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گیالن ازمان جهاد دانشگاهی استان شورای امر به معروف و نهی از منکر س  
 

      

کدام گزینه صحیح است؟ -1  

 داشت.الف( قبل از اسالم، در میان بعضی ملل، حجاب وجود 

 ت. ب( در ایران باستان، حجاب سخت و شدیدی وجود داش

 . و بوسیله اسالم در عرب پیدا شد شتج( در جاهلیت عرب، حجاب وجود ندا

 د( همه موارد 

 اسالمی تأثیر داشته است؟کدام یک از علل و عوامل زیر در پیدایش حجاب   -2

 الف( میل به ریاضت و رهبانیت، تسلط مرد بر زن 

 ب( عدم امنیت و عدالت اجتماعی، حسادت و خودخواهی مرد

 ج( عادت زنانگی زن و احساس کمبود به مرد

 د( هیچکدام 

 پوشش زن در اسالم این است که .................... -3

 خود را بپوشاند الف( زن در معاشرت خود با مردان، بدن

 ب( زن در معاشرت خود با مردان به جلوه گری و خودنمایی نپردازد 

 ج( زن خود را از نامحرم پنهان نماید 

 د( الف و ب 
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کند و از جنبه   از نظر اسالم ................... از جنبه روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک می -4

ت کامل بین زوجین می گردد و از  یو برقرای صمیمخانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده 

جنبه اجتماعی موجب حفظ و استیفاء نیروی کار و فعالیت اجتماع می گردد و از نظر وضع زن  

 در برابر مرد، سبب می گردد که ارزش زن در برابر مرد باال رود. 

 محدودیت کامیابی های جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع الف( 

 همسری و پرهیز از ازدواج های متعدد ب( تک 

 ج( تسهیل در ازدواج جوانان 

 ج  و ب  د(

 چرا در اسالم، دستور پوشش به زنان اختصاص یافته است؟  -5

 الف( زیرا رفت و آمد زنان در جامعه باید محدود باشد 

 ب( زیرا پوشش زنان، عاملی برای ریاضت و ترک لذت است

 خودآرایی مخصوص زنان استج( زیرا میل به خود نمایی و  

 د( همه موارد 

 کدام گزینه درست نیست؟  -6

 الف( بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی، موجب فلج کردن نیروی اجتماع می شود.

ب( زن هر انداره متین تر، باوقاتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد، بر  

 شود. احترامش افزوده تر می 



                 

1400به مناسبت هفته عفاف و حجاب در تیر ماه  "مرواریدی در صدف "سواالت مسابقه کتاب خوانی  

گیالن ازمان جهاد دانشگاهی استان شورای امر به معروف و نهی از منکر س  
 

      

 ج( حجاب در اسالم وظیفه ای است که از ناحیه مرد بر زن تحمیل شده است.

 د( حجاب در اسالم، هیچ منافاتی با حیثیت و کرامت زن ندارد.

..................... این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و همسر مشروع   -7

 فعالیت باشد.  اختصاص یابد و محیط اجتماع، خالص برای کار و

 الف( مبنای تقوا در اسالم 

 ب( مبنای حجاب در اسالم 

 ج( مبنای احترام به زن 

 د( مبنای استواری اجتماع 

 سوره نور استفاده می شود؟  31و  30کدام یک از نکات زیر از آیات  -8

 الف( هر مسلمان چه مرد و چه زن، باید از چشم چرانی و نظر بازی اجتناب کند.

 اه زن یا مرد، باید پاکدامن باشد و عورت خود را از دیگران بپوشد.ب( مسلمان خو

ج( زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و در صدد تحریک و جلب  

 توجه مردان بر نیاید.

 د( همه موارد 

میتوان تکیه کرد، مگر در مورد  ها  به نیروی تقوا و ایمان در مقابل موجبات همه گناه -9

 ................... 

 الف( گناهان مربوط به غریزه جنسی
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 ب( گناهان مربوط به حق الناس

 ج( گناهان مربوط به آبروی مؤمنین

 د( همه موارد 

 فلسفه پوشش اسالمی از چه جنبه ای حائز اهمیت است؟  -10

 الف( جنبه روانی و جنبه اجتماعی 

 خانوادگی ب( جنبه خانه و 

 ج( باال بردن احترام زن و جلو گیری از ابتذال او

 د( همه موارد 

 


