به باال باید پوشیده باشد. 

 «یدنین علیهّن من جالبیبهّن» - آنچه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود. همچنین از مچ به باال باید پوشیده باشد. 

قرآن کریم تندروي در چه چیزي را تبّرج می نامد و آن را چگونه معرفی می کند و نتیجه اش چیست؟ - 22

آراستگی ـ خودخواهانه ـ دور شدن از خدا آراستگی ـ جاهالنه ـ دور شدن از خدا

عفاف ـ خودخواهانه ـ خودنمایی عفاف ـ جاهالنه ـ خودنمایی   

حفظ حرمت زن و افزایش آرامش روانی و باال رفتن سالمت اخالقی جامعه معلول چیست؟ بنا به فرمودة قرآن کریم  .................. - 23

پوشش زنان ـ فعالیت هاي مؤثر، مفید و بدون زیان آنان را محدود می سازد. کار زنان ـ فعالیت هاي مؤثر، مفید و بدون زیان آنان را محدود می سازد.

پوشش زنان ـ آزادي و حضور مؤثر آنان در جامعه را سلب نمی کند. کار زنان ـ آزادي و حضور مؤثر آنان در جامعه را سلب نمی کند.

پوشیدن لباس هاي نامناسب مانند لباس هاي پاره و بدن نما بیانگر کدام ویژگی در شخص است؟ - 24

وجود ضعف روحی در برآورده ساختن صحیح نیاز به مقبولیت   ناتوانی در اولویت بخشی به اهداف اصلی در زندگی  

گرفتار به تفریط در آراستگی و درك ناصحیح از تعالیم اسالم در این زمینه   تصور نادرست از حجاب به عنوان محدودکننده و سلب کنندة آزادي  

با تدبر در آیۀ «یا اّیها الّنبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهّن من جالبیبهّن ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین» کدام مفهوم مستفاد می شود؟ - 25

زنان مسلمان از همان ابتدا حجاب کامل داشتند و این آیه تأکید دوباره اي براي حجاب است.  

خداوند از پیامبر اکرم (ص) می خواهد که به زنان و دختران خود و زنانی که مؤمن هستند، بگوید که پوشش هاي خود را به نزدیک کنند.  

حجاب باعث می شود زنان به عفاف شناخته شوند تا مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.  

یکی از وظایف رسول خدا (ص) در حوزة مرجعیت دینی، آموزش احکام است که حجاب مصداق از آن می باشد.  

دستورات قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب چه ثمره اي را به دنبال دارد؟ - 26

غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و سرگرم شدن به کارهایی که عاقبتی جز دوري از خدا ندارد معلول چیست؟ و بهتر کردن وضع ظاهري یا باطنی - 27

تفریط در پاسخگویی به نیاز طبیعی آراستگی ـ عفاف ـ دو رکعت نماز که با بوي خوش گذارده شود بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است.

افراط در پاسخگویی به نیاز طبیعی آراستگی ـ آراستگی ـ لباس نازك و بدن نما نپوشید که چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف روحی فرد است.

تفریط در پاسخگویی به نیاز طبیعی آراستگی ـ عفاف ـ لباس نازك و بدن نما نپوشید که چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف روحی فرد است.

اگر از محضر ولّی معصوم بپرسیم: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟»، از کدام یک از ابعاد فریضۀ حجاب پرسش به عمل آورده ایم و - 28

3

«َذلَِک أدنَی أن َیعَرفَن َفَال ُیؤَذیَن»    « «ُیدنِیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ ُکم َتتَّقوَن»   «لََعلَّ «َتنَهی َعِن الَفحَشاِء َو الُمنَکِر»  

چه نام دارد و کدام حدیث پیرامون این موضوع است؟

افراط در پاسخگویی به نیاز طبیعی آراستگی ـ آراستگی ـ دو رکعت نماز که با بوي خوش گذارده شود بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است.

پاسخ کامل حضرت به ما چه خواهد بود؟

حدود حجاب - «از مچ دست به باال باید پوشیده شود».  کیفیت حجاب - «از مچ دست به باال باید پوشیده شود». 

حدود حجاب - «چهره و دست تا مچ».  کیفیت حجاب - «چهره و دست تا مچ». 
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اعتقاد و باور معتقدان به مقام حضرت مسیح (ع) مانند زنان راهبه و قدیس به قانون متعالی حجاب بیانگر کدام مورد است؟ - 29

از نظر پیروان همۀ ادیان، داشتن پوشش مناسب به دین داري نزدیک تر است. 

مطابق آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات موي سر خود را می پوشانند.

قانون حجاب سبب می شود تا زن حضوري مطمئن و با امنیت در محیط جامعه داشته باشد. 

در آیین مسیحیت پوشش اهمیت زیادي داشته و مسیحیان پوشش حضرت مریم را انتخاب کرده اند.  

خداوند وجوب کدام مسئله بر مسلمانان را مصداق آمرزش و مهربانی خود نسبت به آنان می داند؟ - 30

 « الَة َتنهی َعن الَفحشاِء و الُمنَکِر»  «ُیدنین َعَلیهنَّ من جالبیبِهنَّ  «ِانَّ الصَّ

یاُم»  »  «ُکِتَب َعَلیُکم الصِّ  «الَّذیَن آمنوا أَشدُّ ُحبا ِهللاِّ

تمام موارد درباره ي حجاب در ادیان مختلف صحیح است به جز .................. - 31

زنان معتقد به حضرت مسیح(ع) می کوشند مانند حضرت مریم (ع) موي خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند.

مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موي سر خود را می پوشانند و به حجاب پایبند هستند.

برخی از مورخان غربی بر این باورند که اسالم منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان بوده است.

ادیان الهی، که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمه ي دینداري شمرده اند.

امام .................. در جواب برادرش که پرسید : دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمودند: .................. و این حدیث ناظر بر - 32
.................. است. 

صادق (ع)- چهره  و دست تا مچ- علت حجاب 

کاظم (ع) - آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود- حدود حجاب 

صادق (ع) - آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود- علت حجاب 

کاظم (ع) – چهره و دست تا مچ- حدود حجاب 

موثرترین عامل در چگونگی و نوع پوشش ملت ها و اقوام  کدام ویژگی است و آیه« یا ایُّها النَّبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین ُیدنیَن علیهنَّ ِمن - 33

موقعیت زن در نظام خلقت و خانواده چگونه است و عرضۀ نابه جاي زیبایی چه پیامد نامبارکی به دنبال دارد؟ - 34

مظهر کمال خلقت - کانون عفاف خانواده - انهدام ارزش هاي اخالقی در جامعه  

مظهر کمال خلقت - کانون گرمی بخش خانواده - ازالۀ دو گوهر مقدس عفت و حیا و سلب آن ها از انسان 

مظهر جمال خلفت - کانون گرمی بخش خانواده - انهدام ارزش هاي اخالقی در جامعه 

مظهر جمال خلقت - کانون عفت خانواده - ازالۀ دو گهر مقدس عفت و حیا و سلب آن ها از انسان 

برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان .................. را منشأ اصلی .................. در جهان دانست و عموم فرهنگ ها، مربوط به .................. آن - 35

ایران باستان - گسترش حجاب - چگونگی و حدود 

ایران باستان - گسترش پوشش - حدود و علت 

4

جالبیبهنَّ ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیؤذیَن »بیانگر چیست؟

آداب و رسوم ملت ها و اقوام - حدود حجاب  دین و آیین ملت ها و اقوام - علت حجاب 

آداب و رسوم ملت ها و اقوام - علت حجاب  دین و آیین ملت ها و اقوام - حدود حجاب 

هر یک از موارد «الزمۀ دینداري» و «ضعف دینداري» به ترتیب بیانگر کدام موارد هستند؟ - 36

عفاف و آراستگی ـ افراط در آراستگی براي جلب توجه دیگران پوشش و حجاب ـ افراط در آراستگی براي جلب توجه دیگران 

بوده است.

فلسطین - گسترش پوشش - حدود و علت 

فلسطین - گسترش حجاب - چگونگی و حدود 

عفاف و آراستگی ـ پوشیدن لباس نازك و بدن نما پوشش و حجاب ـ پوشیدن لباس نازك و بدن نما
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زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان،... است و از دقت در مفهوم عبارت «یدنین علیهّن من جالبیبهّن» می توان پاسخ به سؤال .................. را - 37
دریافت نمود. (با تغییر)

مسئولیت هاي زنان در قبال نعمت زیبایی خویش- آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟

با ارزش تر بودن خصلت عفاف در وجود زنان- آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟

با ارزش تر بودن خصلت عفاف در وجود زنان- آیا اسالم نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

مسئولیت هاي زنان در قبال نعمت زیبایی خویش- آیا اسالم نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

کدام  یک دربارة مفاهیم عفاف، آراستگی و مقبولیت صحیح نیست؟ - 38

الزمۀ دچار «تبّرج» نشدن، نگهداري آراستگی در حد اعتدال است. 

فقط زن عفیف است که می تواند زیبایی ظاهري خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد. 

غفلت انسان از هدف زندگی معلول زیاده روي در آراستگی و توجه بیش از حد به آن است. 

«تبّرج» از تندروي برخی از انسان ها در آراستگی و در ابراز وجود سرچشمه می گیرد.

از نظر اسالم مردان و زنان در پوشش شرایطی را باید رعایت کنند که: .................. - 39

با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن تمام بدن و موي خود از نامحرم به جز صورت و دست ها تا مچ با لباسی که چسبان و تحریک کننده نباشد.

با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن بدن با چادر که تمام دست و پاها پوشیده باشد.

با آداب و رسوم جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن تمام بدن و موي خود از نامحرم به جز صورت و دست تا مچ با لباسی که چسبان و تحریک کننده نباشد.

با آداب و رسوم جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن بدن با چادر که تمام دست و پاها پوشیده باشد.

صیانت از آراستگی و پاکی در طول روز نتیجۀ عمل به کدام فرمان الهی است . مطابق روایات اسالمی، کدام یک به پاداش اخروي آن می افزاید؟ - 40

- نپوشیدن لباس نازك  الة أن الّصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر» - استعمال بوي خوش  «و اقم الصَّ  «ُیدنین علیهَن من جالبیهّن»

- استعمال بوي خوش  الة أن الّصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر» - نپوشیدن لباس نازك  «و اقم الصَّ  «ُیدنین علیهَن من جالبیهّن»

علت رعایت پوشش در کدام گزینه بیان شده است ؟ - 41

 « »  «و ال یبدین زینتهنَّ اّال ما ظهر منها»  «لیضزبن بخمرهنَّ علی جیوبهنَّ  «ذلک ادنی یعرفن فال یؤذین»  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

معلول آیۀ  یدنین علیهّن من جالبیبهنَّ در کدام آیه آمده و این آیه مربوط به کدام سؤال است؟ - 42

 ان یعرفن فال یؤذین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ 

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ 

 ان یعرفن فال یؤذین - آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟ 

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  ــ آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

ایمن سازي محیط براي حضور بانوان در جامعه توسط کدام عنصر، انجام می پذیرد و این موضوع از مفهوم کدام آیۀ شریفه قابل دریافت است؟ - 43

ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ ...»  ِبیُّ ُقْل ِألَ حجاب -  «یا َأیَُّها النَّ

ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ ...»  ِبیُّ ُقْل ِألَ فرهنگ -  «یا َأیَُّها النَّ

ًة َو َرْحَمًۀ ...»  فرهنگ -  «َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزواجًا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

ًة َو َرْحَمًۀ ...»  حجاب -  «َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزواجًا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

جایگاه زن در نظام خلقت و خانواده چگونه است و عرضۀ نابجاي زیبایی چه پیامد شومی به دنبال دارد؟ - 44

مظهر کمال خلقت - کانون عفاف خانواده - انهدام ارزش هاي اخالقی در جامعه

مظهر کمال خلقت - کانون گرمی بخش خانواده - ازالۀ دو گوهر مقدس عفت و حیا و سلب آن ها از انسان

مظهر جمال خلقت - کانون گرمی بخش خانواده - انهدام ارزش هاي اخالقی در جامعه

مظهر جمال خلقت - کانون عفاف خانواده - ازالۀ دو گوهر مقدس عفت و حیا و سلب آن ها از انسان
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خداوند تبارك و تعالی، براي ترغیب زنان مؤمنان به نزدیک تر کردن پوشش هایشان به خود، چه فوایدي براي حجاب بیان می فرماید و سپس از کدام - 45
صفت خود پرده برمی دارد؟

ُ َغُفورًا َرِحیمًا»   » ـ «َو کاَن اهللاَّ ُ َیعَلُم َما َتصَنُعوَن»   «ُیدنِیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجَالبیِبِهنَّ » ـ «َو اهللاَّ  «ُیدنِیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجَالبیِبِهنَّ

ُ َیعَلُم َما َتصَنُعوَن»   ُ َغُفورًا َرِحیمًا»   «َذلَِک َأدنَى َأن ُیعَرفَن َفَال ُیؤَذیَن» ـ «َو اهللاَّ  «َذلَِک َأدنَى َأن ُیعَرفَن َفَال ُیؤَذیَن» ـ «َو کاَن اهللاَّ

» به ترتیب به چه کسانی داده شده است؟ در قرآن، دستور «ُیدنیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیِبهنَّ - 46

زنان پیامبر (ص) - دختران پیامبر (ص) - زنان مؤمنان  زنان مؤمنان - زنان پیامبر (ص) - دختران پیامبر (ص) 

زنان مؤمنان - دختران پیامبر (ص) - زنان پیامبر (ص)  دختران پیامبر - زنان پیامبر (ص) - زنان مؤمنان 

معیار عفاف چیست؟ و کدام عبارت قرآن بیانگر آن است؟ و چگونگی و نوع پوشش تابع چیست؟ - 47

ایمان ـ  ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ  ـ آداب و رسوم ملت ها و اقوام حجاب ـ  ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ  ـ آداب و رسوم ملت ها و اقوام

ایمان ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن  ـ دستورهاي دینی ملت ها و اقوام حجاب ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن  ـ دستورهاي دینی ملت ها و اقوام

مورد اذیت و آزار هوسرانان قرار نگرفتن .................. حفظ حجاب است و این موضوع را می توان در عبارت شریفۀ .................. جست وجو کرد. - 48

«یدنین علیهّن من جالبیبهّن»  معلول - «یدنین علیهّن من جالبیبهّن»   علت -

«ذلک ادنی ان ُیعَرفَن فال یؤذین»   معلول - «ذلک ادنی ان ُیعَرفَن فال یؤذین»   علت -

»  بازتاب نزدیک کردن پوشش هاي خود براي زنان مسلمان کدام است؟ و قرآن کریم در مورد علت و بر اساس آیۀ شریفۀ  «ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ - 49
فلسفۀ انجام آن چه فرموده است؟

به عفاف شناخته شده و منزلت اجتماعی می یابند ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن  

به عفاف شناخته شده و مورد اذیت قرار نمی گیرند ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن  

به عفاف شناخته شده و منزلت اجتماعی می یابند ـ  َوْلَیْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوبِِهنَّ  

به عفاف شناخته شده و مورد اذیت قرار نمی گیرند ـ  َوْلَیْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوبِِهنَّ  

آن جا که امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟» فرمود: «چهره و دست تا مچ». این حدیث - 50
شریف بیانگر .................. است که هم مفهوم آن، عبارت قرآنی .................. می باشد. (با تغییر)

علت حجاب - «ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورًا رحیمًا»     « حد حجاب - «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

حد حجاب - «ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورَا رحیمَا»     « علت حجاب - «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ
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