
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



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  . 1
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

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

با توجه به اینکه قرآن کریم در آیۀ «لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اِهللا ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ»: «رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است.»  پیامبر اکرم «ص» را الگوي  . 2
همگان معرفی نموده است، کدام مورد به سخنی از اهل بیت ایشان در مورد مهم ترین زمان براي آراستگی اشاره می کند؟ (با تغییر)

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

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. 

از آن به مظهر جمال و زیبایی تعبیر کرده اند؟ (با تغییر)  . 3

انسان بهار زن طبیعت

کدام مطلب در ارتباط 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. 

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؟  . 5

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

چند مورد از موارد زیر پیامد نگرش به طبیعت را به درستی تبیین می کند؟   . 6

) پایان ناخوشایندي و خستگی روزمره و آغازي دوباره و پر تالش 

) جلوه گري انواع زیبایی ها در آیات الهی 

) الهام گیري از طبیعت در آراستگی و مقبولیت 

) تحصیل مقبولیت از راه جلب توجۀ دیگران

 مورد  مورد  مورد  مورد 

1

2

3

4

4321

 . 7
قرآن کریم آراسته کردن خود به همراه زیاده روي را چه می نامد و آن را چگونه عملی معرفی می کند؟

تبّرج ــ جاهالنه افراط ــ جاهالنه تبّرج ــ منافقانه افراط ــ منافقانه

قرآن کریم تندروي در چه چیزي را تبّرج می نامد و آن را چگونه معرفی می کند و نتیجه اش چیست؟  . 8

آراستگی ـ خودخواهانه ـ دور شدن از خدا آراستگی ـ جاهالنه ـ دور شدن از خدا

عفاف ـ خودخواهانه ـ خودنمایی عفاف ـ جاهالنه ـ خودنمایی   

تداوم و تکرار نماز در شبانه روز چه اثراتی بر انسان آراسته دارد؟  . 9

آراستگی به اخالق مومنان و دوستی خداوند آراستگی به اخالق مومنان و پاکی و با صفایی زندگی

حفظ پاکی و آراستگی در طول روز و دوستی خدا حفظ پاکی و آراستگی در طول روز و پاکی و با صفایی زندگی

دین و زندگى دهم درس11 آسان
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کدامیک از معصومین بزرگوار پیش از مالقات با مردم در آئینه نگاه می کرد و خود را مرتب تر می کرد؟ ایشان با کدام سخن، علت اقدامش را تبیین  . 10
نمودند؟

امام  صادق (ع)، خداوند آراستگی و زیبایی را دوست  دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

امام صادق (ع)، خداي متعال دوست  دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود آماده و آراسته باشد.

پیامبر اسالم (ص)، خداوند آراستگی و زیبایی را دوست  دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

پیامبر اسالم (ص)، خداي متعال دوست  دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود آماده و آراسته باشد.

ضعف یا  گسستگی رشته هاي عفاف در انسان سبب چیست و در ادیان الهی که در حقیقت یک دین هستند، کدام یک را الزمۀ دینداري دانسته اند؟  . 11

آراستگی و پوشش سبک تر می شود- عفاف آراستگی و پوشش سبک تر می شود- پوشش

آراستگی و پوشش جنبۀ خودنمایی به خود می گیرد- عزت نفس آراستگی و پوشش جنبۀ خودنمایی به خود می گیرد- آراستگی

نیاز به مقبولیت چه نیازي است و در کدام دوران نمود بیشتري دارد؟ پاسخ نادرست به آن نشانۀ چیست؟  . 12

طبیعی - جوانی و نوجوانی - ضعف روحی طبیعی - تشکیل خانواده - غفلت از هدف زندگی

اجتماعی - تشکیل خانواده - غفلت از هدف اصلی زندگی اجتماعی - جوانی و نوجوانی - ضعف روحی

عامل مؤثر در تبدیل مسلمانان به آراسته ترین ملت ها چیست و وسیلۀ جلب توجه قراردادن ظاهر خود، وجود کدام ویژگی را در انسان نقض می کند؟  . 13

آراستگی پیشوایان دین و دعوت مردم به رعایت آن - عفاف  آراستگی پیشوایان دین و دعوت مردم به رعایت آن - عزت 

نیاز انسان به جلب مقبولیت و تحسین اطرافیان - عزت  نیاز انسان به جلب مقبولیت و تحسین اطرافیان - عفاف 

عرضۀ نابه جاي زیبایی هاي زن، به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، کدام گوهر مقدس را از بین می برد و در بیان امام صادق علیه السالم چه عملی  . 14
در آراستگی باعث می شود دو رکعت نماز بهتر از هفتاد رکعت نماز شود؟

عّزت_ صالبت_ نماز با بوي خوش عّزت_ صالبت_ نماز با لباس پاکیزه عفت_ حیا_ نماز با بوي خوش عفت_ حیا_ نماز با لباس پاکیزه

افراط در آراستگی منجر به چه می شود و امام صادق دو رکعت نماز با بوي خوش را بهتر از  .................. رکعت نماز بدون بوي خوش دانسته و انسان  . 15
را از پوشیدن لباس نازك و بدن نما منع می کند زیرا ..................

دچار شدن به تبرج _ هفت_ انسان را به جنگ با خدا می کشاند. از بین رفتن عفت و حیا_ هفتاد_ نشان  سستی و ضعف دین است.

دچار شدن به تبرج _ هفتاد_ نشانۀ سستی و ضعف دین است. از بین رفتن عفت و حیا_ هفت_ انسان را به جنگ با خدا می کشاند.

نیاز به مقبولیت در کدام دوران نمود بیشتري دارد و پاسخگویی صحیح به این نیاز چه نتیجه اي در پی دارد؟  . 16

نوجوانی و جوانی ــ تحسین دیگران و خلق آثار گوناگون هنري همراه با تبرج  تشکیل خانواده ــ تحسین دیگران و خلق آثار گوناگون هنري همراه با تبرج 

نوجوانی و جوانی ــ کشف و شکوفایی استعدادها و توانایی ها و عرضۀ آن به جامعه تشکیل خانواده ــ کشف و شکوفایی استعدادها و توانایی ها و عرضۀ آن به جامعه 

خروج از اعتدال نشانۀ ضعف کدام حالت روحی در انسان است؟ مهم ترین زمان آراستگی چه زمانی است؟  . 17

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

حفظ اعتدال نتیجۀ کدام حالت روحی است؟ و خروج از آن چه ثمراتی را به دنبال دارد؟  . 18

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

کدام گزینه تعریف درستی از عفاف ارائه می کند؟  . 19

دوري از آراستگی به خاطر دچار نشدن به تبرج

نخواستن مقبولیت به خاطر قرار ندادن خود به عنوان ابزاري براي هوس رانی دیگران

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

کنترل خود در برابر تندروي هاي نفس براي پیشرفت در مسیر اعتدال 
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تقویت و استحکام رشته هاي عفاف در روح انسان چه تاثیري در پوشش او می گذارد و چرا امام صادق علیه السالم از پوشیدن لباس نازك و بدن نما  . 20
نهی می کردند؟

باوقارترشدن آراستگی و پوشش- زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.

باوقارترشدن آراستگی و پوشش- زیرا چنین لباسی نشانۀ تجّمل گرایی افراطی است.

بی توجهی به وضع ظاهري براي از دست ندادن عفاف- زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.

بی توجهی به وضع ظاهري براي از دست ندادن عفاف- زیرا چنین لباسی نشانۀ تجّمل گرایی افراطی است.

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؟  . 21

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

پاسخ امام صادق علیه السالم به شخص مدّعی زهد که پوشش آراستۀ امام صادق علیه السالم را مایۀ اشکال می دانست، چه بود؟  . 22

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

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

قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.

امروز ما در شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.

حالتی در انسان که به وسیلۀ آن، خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال پیش رود و از آن خارج نشود، چه نام  . 23
دارد و ضعف آن در انسان باعث چه چیزي می شود؟

مقبولیت – نفس انسان به پستی گراید و کرامت خویش را از دست دهد. عفاف – نفس انسان به پستی گراید و کرامت خویش را از دست دهد.

مقبولیت – پوشش سبک تر و جنبۀ خودنمایی پیدا کند. عفاف – پوشش سبک تر و جنبۀ خودنمایی پیدا کند.

انسانی که ظاهر خود را وسیلۀ جلب توجه دیگران و خودنمایی قرار می دهد چه شرایطی دارد و عفاف ویژگی مختص به زنان  .................. .  . 24

از ویژگی عفاف در وجود خود بی بهره است _ نیست در تالش براي پاسخ به یک نیاز طبیعی در وجود خود است_ است

از ویژگی عفاف در وجود خود بی بهره است_ است در تالش براي پاسخ یه یک نیاز طبیعی در وجود خود است_ نیست

تبّرج در احکام دین به چه معناست و امیرالمومنان  علی علیه السالم، آراستگی خود براي جلب توجه دیگران را نشانۀ چه موضوعی دانسته اند؟  . 25

زیاده روي در آراستگی و رسیدن به خودنمایی_ مهیّاشدن براي جنگ با خدا زیاده روي در جلب مقبولیت دیگران_ سستی و ضعف دین

زیاده روي در آراستگی و رسیدن به خودنمایی_ سستی و ضعف دین زیاده روي در جلب مقبولیت دیگران_ مهیّاشدن براي جنگ با خدا
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مقبولیت    گزینه 1  . 1

پیشوایان ما هم در آراستگی باطنی خود تالش می کردند و هم به آراستگی ظاهري خود توجه داشتند و از این جهت به عنوان اسوة حسنه معرفی می شوند و امام صادق «ع» در مورد گزینه 2  . 2
مهم ترین زمان براي آراستگی که زمان عبادت است اینگونه می فرماید: 

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

زن مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی، هم درونی و هم ظاهري است.  گزینه 2  . 3

پیشوایان ما هم در آراستگی باطنی خود تالش می کردند و هم به آراستگی ظاهري خود توجه داشتند و مؤمنان را نیز به رعایت آن دعوت می کردند. گزینه 3  . 4

علی (ع) می فرماید: «مبادا خود را براي جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي.» و امام صادق (ع) می فرماید: «لباس نازك و گزینه 1  . 5
بدن نما نپوشید، زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.»

همۀ موارد به درستی پیامد نگرش به طبیعت می باشد به جز مورد  که این روش اشتباهی است که بعضی از افراد در اثبات خود از راه نادرست استفاده می کنند. گزینه 2  . 6

برخی از انسان ها در آراستگی و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروي می شوند، به گونه اي که در آراسته کردن خود، زیاده روي می کنند و به خودنمایی می رسند، قرآن کریم این حالت گزینه 4  . 7
را تبّرج می نامد و آن را کاري جاهالنه می شمارد.

خط فکري: قرآن کریم تندروي در آراستگی را تبّرج می نامد و آن را کار جاهالنه اي می شمارد که نتیجه اش دور شدن از خداوند است. زیرا همان دینی که ما را به آراستگی توصیه گزینه 1  . 8
می کند، از افراط در آن پرهیز می دهد. چرا که زیاده روي در آراستگی انسان را از هدف اصلی زندگی غافل می کند و عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

تکرار دائمی نماز در شبانه روز این آراستگی و پاکی را در طول روز حفظ می کند و زندگی را پاك و باصفا می سازد. گزینه 3  . 9

پیامبر اسالم (ص): خداي متعال دوست  دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود آماده و آراسته باشد. گزینه 4  . 10

به همان میزان که رشته هاي عفاف انسان ضعیف و گسسته می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبۀ خودنمایی به خود می گیرد. ادیان الهی، همواره بر پوشش تاکید کرده اند و گزینه 1  . 11
آن را الزمۀ دینداري شمرده  اند.

یکی از نیازهاي طبیعی انسان نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه است. این نیاز در دورة جوانی و نوجوانی نمود بیشتري دارد. پاسخ نادرست به این نیاز نشانۀ ضعف گزینه 2  . 12
روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و سازنده است.

آراستگی رسول خدا (ص) و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندك مدتی به آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت هاي دیگر قرار گیرند. گزینه 2  . 13
وسیلۀ جلب توجه قرار دادن ظاهر خود نقض کنندة ویژگی عفاف در انسان است. 

عرضۀ نابه جاي زیبایی به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و به بیان امام صادق علیه السالم: ( دورکعت نماز با بوي خوش تر از هفتاد رکعت نماز گزینه 2  . 14
بدون بوي خوش است.)

تندروي و زیاده روي و افراط در آراستگی تا حّد رسیدن به خود نمایی را، قرآن، تبّرج می نامد. گزینه 4  . 15

یکی از نیازهاي انسان نیاز به مقبولیت است که در دورة جوانی و نوجوانی نمود بیشتري دارد و سبب می شود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهاي خود گزینه 4  . 16
را کشف و شکوفا کند.  

عفاف حالتی است موجب می شود انسان خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل کند تا بتواند در  مسیر اعتدال و میانه روي پیش رود. ضعف در عفاف، موجب خروج از اعتدال گزینه 2  . 17
می شود. همچنین مهم ترین زمان آراستگی، در هنگام عبادت است.

عفاف حالتی است که  بوسیله آن انسان خود را در مسیر اعتدال و میانه روي پیش می  برد و اگر از آن خارج شود، به طور کامل در بر آورده کردن عالیق و نیاز  هاي درونی غرق می شود و گزینه 3  . 18
یا از دیگر نیاز ها غافل می شود.

عفاف حالتی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروي و کند روي ها کنترل می کند. گزینه 4  . 19

به همان میزان که رشته هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحکم می شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود.  گزینه 1  . 20
امام صادق(ع) می فرماید: (( لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است)) 

تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی و پاکی را در طول روز حفظ می کند و زندگی را پاك و باصفا می سازد.  گزینه 2  . 21
عفاف حالتی در انسان است که به وسیله آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روي پیش رود و از آن خارج نشود. 

روزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق علیه السالم را دید که لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام گفت: (جد شما اینگونه لباس ها را نمی پوشید.)  گزینه 4  . 22
امام علیه السالم فرمود: (در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.) 

عفاف حالتی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می  کند تا بتواند در مسیر اعتدال پیش رود و از آن خارج نشود. ضعف آن در انسان باعث گزینه 3  . 23
می شود پوشش سبک تر و جنبۀ خودنمایی پیدا کند.

انسانی که ظاهر خود را وسیلۀ جلب توجه دیگران و خودنمایی قرار می دهد، از عفّت بی بهره است. گزینه 2  . 24

برخی انسان ها در آراستگی و ابراز وجود مقبولیت دچار تندروي می شوند، به گونه اي که در آراسته کردن خود زیاده روي می کنند و به خودنمایی می رسند؛ قران آن را تبّرج می داند. گزینه 2  . 25

یکی از نیازھای انسان، نیاز بھ مقبولیت در جمع خانواده، ھمساالن و جامعھ است.1)
ما دوست داریم دیگران ما را فرد مفید و شایستھ ای بدانند و تحسین کنند.2)
این نیاز، در دورۀ جوانی و نوجوانی نمود بیشتری دارد.3)
این نیاز سبب می شود کھ نوجوان و جوان بیشتر بھ خود بپردازد و توانایی ھا4)

و استعدادھای خود را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دھد.
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