
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی دهم درس دوازدهم

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

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  1
علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیؤذیَن »بیانگر چیست؟

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

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

علت پوشش در عبارت قرآنی .................. مذکور است و وقتی از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از  2
نامحرم پوشیده شود؟ امام فرمودند ..................

  ُیدنین َعلیهنَّ ِمن َجالبیبهنَّ   – بلی، آن چه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود.

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

  ذلک اَدنی اَن ُیعرفَن فال ُیُودیَن   – بلی ، آن چه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود.

  ذلک اَدنی اَن ُیعرفَن فال ُیُودیَن - خیر، باید مچ به باال پوشیده شود.

برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان .................. باستان را منشأ اصلی .................. در جهان دانست و زمان ظهور حضرت  3
مسیح(ع) در فلسطین، اروپا و در .................. به سر می برد و زنان آن ها معموًال ..................

فلسطین - گسترش پوشش - شرك و بت پرستی - موي خود را می پوشاندند.

ایران - گسترش حجاب - شرك و بت پرستی - موي خود را نمی پوشاند.

فلسطین - گسترش حجاب - سلب آزادي و کاهش حضور زنان در جامعه -  موي خود را نمی پوشاند.

ایران - گسترش پوشش - سلب آزادي و کاهش حضور زنان در جامعه - موي خود را می پوشاند.

امام .................. در جواب برادرش که پرسید : دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمودند: .................. و این حدیث ناظر بر  4
.................. است.

صادق(ع)- چهره  ودست تا مچ- علت حجاب

کاظم(ع) - آن چه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود- حدود حجاب

صادق(ع) - آن چه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود- علت حجاب

کاظم(ع) – چهره و دست تا مچ- حدود حجاب

مورد اذیت و آزار هوسرانان قرار نگرفتن .................. حفظ حجاب است و این موضوع را می توان در عبارت شریفۀ .................. جست وجو  5
کرد.

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

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

از نظر برخی مورخان غربی، منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان چیست؟  6

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

امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم را جایز دانسته اند؟ (با تغییر)  7

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

1



نزدیک ساختن پوشش به خود از جانب زنان، از آیۀ .................. قابل برداشت است و امام صادق (ع) در این باره فرمود: .................. (با  8
تغییر)

 «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.

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  9
زنان با داشتن 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

» به ترتیب به چه کسانی داده شده است؟ در قرآن، دستور «ُیدنیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیِبهنَّ  10

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
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