


دینی دهم تجربی ریاضی  فصل دوازدهم تشریحی

تفاوت پوشش زنان مربوط به چیست؟ - 1

زنان ایرانی که قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین .................. بودند، با پوشش .................. در محل هاي .................. رفت و آمد می کردند. - 2

مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور اجتماعات چگونه بودند؟ - 3

ادیان الهی که در اصل و حقیقت .................. هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ .................. بر شمرده اند. - 4

ادعاي خانه نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان با چه چیزي مغایر است؟ - 5

چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادي تابع چه چیزي است؟ - 6

پوشش مناسب از نشانه هاي چه چیزي است؟  - 7
( به گونه اي که از نوع پوشش هر کس می توان میزان توجه وي به این ارزش را دریافت.)

خداوند کدام یک از زن و مرد را به پوشیدن لباس مناسب دعوت کرده؟ و نسبت به پوشش چه کسی و به چه علت توجه ویژه اي دارد؟ - 8

در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به چه صورت مطرح بوده است؟ - 9

برخی از مورخان غربی بر این باورند که منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان را باید کجا دانست؟ و چرا؟ - 10

آیا بی حجابی زنان غرب جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی دارد؟ - 11

نقاشان مسیحی به خصوص نقاشان قدیمی تر، تصویر حضرت مریم (سالم اهللا علیها) را با پوشش و حجاب کامل می کشیدند؛ همچنین از گذشته تا زمان - 12
حاضر، زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این امر چه چیزي را نشان می دهد؟

نگاه مسیحیت به پوشش چگونه بود و زنان معتقد به حضرت مسیح (علیه السالم) می کوشند مانند چه کسی و چگونه وارد جامعه شوند؟ - 13

قانون حجاب، کمک می کند تا جامعه به جاي آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافۀ وي خالصه کند، به چه چیز زن توجه کند؟ - 14

تجربۀ کشور ما دربارة حجاب چه چیزي را به خوبی نشان می دهد؟ - 15

استفاده از «چادر» از جانب زنان سبب چه چیزي می شود؟ - 16

پوشیدن چگونه لباسی از جانب مردان، در اسالم حرام است؟ - 17

اسالم ضمن پذیرش تنوع و گوناگونی در پوشش، مردان را موظف کرده است که چگونه لباس بپوشند؟ - 18

مطابق آیات قرآن کریم، پوشش سبب چه چیزي می شود؟ - 19

امام کاظم (ع) در جواب به برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟»، چه فرمود؟ و امام در این جواب چه چیزي را - 20
مشخص کرده و ما را به رعایت چه چیزي دعوت کرده اند؟

دستور خاص قرآن کریم به زنان دربارة پوشش چیست؟ - 21

دستور خاص قرآن کریم به زنان دربارة زینت و زیور آالت  چیست؟ - 22

دستور خاص قرآن کریم به زنان دربارة عفاف و پوشیدگی  چیست؟ - 23

دستور خاص قرآن کریم به مردان، دربارة عفاف و پوشیدگی چیست؟ - 24

از اینکه در دوران اخیر پایبندي به تعالیم دین کمتر شده و آن بخش از دستورات و سنت هاي حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) هم که باقی - 25
مانده، مورد غفلت قرار گرفته و به آنها عمل نمی شود. چه نتیجه اي می گیریم؟

آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟ - 26

قانون حجاب به شخصیت، استعداد و کرامت ذاتی زن توجه می کند، این امر موجب چه چیزي می شود؟ - 27

آیا قانون حجاب قانونی براي سلب آزادي زنان در جامعه است؟ چرا؟ - 28

نمونه هایی از قرآن کریم ذکر کنید که نشان می دهد ادعاي خانه نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن و سیرة پیشوایان دین ناسازگار - 29
است؟
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زیبایى پوشیدگى



آیا این حکم که «حجاب چگونگی پوشش زن را در هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند»، سبب کاهش حضور زنان می شود؟ چرا؟ - 30

آیا خداوند دستور حجاب را براي داخل خانه قرار داده است؟ چرا؟ - 31

آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ - 32

اگر این وظیفۀ الهی یعنی پوشش، مانند هر عمل دیگري هر چه کامل تر و دقیق تر انجام شود، چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟ - 33

زنان موظف اند در پوشیدن لباس چه شرایطی را رعایت کنند؟ - 34

ُ َغُفورًا َرحیمًا»   را ترجمه ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء الُْمْؤِمنیَن یْدنیَن َعَلیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ ذلَِک َأْدنی  َأْن یْعَرْفَن َفال یْؤَذیَن َو کاَن اهللاَّ ِبی ُقْل ِألَ آیۀ شریفۀ  «یا َأیَها النَّ - 35
کنید.
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