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دینی دهم  تجربی ریاضی فصل یازدهم تستی

نیاز به مقبولیت چگونه گرایشی است و افراط در آراستگی نشانۀ چیست؟ - 1

جسمی - غفلت   طبیعی - جهالت   اجتماعی - جسمی   طبیعی - غفلت  

- کدام یک باعث می شود تا به وسیلۀ آن، انسان خود را از تندروي ها و کندروي ها کنترل کند و عرضۀ نابه جاي زیبایی، چه چیزي را از بین می برد؟ 2

– – مقبولیت – آراستگی و مقبولیت  مقبولیت – عفت و حیا 

تمام کوشش هاي انسان، در کشف استعداد هاي خویش و شکوفا کردن آن استعداد ها و به منّصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وي - 3
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

عزت - میان سالی و کهن سالی مقبولیت - جوانی و نوجوانی 

کدام مطلب با آراستگی در دین اسالم مصداق ندارد؟ - 4

آراستگی باطنی نتیجۀ برخورداري روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب، حسن خلق و ... است. 

دین اسالم دین آراستگی و زیبایی ظاهر و باطن است. آراستگی ظاهري نتیجۀ مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن است. 

پیشوایان دین اسالم تنها در آراستگی باطنی خود تالش می کردند و مؤمنان را به رعایت آن دعوت می کردند.

انسان به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می کوشد تا هم درون خود را آراسته کند و هم با ظاهري آراسته در جامعه حضور یابد. 

از آن به مظهر جمال و زیبایی تعبیر کرده اند؟ (با تغییر) - 5

انسان بهار زن طبیعت

«مرتب و منظم کردن خود و بهتر کردن وضع ظاهري یا باطنی» به معناي .................. است و در بیان امام علی(ع) آراستن خود  براي جلب توجه - 6

هر یک از موارد «حالتی براي کنترل در برابر تندروي ها و کندروي ها» و «کارهاي جاهالنه بنا بر آیات قرآن کریم» ، بیانگر کدام مفهوم است؟ - 7

عفاف، خصلت چه کسانی است و علّت تشریح احکام ویژهۀ خدا براي زنان، کدام است؟ - 8

اخّص از بانوان - تا روح بلندشان تحقیر نشود.  

اعم از مردان و زنان - تا گرماي بیشتري به کانون خانواده بخشد.  

اخّص از بانوان - تا بنیان خانواده تحکیم بیشتري یابد.

اعم از مردان و زنان - تا گوهر زیباي وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود.  

چه چیزي حافظ آراستگی انسان در طول روز است و کنترل خود در برابر افراط ها و تفریط ها به وسیلۀ کدام حالت در انسان ممکن می شود؟ - 9

تکرار دائمی نماز در شبانه روز- عفاف دقّت در نوع پوشش انتخابی- عّزت 

تکرار دائمی نماز در شبانه روز- عّزت دقّت در نوع پوشش انتخابی- عفاف

1

عفاف  آراستگی و مقبولیت  عفاف  عفت و حیا 

عزت - جوانی و نوجوانی  مقبولیت - میان سالی و کهن سالی

دیگران .................. و  .................. است.

آراستگی - گناه - جنگ با خدا عفاف - گناه - جنگ با خدا

آراستگی - مکروه -  نشانه ء سستی و ضعف دین عفاف - مکروه -  نشانه ء سستی و ضعف دین

عفاف - تبّرج عفاف- مقبولیّت آراستگی- تبّرج آراستگی- مقبولیّت

فضیلت آراستگى
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از دیدگاه پیامبر اسالم (ص) انجام هر یک از اعمال زیر به ترتیب چه ثمره اي براي انسان دارد؟  - 10
کوتاه کردن سبیل و مو هاي بینی در مردان 

بلند کردن مقداري ناخن در زنان 

تفاوت در آراستگی ظاهري مومنان معلول چیست؟ کدامیک از معصومین در این زمینه مورد انتقاد زاهد نماها قرار گرفته اند؟ - 11

به آینه نگاه کردن پیامبر (ص) و شانه زدن مو ها و مرتب کردن لباس ها، بیانگر سیرة رسول خدا (ص) در چه هنگامی بوده است و مؤید کدام حدیث - 12
امام صادق (ع) است؟

نماز خواندن - خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.

هنگام مالقات با مردم - خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.

هنگام مالقات با مردم - خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

نماز خواندن - خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

با توجه به اینکه قرآن کریم در آیۀ « لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اِهللا ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ » پیامبراکرم «ص» را الگوي همگان معرفی نموده است، کدام مورد به سخنی از - 13

دو رکعت نماز که با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است. 

خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود آماده و آراسته باشد. 

ناخن هاي خود را مقداري بلند بگذارید چون براي شما زیباتر است. 

محرومیت از  دو گوهر عفت و حیا پیامد چیست؟ زیبایی درونی زن معلول کدام عامل است؟ - 14

عرضۀ نا بجاي زیبایی - احساسات لطیف زن عرضۀ نا  بجاي زیبایی - جمال و زیبایی زن

جلب توجه نامحرمان - جمال و زیبایی زن  جلب  توجه نا محرمان - احساسات لطیف زن

با تقویت کدام خصلت، پوشش شخص با وقارتر می شود و به همین جهت، امام صادق (ع) می فرماید: - 15

عزت نفس - مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي.  

عفاف - مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي.

عزت نفس - لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین داري فرد است.  

عفاف - لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین داري فرد است.

خروج از اعتدال و گرفتار آمدن به «افراط» و «تفریط» به ترتیب در وجود انسان چگونه ظهور می یابد؟ - 16

غرق شدن در یک نیاز درونی به طور کامل - اجازه دادن به اهانت به شخصیت 

غرق شدن در یک نیاز درونی به طور کامل - غفلت از یک نیاز 

یافتن استعدادهاي برتر براي برانگیختن تحسین دیگران - غفلت از یک نیاز 

یافتن استعدادهاي برتر براي برانگیختن تحسن دیگران - اجازه دادن به اهانت به شخصیت 

رفتار افرادي که با پوشیدن لباس نامناسب می خواهند وجود خود را براي دیگران اثبات کنند، چگونه قابل تحلیل است؟ - 17

2

آراستگی هنگام دیدار دوستان

افزوده شدن زیبایی در آنان - زیبا تر شدن زنان - کسب دوستی خدا کسب دوستی خدا - افزودهشدن زیبایی درآنان - از اخالق مومنان  

کسب دوستی خدا - اخالق مومنان - افزوده شدن زیبایی در آنان افزوده شدن زیبایی در آنان - کسب دوستی خدا - از اخالق مومنان

تفاوت هاي فردي معصومین - امام  صادق (ع) تفاوت هاي فردي معصومین - پیامبر  اسالم (ص)

تفاوت هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه - پیامبر  اسالم (ص) تفاوت هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه - امام صادق (ع)  

اهل بیت ایشان در مورد مهم ترین زمان براي آراستگی اشاره می کند؟

خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

با آراستگی ظاهري، نیاز به مقبولیت در وجود خود را پاسخ می دهند. با کسب مقبولیت از این روش خود را در جامعه آراسته نشان می دهند.

به نیاِز طبیعی مقبولیت پاسخ نادرست می دهند. از ضعف روحی دیگران براي اثبات خود بهره می برند.
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کدام رفتارها از جانب آدمی به ترتیب نشان از ضعف روحی و ضعف دینداري اوست؟ - 18

عاقبت گرفتاري به زیاده روي در آراستگی و رسیدن آن به خودنمایی چیست و کدام مورد از ویژگی هاي انسان عفیف است؟ - 19

دور شدن از خدا - از مقبولیت نزد هم ساالن و جامعه گریزان است.

دور شدن از خدا - حیا می کند که براي امور سطحی و کوچک، زبان به تحسین او بگشایند.

ضعیف شدن مقبولیت - زیبایی ظاهري را وسیلۀ اهانت به شخصیت خود می داند.

ضعیف شدن مقبولیت - در وجود خود استعداد هاي واالتري می یابد که می تواند تحسین برانگیز باشد.

به همان میزان که رشته هاي .................. در .................. انسان قوي و مستحکم شود، نوع آراستگی و پوشش او .................. می شود. - 20

عّزت نفس - روح و جسم - باصفاتر  عّزت نفس - روح - باوقارتر 

عفاف - روح و جسم - باصفاتر  عفاف - روح - باوقارتر 

کدام گزینه تعریف درستی از عفاف ارائه می کند؟ - 21

دوري از آراستگی به خاطر دچار نشدن به تبرج.

نخواستن مقبولیت به خاطر قرار ندادن خود بعنوان ابزاري براي هوسرانی دیگران.

آراستگی متعادل که فقط موقعیت و شرایط زنان ان را ایجاب می کند.

کنترل خود در برابر تندروي هاي نفس براي پیشرفت در مسیر اعتدال.

جلوگیري از دچار شدن به تبّرج چگونه میّسر است و قرآن کریم با چه تعبیري آن را بیان می کند؟ - 22

تالش براي کسب مقبولیت اجتماعی با نشان دادن استعداد هاي واقعی خود - جنگ با خدا

تالش براي کسب مقبولیت اجتماعی با نشان دادن استعداد هاي واقعی خود - عمل جاهالنه

نگه داشتن آراستگی خود در حد متعادل - عمل جاهالنه

نگه داشتن آراستگی خود در حد متعادل - جنگ با خدا

دیدگاه انسان «عفیف» در آراستگی چیست؟ (با تغییر) - 23

خود را بزرگ تر از آن می یابد که محدود به ارزش هاي خاص براي احترام دیگران باشد. 

خود را شامل روزي هاي پاك که براي انسان هاي پاك و پاکیزه آفریده شده است، می داند.

خود را با ارزش تر از آن می داند که بخواهد خود را در حّد ابزاري براي هوسرانی دیگران پایین آورد.

با توجه به اینکه دل باید پاك باشد و ظاهر چندان اهمیتی ندارد به اصالح باطن خویش می پردازد.

ضعیف شدن رشته هاي عفاف در روح انسان چه نتیجه اي دارد و پوشیدن لباس نازك و بدن نما، نشانه  چیست؟ (با تغییر) - 24

آراستگی او سبک تر و حرکت به سوي خودنمایی - سستی و ضعف دین داري فرد 

آراستگی او سبک تر و حرکت به سوي خودنمایی - انجام گناه و جنگ با خدا 

جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت - سستی و ضعف دین دار فرد 

جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت -  انجام گناه و جنگ با خدا 

با استناد به سخن علی (ع) فرجام خودآرایی براي دیگران در این دنیا چیست؟ امام صادق (ع) پوشیدن لباس نازك و بدن نما را چگونه معرفی می کند؟ - 25

3

ابراز وجود براي دیگران از راه نادرست - پوشش نازك و بدن نما ابراز وجود براي دیگران از راه نادرست - زیاده روي در آراستن خود 

سبک شدن و جنبۀ خود نمایی گرفتن پوشش - زیاده روي در آراستن خود  سبک شدن و جنبۀ خود نمایی گرفتن پوشش - پوشش نازك و بدن نما 

به جنگ با خدا و رسولش برخاستن ـ سستی و ضعف دین به جنگ با خدا برخاستن با انجام گناه ـ سستی و ضعف دین

به جنگ با خدا و رسولش برخاستن ـ سستی و فروپاشی ایمان به جنگ با خدا برخاستن با انجام گناه ـ سستی و فروپاشی ایمان
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پایان بخش خستگی هاي یومیه و آغازگر امیدي دوباره چیست؟ - 26

آراستگی به زیبایی هاي ظاهري و باطنی و دل سپاري به نغمه هاي خوش الهام طبیعت 

آراستگی به زیبایی هاي ظاهري و باطنی و دل سپاري به سیرة پیشوایان دین 

گام نهادن در طبیعت خداوند و دل سپاري به نغمه  هاي خوش الهام آن 

گام نهادن در طبیعت خداوند و دل سپاري به سیرة پیشوایان دین 

کدام مفهوم در تعریف آراستگی صحیح بوده و حدیث مربوط به آن کدام است؟ - 27

بهتر کردن وضع باطنی بدون توجه به وضع ظاهري - «دو رکعت نماز که با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است»

بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو - «خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.»

حالتی که به وسیلۀ آن، خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کنیم - «مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با
انجام گناه به جنگ با خدا بروي.»

زیاده روي در زیبایی بدون خودنمایی - «لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.»

فردي که الفاظ زشت به کار می برد، براي ارضاي مقبولیت چه راهی را در پیش گرفته است و کدام نیاز موجب می شود نوجوان بیشتر به خود بپردازد و - 28

آشکار ساختن ضعف روحی - مقبولیت

برانگیختن تحسین دیگران - مقبولیت

اگر بگوییم: «شیوة رسول خدا (ص) و سایر پیشوایان ما سبب شد که مسلمانان به .................. ملت ها تبدیل شوند.»، این حدیث شریف رسول خدا - 29
)

عزتمند ترین - کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد. 

آراسته  ترین - کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد. 

عفاف یک .................. است و حضرت علی (ع) در این باره فرمودند: .................. (با تغییر) - 30

– –

4

استعداد هاي خود را شکوفا کند؟

آشکار ساختن ضعف روحی - آراستگی

برانگیختن تحسین دیگران - آراستگی

ص) را گوش جان سپرده ایم که فرموده اند: .................. (با تغییر)

عزتمند ترین - «خداي تعالی دوست دارد وقتی که بنده اش به سوي دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند.»

آراسته ترین - «خداي تعالی دوست دارد وقتی که بنده اش به سوي دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند.»

حالتی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند. - «مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت
ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي» 

 بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو - «مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا
بروي»

 حالتی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند - «لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف
دین است.»

 بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو -  «لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین  است.» 

«بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» به کدام مفهوم اشاره دارد و با توّجه به سخن رسول اکرم (ص) خداوند دوست دارد وقتی - 31

بنده اش به سوي دوستان خود می رود، چگونه باشد؟

عفاف  معّطر و جّذاب  آراستگی - معّطر و جّذاب  آراستگی  آماده و آراسته  عفاف – آماده و آراسته 



/

 - 32

بین عفاف و آراستگی چه رابطه اي وجود دارد و کدام یک، از دیگري تبعیت می کند؟ - 33

معکوس – عفاف برخاسته از آراستگی است.  مستقیم – عفاف برخاسته از آراستگی است. 

معکوس – آراستگی برخاسته از عفاف است.  مستقیم – آراستگی برخاسته از عفاف است. 

کدام مورد از جلوه هاي عفاف است؟ - 34

شیوة رسول خدا (ص) و سایر پیشوایان در .................. سبب شد که مسلمانان در اندك مدتی به آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و - 36
..................

وضع ظاهري- الگو و سرمشق ملت هاي دیگر قرار گیرد. 

مقبولیت- الگو و سرمشق ملت هاي دیگر قرار گیرد. 

مقبولیت- توانایی ها و استعدادهاي خود را کشف و شکوفا کنند و در معرض دید ملت هاي دیگر قرار دهند. 

وضع ظاهري- توانایی ها و استعدادهاي خود را کشف و شکوفا کنند و در معرض دید ملت ها قرار دهند. 

- .................. که بیانگر زیبایی هاي درونی او است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است و همین نعمت پشتوانۀ مهمی براي .................. است. 37

– –

– –

«بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» را .................. نام دارد و با حدیث شریف .................. هم آوایی دارد. - 38

آراستگی - پیامبر (ص) "سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید".

مقبولیت - صادق (ع) "سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید".

آراستگی - صادق (ع) "لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ چرا چنین لباس نشانه ء سستی و ضعف و دینداري فرد است". 

مقبولیت - پیامبر(ص) "لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ چرا چنین لباس نشانه ء سستی و ضعف و دینداري فرد است.

پوشیدن لباس نازك و بدن نما چه نتیجه اي به دنبال دارد و «تبّرج» به چه عملی گفته می شود و قرآن کریم آن را چگونه کاري می شمرد؟ - 39

مشخص کنید هر یک از نیازهاي زیر چگونه نیازي است؟  - 40
- نیاز به آراستگی 

 -

حفظ اعتدال نتیجۀ کدام حالت روحی است؟ و خروج از آن چه ثمراتی را به دنبال دارد؟ - 41

5

چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتري برخوردار است؟

زیرا هرچه عفاف قوي تر باشد، زیبایی بیشتر است.  چون عرضۀ نابه جاي زیبایی، گرمی را از خانواده می گیرد. 

خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است.  احساسات لطیف زن بیانگر زیبایی درونی است. 

آراستگی و مقبولیت تندروي در آراستگی خودآرایی و محبوبیت تندروي در کسب مقبولیت

هر یک از موارد «الزمۀ دینداري» و «ضعف دینداري» به ترتیب بیانگر کدام موارد هستند؟ - 35

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

عفاف و آراستگی ـ پوشیدن لباس نازك و بدن نما پوشش و حجاب ـ پوشیدن لباس نازك و بدن نما

مقبولیت و آراستگی مرد  گرمی بخشیدن به کانون خانواده احساسات لطیف زن  براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده

حیا و عفاف مرد  براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده مقبولیت و آراستگی زن  گرمی بخشیدن به کانون خانواده

اعالن جنگ با خدا - زیاده روي در عفاف - جنگ با خدا  سستی و ضعف دین - زیاده روي در عفاف - جاهالنه 

اعالن جنگ با خدا - زیاده روي در آراستگی - جنگ با خدا  سستی و ضعف دین - زیاده روي در آراستگی - جاهالنه 

تنیاز به مقبولیت

اجتماعی - اجتماعی اجتماعی - طبیعی طبیعی - اجتماعی  طبیعی - طبیعی

حیا - غرق شدن در یک نیاز درونی به طور کامل و غفلت از نیازي دیگر حیا - غفلت از هدف اصلی زندگی و دور شدن از خدا

عفاف - غفلت از هدف اصلی زندگی و دور شدن از خدا عفاف - غرق شدن در یک نیاز درونی به طور کامل و غفلت از نیازي دیگر



/

هر یک از رفتار هاي ما در نظر خداوند به ترتیب چگونه است؟  - 42
آراستگی و زیبایی 

ژولیده نشان دادن خود 

دوست دارد - بدش می آید - جنگ با خود می داند

تحسین می کند - جاهالنه می داند - جنگ با خود می داند

در کالم معصومین (ع) انجام هر یک از اعمال زیر به ترتیب چه پیامدي دارد؟  - 43
- پوشیدن لباس نازك و بدن نما 

- خود آرائی براي جلب توجه دیگران  
- ژولیده نشان دادن خود

نشانه سستی و ضعف دین داري -انجام گناه و جنگ با  خدا - خدا بدش می آید 

نشانه سستی و ضعف روحی - حقارت و کوچکی انسان - نشانه سستی و ضعف دین داري 

نشانه سستی و ضعف روحی - انجام گناه و جنگ با  خدا - خدا بدش می آید 

نشانه سستی و ضعف دین داري - حقارت و کوچکی انسان - نشانه سستی و ضعف روحی

خروج از اعتدال نشانۀ ضعف کدام حالت روحی در انسان است؟ مهم ترین زمان آراستگی چه زمانی است؟ - 44

از دیدگاه بزرگان دینی ما آراستن خود براي جلب توجه دیگران و پوشیدن لباس نازك و بدن نما به ترتیب چگونه است و عدم اختصاص برخی از - 45

به دست آوردن مقبولیت ظاهري و خارج شده از اعتدال و میانه روي

شکست خوردن در مقابل تمایالت پسِت درون خود و تسلیم شدن در برابر آن ها

غفلت انسان از هدف زندگی و مشغول شدن به آنچه سبب دوري از خدا می شود.

اثبات وجود خود براي دیگران و انجام اموري که ضعف شخصیتی را به همراه دارد.

امام صادق (ع) چه چیزي را نشانۀ سستی و ضعف دینداري فرد معرفی کرده و جنگ با خدا از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟ - 47

آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه – پوشیدن لباس نازك و بدن نما 

آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه – نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن 

پوشیدن لباس نازك و بدن نما – آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه 

پوشیدن لباس نازك و بدن نما – نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن 

تکرار التزام به کدام حدیث شریف سبب باصفاشدن زندگی است و مؤید کدام نکته است؟ - 48

«خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد». - ارتباط آراستگی باطنی و ظاهري با یکدیگر 

«خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان می رود، آماده و آراسته باشد». - عدم اختصاص آراستگی به معاشرت هاي اجتماعی 

«دو رکعت نماز که با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است». - ارتباط  آراستگی باطنی و ظاهري با یکدیگر 

«دو رکعت نماز که با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است». - عدم اختصاصی آراستگی به معاشرت هاي اجتماعی 

6

خود آرایی براي جلب توجه دیگران

دوست دارد - جاهالنه می داند - جاهالنه می داند

تحسین می کند - بدش می آید - جاهالنه می داند 

حیا - در  خانواده حیا - در  عبادت عفاف - در  عبادت عفاف - در  خانواده

واجبات الهی به مسلمانان از پیام کدام آیه شریفه برداشت می شود؟

نشانه سستی و ضعف دینداري فرد - در حکم جنگ با خداوند - «ُکِتَب علیکم الصیام ...» 

الة اّن ...»  ّ نشانه سستی و ضعف دینداري فرد - در حکم جنگ با خداوند - «و اقم الصَ

 در حکم جنگ با خداوند - نشانه سستی و ضعف دینداري فرد - «ُکِتَب علیکم الصیام ...» 
الة اّن ...» ّ در حکم جنگ با خداوند - نشانه سستی و ضعف دینداري فرد -  «و اقم الصَ

قرآن کریم خودنمایی و افراط در آراستگی را «َتَبرج» می نامد و آن را کاري جاهالنه می شمرد. کدام مورد، پیامد این رفتار را بیان نموده است؟ - 46
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احکام ویژه اي که خداوند براي زن قرار داده است، تابع چیست و ثمرة عرضۀ به جاي زیبایی چه می باشد؟ - 49

احساسات لطیف زن که با زیبایی ظاهر او عجین شده است. - حرارت بخشی به کانون خانواده

گوهر زیباي وجود زن از نگاه نااهالن دور بماند. - حرارت بخشی به کانون خانواده

احساسات لطیف زن که با زیبایی ظاهر او عجین شده است. - دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهی

گوهر زیباي وجود زن از نگاه نااهالن دور بماند. - دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهی

تبّرج چیست و قرآن، آن را چگونه امري می داند؟ - 50

– – – –
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افراط در آراستگی  جاهالنه  تفریط در مقبولیت  جاهالنه  تفریط در مقبولیت  طبیعی  افراط در آراستگی  طبیعی 




