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رفتار افرادي که با پوشیدن لباس نامناسب می خواهند وجود خود را براي دیگران اثبات کنند، چگونه قابل تحلیل است؟  . 1

با آراستگی ظاهري، نیاز به مقبولیت در وجود خود را پاسخ می دهند. با کسب مقبولیت از این روش خود را در جامعه آراسته نشان می دهند.

به نیاِز طبیعی مقبولیت پاسخ نادرست می دهند. از ضعف روحی دیگران براي اثبات خود بهره می برند.

به همان میزان که رشته هاي .................. در .................. انسان قوي و مستحکم شود، نوع آراستگی و پوشش او .................. می شود.  . 2

عفاف - روح و جسم - باصفاتر عفاف - روح - باوقارتر  عّزت نفس - روح و جسم - باصفاتر  عّزت نفس - روح - باوقارتر 

«بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» به معناي .................. است و در بیان امام علی (ع) آراستن خود  براي جلب توجه دیگران  . 3
..................  و .................. است.

آراستگی - گناه - جنگ با خدا عفاف - گناه - جنگ با خدا

آراستگی - مکروه -  نشانۀ سستی و ضعف دین عفاف - مکروه -  نشانۀ سستی و ضعف دین

.  .................. که بیانگر زیبایی هاي درونی او است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است و همین نعمت پشتوانۀ مهمی براي .................. است. 4

مقبولیت و آراستگی مرد – گرمی بخشیدن به کانون خانواده احساسات لطیف زن – براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده

حیا و عفاف مرد – براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده مقبولیت و آراستگی زن – گرمی بخشیدن به کانون خانواده

کدام مورد علت عالقۀ انسان به آراستگی را به درستی بیان می کند؟  . 5

کوشش انسان براي آراستگی درون و آراستگی ظاهري جهت کسب مقبولیت کوشش انسان براي آراستگی درون و آراستگی  ظاهري جهت حضور در  جامعه

کشف و شکوفایی زیبایی هاي ظاهري و باطنی جهت کسب مقبولیت کشف و شکوفایی زیبایی هاي ظاهري و باطنی جهت حضور در  جامعه

 . 6
چند مورد از موارد زیر به صورت نادرست آمده است؟

الف) پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) مردان را سفارش به کوتاه کردن ناخن می کرد.
ب) پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)  به زنان توصیه می کرد ناخن هاي خود را مقداري بلند بگذارند چون براي آنان زیباتر است.

ج) اولویت آراستگی در اجتماعات و معاشرت بیشتر از همه تأکید شده است.
د) احساسات لطیف زن بیانگر زیبایی درونی زن است.

هـ) وقتی آراستگی جنبۀ خودنمایی به خود می گیرد که رشته هاي عفاف انسان ضعیف شود.

1234

قرآن کریم تندروي در چه چیزي را تبّرج می نامد و آن را چگونه معرفی می کند و نتیجه اش چیست؟  . 7

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   

«بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» را .................. نام دارد و با حدیث شریف .................. هم آوایی دارد.  . 8

آراستگی - پیامبر (ص) "سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید".

مقبولیت - صادق (ع) "سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید".

آراستگی - صادق (ع) "لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ چرا چنین لباس نشانه ء سستی و ضعف و دینداري فرد است". 

مقبولیت - پیامبر(ص) "لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ چرا چنین لباس نشانه ء سستی و ضعف و دینداري فرد است.

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 درس 11 متوسط
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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.

دور شدن از هدف زندگی و از خدا پیامد کدام عامل است؟ این امر چگونه کاري است؟  . 11

خود آرایی - جاهالنه  خود آرایی - جنگ با خدا تبرج - جنگ با خدا تبرج - جاهالنه

تفاوت در آراستگی ظاهري مومنان معلول چیست؟ کدامیک از معصومین در این زمینه مورد انتقاد زاهد نماها قرار گرفته اند؟  . 12

تفاوت هاي فردي معصومین - امام  صادق (ع) تفاوت هاي فردي معصومین - پیامبر  اسالم (ص)

تفاوت هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه - پیامبر  اسالم (ص) تفاوت هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه - امام  صادق (ع) 

هر یک از موارد زیر بیشتر در کدام موقع توسط پیامبر گرامی (ص) صورت می گرفت؟   . 13
- معطر کردن 

- شانه زدن موي  سر 
- مرتب تر کردن لباس

در جمع و عبادت - در جمع و عبادت - مالقات با  دیگران در جمع و عبادت - مالقات با   دیگران - مالقات با  دیگران

مالقات با دیگران - در جمع و عبادت - در جمع و عبادت  مالقات با  دیگران - مالقات با   دیگران - در جمع و عبادت 

انسان ها به  چه صورتی به آراستگی عالقه دارند و آراستگی به چه معناست؟  . 14

به طور عقلی - مرتب و منظم کردن خود و بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی  به طور طبیعی - مرتب و منظم کردن و زیبا کردن وضع ظاهري 

به طور عقلی - مرتب و منظم کردن و زیبا کردن وضع ظاهري  به طور طبیعی - مرتب و منظم کردن خود و بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی 

ضعیف شدن عفاف در روح انسان چه نتیجه اي دارد و پوشیدن لباس نازك و بدن نما نشانۀ چیست؟  . 15

تغییر در آراستگی و حرکت به سوي خودنمایی _انجام گناه و جنگ با خدا تغییر در آراستگی و حرکت به سوي خودنمایی _ سستی و ضعف دین

جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت_انجام گناه و جنگ با خدا جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت_ سستی و ضعف دین

در بیان شریف امام صادق علیه السالم پوشیدن لباس نازك و بدن نما نشانۀ چیست و از نظر اسالم پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشت نما  . 16
کند یا وسیلۀ جلب توجه زنان نامحرم قرار گیرد، چیست؟

اعالن جنگ با خدا – حرام اعالن جنگ با خدا – مکروه  سستی و ضعف در دین – حرام سستی و ضعف در دین – مکروه 

با مراجعه به سخن معصومین که آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند، کدام نکات استنباط می شود؟   . 17
الف) بین آراستگی ظاهري و باطنی تناسب وجود  دارد. 

ب) مومنان فقط باید در آراستگی باطنی خود تالش کنند. 
ج) آراستگی باطنی مقدم بر آراستگی ظاهري است. 
د) آراستگی ظاهري مقدم  بر آراستگی باطنی است.

د - ج  ب - د  الف - ج  الف - ب 

افرادي که با به کار بردن کالم زشت می خواهند وجود خود را اثبات کنند، از کدام نیاز خود تصور غلطی دارند؟ این قبیل رفتارها نشانۀ چیست؟  . 18

مقبولیت - تبرج و خودنمایی افراطی مقبولیت - ضعف روحی و ناتوانی  آراستگی - ضعف روحی و ناتوانی آراستگی - تبرج و خودنمایی افراطی
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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 

پشتوانۀ مهم ازدواج زن و مرد کدام است و چرا عفاف در زنان ارزش بیشتري دارد؟  . 20

احساسات لطیف زن و زیبایی ظاهر او - زیرا هر نعمتی از سوي خدا مسئولیتی به همراه دارد.

پاکدامنی و عفاف زن و مرد قبل از ازدواج - زیرا خداوند زنان را بیشتر از نعمت زیبایی بهره مند کرده است.

احساسات لطیف زن و زیبایی ظاهر او - زیرا خداوند زنان را بیشتر از نعمت زیبایی بهره مند کرده است.

پاکدامنی و عفاف زن و مرد قبل از ازدواج - زیرا هر نعمتی از سوي خدا مسئولیتی به همراه دارد.

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 نهی  . 21
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.

قرآن کریم زیاده روي در آراستگی و توّجه بیش از حد به آن را چه می نامد و چرا آن را مذموم می شمارد؟  . 22

تجّمل- باعث تضعیف و گسسِت رشته هاي عفاف در انسان می شود.

تجّمل- باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارند.

تبّرج- باعث تضعیف و گسسِت رشته هاي عفاف در انسان می شود.

تبّرج- باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

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؟  . 23

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 

آراستگی و مقبولیت مربوط به کدام مورد است و «تبرج» در قرآن به چه معناست؟  . 24

یکی از جلوه هاي عفاف است _ زیاده روي در آراسته کردن خود و خودنمایی علت عفاف در زنان و مردان است _ زیاده روي در آراسته کردن خود و خودنمایی

یکی از جلوه هاي عفاف است _  تحسین و تمجید از آراستگی ظاهري علت عفاف در زنان و مردان است _ تحسین و تمجید از آراستگی ظاهري

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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پوشیدن لباس نامناسب  پاسخ نادرست به مقبولیت  گزینه 4  . 1

به همان میزان که رشته هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحکم می شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود. گزینه 3  . 2

آراستگی به معناي «بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» است.  گزینه 2  . 3
مفاهیم آراستگی و عفاف گرچه باهم متفاوت اند، ولی رشته اي نامرئی این مفاهیم را به  هم پیوند داده است و این مطلب را در کالم امام علی (ع) مشاهده می کنیم: «مبادا خود را براي جلب توجه

دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوي، با انجام گناه به جنگ با خدا بروي.» 

احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي درونی وي است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است و همین نعمت پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است.  گزینه 1  . 4

انسان می کوشد تا  هم درون خود را آراسته کند و هم با ظاهري آراسته در  جامعه حضور یابد. گزینه 1  . 5

تنها موردي که به صورت نادرست آمده است این است که اولویت آراستگی در عبادت از همه مهم تر است و سپس خانواده و سپس اجتماعات و معاشرت هاست. گزینه 1  . 6

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  . 7
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.

آراستگی به معناي «بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این «و» است.  گزینه 1  . 8
و در این باره پیامبر اکرم (ص) می فرماید: سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار بر زیبایی شما می افزاید.

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

تبرج کاري جاهالنه شمرده می شود زیرا باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد، می شود.  گزینه 1  . 11

روزي یکی از مدعیان زاهد و پرهیز از دنیا امام  صادق (ع) را دید که لباس زیبایی پوشیده است وي به امام گفت: جد شما اینگونه لباس ها  را نمی پوشید. امام فرمود:  گزینه 3  . 12
در آن زمان مردم در سختی بودند اما امروز ما در شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند (اشاره به تفاوت هاي اجتماعی و اقتصادي عموم مردم). 

پیامبر همواره خود  را معطر می کرد و سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می ایستاد.  گزینه 1  . 13
هنگامی که کسی دِر خانۀ پیامبر را می زد و قصد مالقات با ایشان را داشت، آن حضرت ابتدا به آئینه نگاه می کرد و موهاي خود را شانه می زد و لباس خود را مرتب تر می کرد.

انسان ها به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارند و می کوشند با وضعی خوب در جامعه حضور یابند و آراستگی به معناي «مرتب و منظم کردن خود و تمیز کردن وضع ظاهري و باطنی» گزینه 3  . 14
است. 

به همان میزان که ریشه هاي عفاف در روح انسان ضعیف و گسسته می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبۀ خود نمایی به خود می گیرد و امام صادق علیه السالم می فرماید: ( گزینه 1  . 15
لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.)

در بیان شریف امام صادق علیه السالم، پوشیدن لباس نازك و بدن نما نشانۀ سستی و ضعف در دین شمرده شده است و از نظر اسالم، پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشت نما گزینه 2  . 16
کند یا وسیلۀ جلب توّجه زنان نامحرم قرار گیرد حرام است.

موارد الف و ج نکات مهم و قابل استنباط است.  گزینه 2  . 17
بررسی نادرستی سایر موارد: 

ب) مومنان هم در آراستگی باطنی تالش می کردند و هم به آراستگی ظاهري خود توجه داشتند. 
د) آراستگی ظاهري مقدم برآراستگی باطنی نیست و جملۀ صحیح در گزینۀ ج آمده است. 

افرادي که به این نیاز طبیعی خود (مقبولیت) پاسخ درستی نمی دهند و با پوشیدن لباس هاي نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ناپسند می خواهند وجود خود  را براي دیگران اثبات گزینه 3  . 18
کنند، این قبیل اعمال نشانۀ ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از  راه درست و سازنده است.

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

احساسات لطیف زن که بیان گر زیبایی هاي درون وي است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است و همین نعمت، پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. گزینه 3  . 20

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  . 21
امام صادق(ع) می فرماید: (( لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است)) 

برخی از انسان ها در آراستگی و ابراز وجود مقبولیت، دچار تندروي می شوند؛ به صورتی که در آراسته کردن خود، زیاده روي می کنند و به خودنمایی می رسند. قرآن کریم این حالت گزینه 4  . 22
را (تبرج) می نامد و آن را کاري جاهالنه می شمرد. همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می دهد؛ زیرا زیاده روي در آراستگی و توجه بیش از حد به

آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارند. 

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  . 23
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. 

یکی از جلوه هاي عفاف مربوط به آراستگی و مقبولیت است.  گزینه 2  . 24
تبرج در قرآن: برخی انسان ها در آراستگی ظاهري و ابراز وجود در مقبولیت دچار تند روي می شوند؛ به گونه اي که در آراسته کردن خود، زیاده روي می کنند و به خود نمایی می رسند. قرآن این کار

را تبرج و جاهالنه می شمرد.

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
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