
  مسابقه كتابخواني از كتاب زيور عفاف
 كدام جمله صحيح است ؟-1

  .گرايش به لباس و پوشيدگي صرفاً  تفنني است) الف
  لباس پوشيدن از اختصاصات انسانهاست) ب
  .ستت اهمه موجودا فطريوشش خواسته لباس و پ) ج
سـوره  ............ كنـد همچنـين در آيـه     هايي براي پوشش بدن ذكـر مـي   را لباس درياها يكي از بركات................. سوره ............ خداوند در آيه  -2

  .فرستاديم فروها و عورت شما را پوشانده و زينت بخش شما باشد فرمايد كه اي فرزندان آدم ما بر شما لباسي كه زشتي هم مي................... 
  سوره يس 35 -سوره نحل 14) ج              سوره انفال 20 -لمسوره ن 24) ب   سوره اعراف 26 -سوره نحل 14) الف

     .داند خدا مي.............. براي مردم مؤمن را كند و اين لباس معرفي مي........... لباس ظاهر را ) ص(صادق آل محمد  -3
  وسيله اداي مستحبات -نعمت الهي) ج                     وسيله اداي واجبات -كرامت الهي) ب           وسيله تقرب -كرامت الهي) الف 

  كدام جمله صحيح است و در خصوص كدام بحث لباس است؟ -4
  ثير لباس بر ظاهر انسانتا -ظاهر آدمي همواره دست اندركار نقش زني بر باطل است) الف
  تأثير لباس بر باطن انسان -كاري بپردازيم ه دستهرگاه بخواهيم تغيير و تحولي در باطن كسي پديد آوريم بايد در ظاهر او ب) ب
هـاي معـين و    اي مطلوب تنظيم شـود برانگيزاننـده احساسـات، افكـار و تصـميم گيـري       اگر نگاه كردن، لباس پوشيدن و ساير امور باطني به گونه) ج

  تأثير لباس بر اعمال انسان -مطلوبي در ظاهر خواهد شد
  رين لباس چيست؟بهت)ص(به نقل از صادق آل محمد  -5

  .لباسي كه تو را از خداوند عزيزت غافل ننمايد) الف
  هر دو گزينه) ج        .اي شاكر، ذاكر و مطيع قرار دهد بندهاي باشد كه تو را  لباسي كه وسيله) ب
  ه لباس و پوشش اسالمي چگونه است؟رابطاز ديدگاه فرهنگ اسالمي و  -6

  .دارد محفوظ مي برد ه منزله ديوار دژي است كه تن را از دستلباس براي انسان يك حريم است و ب) الف
  .يش آن استرااي آاي براي پوشش تن نيست بلكه بر لباس وسيله) ب
  .رنديكند تا به كمك آن، بعضي از اندام خود را قالب و بعضي ديگر را قاب بگ لباس به تن ميانسان الزم است و  پوست لباس نه خانه تن كه )ج
آنان ارتباط مسـتقيم  ................. نوع آرايشي كه زنان بر چهره دارند با . نيز هست................ است كه معرف ................. تنها تحت تأثير لباس نه  -7

  )ترتيب به.(دهد آنان خبر مي........................ بدن و شكل و اندازه لباس از  مهدارد و نه تنها آرايش چهره بلكه آرايش ه
  سرّ ضمير -با احوال اقتصادي -وضعيت اقتصادي افراد -فرهنگ جامعه) الف
  سرّ ضمير -شخصيت تك تك افراد احوال دروني و تمايالت رواني -فرهنگ جامعه) ب
  افكار و احساسات ظاهري -تمايالت ظاهري و باطني -وضعيت دروني افراد -عقدهاي رواني) ج
  زنان الزم است؟ يادر نماز چه مقدار پوشش بر -8

  .براي زنان پوشاندن گردي صورت الزم است) الف
رض ديـد  عـ وزك در جايي كه در معرض ديد نامحرم نباشد و اگر در مقوشاندن تمام بدن جز گردي صورت و دستها تا مچ و پاها تا پبراي زنان ) ب

  نامحرم باشد پوشاندن پاها واجب است
  .ا الزم استپاها و دسته تمام براي زنان پوشاندن) ج
  ؟در چيستبه نقل از استاد شهيد مرتضي مطهري اولين خاصيت پوشش زن را  -9

  خاصيت فرهنگي يعني آرامش رواني) ج  خاصيت  اجتماعي يعني آرامش اجتماعي) ب    خاصيت رواني يعني آرامش رواني) الف



  كدام جمله صحيح است؟ -10
  .را از مردان بيگانه پوشيده دارداي كه خاص زن است اين است كه بدن خود  وظيفه) الف
  .دهد هاي جنسي را كاهش مي بند و بار، بيماريها و التهاب هاي بي نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادي معاشرت) ب
  .باطي نداردزنان به پوشيدگي و حجاب ارتتقيد شود و به مردان به حفظ نگاه مانع بروز اختالالت روحي و بيماريهاي رواني مي تقيد به تنهايي) ج

  .شود در  كدام آيه و سوره قرآن كريم زن و شوهر در خانواده به لباس يكديگر تشبيه مي -11
  سوره نساء 40آيه )ج      سوره آل عمران 50آيه ) ب      سوره بقره 187) الف

  )به ترتيب(ها براي چيست؟  پروري سها و نف اسالمي و غربي آزادي از هوي و هوس   در انديشه -12
  براي اشباع خواسته هاي نفساني و شهوات -رسيدن به رضوان خدا) الف
  براي رسيدن به اميال انحرافي جنسي -رسيدن به سر منزل مقصود و رستگاري) ب
  براي آزاد شدن زنان از قيد و بند حجاب و پوشش –رسيدن به رضوان الهي ) ج

حقـوق زن هسـتند در حقيقـت     وكنند كه طرفدار حقوق بشر  گمراه غربي ادعا مياين جمله از كيست؟ آن كساني كه در  دنياي جاهل، غافل و  -13
  شهيد مرتضي مطهري)ج    اي آيت اله خامنهحضرت ) ب    )امام خميني ره حضرت)الف    .ستمگران به زن هستند

است و از طرفـي دو  .......... .......و .......... ..هاي اجرايي وارد شوند  اند به طور جدي در صحنه فعاليت دو عاملي كه در همه جوامع زنان خواسته -14
مردان هرزه بوده به عنوان مانع كار و فعاليت جدي زن  آفريني كه زمينه ساز چشم چراني و هوس پروري و مزاحمت................... و ............... عامل 

  )به ترتيب. (تشخيص داده شده است
  هنگيبر -خودآرائي/ آراستگي -سادگي) الف
  لباس گشاد -حجاب بلند/ آراستگي -سادگي) ب
  برهنگي -خودآرائي/پوشيدگي -سادگي) ج

  حفظ شخصيت و حرمت زن چيست؟ هتنها را -15
  توجه به خانواده) ج        روي آوردن به فعاليت اجتماعي) ب          روي آوردن به حجاب) الف

  نويسنده كتاب زن در آئينه جالل و جمال كيست؟ -16
  شهيد دكتر بهشتي) ج     حضرت آيت اله جوادي آملي) ب      اله مكارم شيرازي حضرت آيت) الف

و اشـتغال ذهـن و تهيـيج     رل خـاط شتغاكند موجبات ا مي اقتضااي كه طبيعت ارضاي غريزه جنسي  آن اندازهخواهد در مردم بيش از  اسالم نمي« -17
  ن چيست؟امواين جمله از كيست و پير» شهوت را فراهم كند

  سوره نور 30شهيد مرتضي مطهري در تفسير آيه ) الف 
  سوره احزاب 52تفسير آيه  –شهيد دكتر بهشتي ) ب
  سوره احزاب 52در تفسير آيه  -شهيد مرتضي مطهري) ج
 كدام جمله صحيح است  -١٨

متـين تـر و باوقـارتر و عفيـف تـر حركـت كنـد و خـود را در معـرض نمـايش بـراي مـرد نگـذارد و               ندازهاسالم تاكيد كرده است كه زن هر ا) الف
  براحترامش افزوده ميشود

  هر دو مورد) ج    ت حجاب سبب استواري و حفظ اجتماع و تضمين كننده سالمت اخالقي جامعه اس)ب
  .ودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است بشخص نوعي پاسباني است كه آفرينش براي م..... مطهري  مرتضيبه تعبير شهيد -19

  شرم) ج                 حيا ) ب               غيرت) الف  



-براسـتعمار ممنـوع بـود در برابـر او مـي     كه ي كه دور انداخته مي شود افق جديدي را راين جمله از كيست ودر كدام كتاب آمده است هرچاد-20

  .گشايد
  اب انقالب الجزايركت -فرانتس فانون)الف  
  كتاب روان شناسي جنسي –پروفسور اسوالد شوارتز ) ب
  كتاب پوشش زن در اسالم -محمدي اشتهاردي)  ج

  بي حجابي باعث چه مي شود؟ -21
  كم كاري و مانع فعاليتهاي اجتماعي -سردي روابط خانوادگي –افزايش ميزان طالق  -بيماريهاي جسمي و رواني) الف
  هر دو مورد) ج       افزايش جنايت و حادثه آفريني -افزايش فحشا و فرزندان نامشروع -بي بند و باري در روابط جنسي -ازدواجبي عالقگي به ) ب
  هر دو مورد) ج    كمبود تقوا    ) ب      ضعف ايمان    ) الف  بي مباالتي در پوشش نشان چيست؟-22
  ؟ابتذال در پوشش باعث چه مي شود -23
  پشت پازدن به آرمان شهيدان و دهن كجي به انقالب و خوش خدمتي به دشمن -عمره ايتضييع سرم)الف
  فاصله گيري قشر جوان از فرهنگ و سنتهاي خودي -بدبيني به انقالب و نظام اسالمي) ب
  هر دو مورد) ج

و توسـط چـه كسـي انجـام      اجراشدن سياست جدايي دين از سياست و حاكم نمودن سيستم الييك در كشور و كشف حجاب در كدام كشـور  -24
  محمد رضا پهلوي در تهران) ج     امان اله خان در پاكستان) ب       كمال آتاتورك در تركيه) الف ؟شد
كه به قصد در هم شكستن و نابودي فرهنگ اسالمي به وجود آمدنـد نيـز از عوامـل تـرويج بـي بنـد و بـاري        .... و .... مسلكهاي استعمار ساخته  -25

  بي حجابي بوده است جنسي و اخالقي و
  زرتشت و بهاييت) ج      مسيحيت و يهوديت    ) ب      بابيت و بهاييت    ) الف

  .از نخستين و مهم ترين عوامل ترويج بي حجابي  در ميان مسلمانان  به شمار مي رود.... در جوامع اسالمي نيز  -26
  مستبدين داخلي) ج     غربي    هاي استعمارگران طتو) ب    رشد نظام سرمايه داري    ) الف

  حجاب زنان سالخورده در كدام آمده است؟  -27
  سوره احزاب 32آيه ) ج          سوره احزاب60آيه ) ب        سوره نور 60آيه ) الف

  ؟و مسلمانان در اسپانيا شد چه بود) ع(آنچه سبب شكست سپاهيان حضرت موسي   -28
  تفرقه) ج         انفاق نكردن) ب        بي حجابي) الف

  است؟كدام گزينه صحيح  -29
  لباس گشادي كه از روسري گشادتر و از ردا كوتاهتر است را جلباب گويند) الف
  د چه بسا نگاه حرام سبب حسرت و اندوه طوالني مي شودنيامي فرم )ص(پيامبر كرم) ب
  است عاحكايات و دليل اجم،ادله فقهي حرمت تراشيدن ريش از قرآن  )ج

  ؟سالمي كدام استب ااحدود پوشش وحج -30
را بپوشاند و توجه نامحرم را به خود جلـب نكنـد و تحريـك    ) به جز دستها تا مچ و گردي صورت (كه تمام اعضاي بدن از فرق سر تا ناخن پا) الف

  آميز نباشد
   هر دو مورد) ج    تمام برجستگي ها و پستي و بلندي فرد را بپوشاند به طوري كه حجم بدن زن نامشخص باشد)ب
  

   


