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

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

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

پوشش مناسب در انسان، از نشانه هاي چه چیزي است؟ (با تغییر)  . 2

کثرت علم  عفاف قدرت فکر  قوت قلب 

امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم را جایز دانسته اند؟ (با تغییر)  . 3

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

تمام موارد درباره ي حجاب در ادیان مختلف صحیح است به جز ..................  . 4

زنان معتقد به حضرت مسیح(ع) می کوشند مانند حضرت مریم (ع) موي خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند.

مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موي سر خود را می پوشانند و به حجاب پایبند هستند.

برخی از مورخان غربی بر این باورند که اسالم منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان بوده است.

ادیان الهی، که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمه ي دینداري شمرده اند.

مورخان غربی منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان را چه می دانند و ادیان الهی که همواره بر پوشش تأکید کرده اند، آن را الزمۀ کدام امر معرفی  . 5
می کند؟

اصل مسیحیت ـ عفاف و پاکدامنی ایران باستان ـ دین داري اصل مسیحیت ـ دین داري ایران باستان ـ عفاف و پاکدامنی

اعتقاد و باور معتقدان به مقام حضرت مسیح (ع) مانند زنان راهبه و قدیس به قانون متعالی حجاب بیانگر کدام مورد است؟  . 6

از نظر پیروان همۀ ادیان، داشتن پوشش مناسب به دین داري نزدیک تر است. 

مطابق آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات موي سر خود را می پوشانند.

قانون حجاب سبب می شود تا زن حضوري مطمئن و با امنیت در محیط جامعه داشته باشد. 

در آیین مسیحیت پوشش اهمیت زیادي داشته و مسیحیان پوشش حضرت مریم را انتخاب کرده اند.  

شاخص میزان توجه افراد به عفاف چیست؟ پیشوایان ما در شرح و تفسیر آیات قرآن پیرامون پوشیدگی چه اقدام عملی نموده اند؟  . 7

توجه به نوع پوشش آن ها - مشخص نمودن حدود و پوشش و دعوت به رعایت عفاف 

توجه به نوع پوشش آن ها - تعلیم و تبیین - فلسفۀ حجاب و دعوت به رعایت عفاف 

توجه به نوع آراستگی آن ها - تعلیم و تبیین فلسفۀ حجاب و دعوت به رعایت عفاف 

توجه به نوع آراستگی آن ها - مشخص نمودن حدود پوشش و دعوت به رعایت عفاف 

مخاطب آیۀ «یدنین علیهن من جالبیهن» چه کسانی هستند؟ ایشان توسط چه کسی مورد خطاب قرار می گیرند؟ این آیه بیانگر چیست؟  . 8

همۀ زنان مومنان - پیامبر - حدود حجاب  همۀ زنان مومنان - خداوند - فلسفه - حجاب 

صرفًا زنان و دختران پیامبر (ص) - پیامبر - حدود حجاب  صرفًا زنان و دختران پیامبر (ص) - خداوند- فلسفۀ حجاب 

کدام اعتقاد موجب می شود تا زنان راهبه و قدیس به قانون حجاب به درستی عمل نمایند؟  . 9

داشتن حجاب به دین داري نزدیک تر است.  پوشش مناسب الزمۀ دین داري است. 

اعتقاد به حضرت مسیح و حضرت مریم و پیروي از ایشان  پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح است. 

پیشوایان دین در بحث حجاب و پوشش چه مواردي را مشخص نموده و مسلمانان را به چه امري دعوت می کنند؟  . 10

حدود حجاب - تقوا  حدود حجاب - عفاف  علت حجاب - عفاف  علت حجاب - تقوا 

دین و زندگى دهم درس 12 آسان
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هر یک از عبارت هاي قرآنی زیر بیانگر کدام موضوع است؟   . 11
- یدنین علیهن من جالبیهن  

- ذلک ادنی ان یعرفن  
- فال یوذین

حدود پوشش - فلسفۀ پوشش - حدود پوشش  حدود پوشش - فلسفۀ پوشش - فلسفۀ پوشش 

فلسفۀ پوشش - حدود پوشش - حدود پوشش  فلسفۀ پوشش - حدود پوشش - فلسفۀ پوشش 

کلمۀ «جلباب» در آیۀ شریفۀ «یدنین علیهّن من جالبیهن» در کدام مورد زیر به کار می رود و این عبارت به کدام بخش حجاب اشاره می کند؟  . 12

چادر - حدود حجاب  چادر - فلسفۀ حجاب  پوشش - حدود حجاب  پوشش - فلسفۀ حجاب 

پوشیدن لباس هماهنگ با ارزش هاي اخالقی جامعه از وظایف چه کسانی است و سؤال پیرامون سلب آزادي زنان توسط حجاب و اختصاص حجاب به  . 13
مسلمانان با کدام مورد پاسخ داده می شود؟

مردان - حضور زنان یهودي در اجتماع با وجود حجاب - نام بردن از ایران باستان به عنوان منشأ حجاب 

زنان - حضور زنان یهودي در اجتماع با وجود حجاب - تعیین حدود پوشش ضمن پذیرش تنوع پوشش اقوام 

مردان - ستایش عفت حضرت مریم در معبد عمومی - نام بردن از ایران باستان به عنوان منشأ حجاب 

زنان - ستایش عفت حضرت مریم در معبد عمومی - تعیین حدود پوشش ضمن پذیرش تنوع پوشش اقوام 

علت پوشش زنان در کدام عبارت قرآنی مذکور است و وقتی از امام صادق علیه السالم، پرسیدند آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم  . 14
پوشیده شود، امام چه فرمودند؟

 (یدنین علیهن من جالبیبهن) _ بله آن چه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود.

 (یدنین علیهن من جالبیبهن)  _ خیر باید مچ به باال پوشیده شود.

 (ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین)  _ بله آن چه زیر روسري قرار می گیرد نباید آشکار شود.

 (ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین)  _ خیر باید مچ به باال پوشیده شود. 

چند مورد از موارد زیر پیرامون وظایف مردان و زنان دربارة عفاف و پوشیدگی به درستی تبیین می شود؟   . 15
الف) تنها وظیفۀ زنان است که چشم خود را از نگاه به نامحرم کنترل کنند. 

ب) استفاده از زینت و زیورآالت براي بانوان بال اشکال است. 
ج) زنان باید پوشش خود را به گونه اي تنظیم کنند که عالوه بر موي سر گریبان و گردن زن ها را بپوشانند. 

د) مردان موظف اند چون زنان پاك دامن باشند و از گناه خود را حفظ کنند.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد پیرامون عفاف و زنان به درستی تبیین شده است؟   . 16
الف) عفیف شناخته شدن زنان معلول پوشش آنان است. 

ب) عفیف شناخته شدن زنان علت پوشش آنان است. 
ج) پوشش مناسب زنان جلوه اي از عفاف آنان است. 

د) پوشش چادر براي زنان سبب حفظ بیشتر کرامت و منزلت آنان می شود.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام مورد بعد از پوشش و حجاب تأثیرپذیر از آداب و رسوم ملت ها و اقوام است؟  . 17

نحوة پوشش  چگونگی و نوع  فلسفه و علت  حدود و کیفیت 

نام یکی از یاران امام صادق (ع) چه بود؟ سؤال وي مبنی بر اینکه «آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟» در چه موضوعی  . 18
است؟

فضیل  بن یسار- حدود حجاب و پوشش  فضیل  بن یسار- فلسفه و علت حجاب 

جابربن یسار- فلسفه و علت حجاب  جابربن یسار- حدود حجاب و پوشش 
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علت پوشش و حجاب در کدام عبارت مشهود است و امام صادق (ع) در پاسخ کسی که پرسید: «آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم  . 19
پوشیده شود» چه فرمودند؟

« یدنین علیهن من جالبیبهن » - بله - آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود. 

« یدنین علیهن من جالبیبهن » - خیر - باید مسح به باال پوشیده شود. 

« ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین » - خیر - باید مسح به باال پوشیده شود. 

« ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین » - بله - آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود. 

چگونگی وقوع پوشش هر چه کامل تر و دقیق تر انجام شود، نتایج زیر را دارد به جز:  . 20

آثار و ثمرات فردي و اجتماعی افزون تر است.  نزد خدا با ارزش تر است. 

باعث جلب توجه دیگران نمی گردد و قدري موجب سلب آزادي فرد می شود. فرد را به رشد و کمال معنوي باالتر می رساند.

اولویت استفاده از چادر به چه جهتی است؟ و باعث چه می شود؟  . 21

تمام بدن را به جز صورت و دست ها تا مچ را می پوشاند - حفظ هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد.

تمام بدن را به جز صورت و دست ها تا مچ را می پوشاند - کسب مقبولیت در جامعه و گروه همساالن می گردد.

هماهنگ بودن با ارزش هاي اخالقی و قوانین جامعه - کسب مقبولیت در جامعه و گروه همساالن می گردد.

هماهنگ  بودن با ارزش هاي اخالقی و قوانین جامعه - حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد.

امام صادق (علیه اسالم) در پاسخ سؤال چه کسی که در مورد حدود حجاب از او پرسید، فرمود: «آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود.»،  . 22
و این حدیث شریف با کدام عبارت قرآنی تناسب دارد؟

  « برادرش -  «ُیدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجالبِیِبِهنَّ برادرش -  «ذلک اَدنى اَن ُیعَرفن»  

فضیل بن یسار -  «ذلک اَدنى اَن ُیعَرفن»     « فضیل بن یسار -  «ُیدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجالبِیِبِهنَّ

کدام مورد توصیف عفاف حضرت مریم (ع) در قرآن و حضور زنان مسلمانان در زمان پیامبر (ص) در تاریخ را بیان نموده است؟  . 23

با پوشش و حجاب کامل مردم را به دین مسیح ( ع )  دعوت می کرد _ در پشت جبهه هاي جنگ براي پرستاري و کمک به مجروحان حاضر می شدند .

با پوشش و حجاب کامل مردم را به دین مسیح ( ع )  دعوت می کرد _ همه جا در کنار مردان براي یاري رساندن به اسالم با حجاب کامل حضور داشتند .

حضور او در معبدي که همگان چه زن چه مرد ، به پرستش می آیند را می ستاید _ در پشت جبهه هاي جنگ براي پرستاري و کمک به مجروحان حاضر می شدند.

حضور او در معبدي که همگان چه زن چه مرد، به پرستش می آیند را می ستاید _ همه جا در کنار مردان براي یاري رساندن به اسالم با حجاب کامل حضور داشتند.

چگونگی نوع پوشش مسلمانان پیرو چیست و اسالم چه وظیفه اي را در این خصوص بر دوش مردان گذاشته است؟  . 24

نوع پوشش خاص جامعه- لباسی بپوشند که به یکپارچگی جامعه خدشه اي وارد نکند و با ارزش هاي عرفی جامعه هماهنگ باشد.

نوع پوشش خاص جامعه- لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد.

آداب و رسوم ملت ها و اقوام- لباسی بپوشند که به یکپارچگی جامعه خدشه اي وارد نکند و با ارزش هاي عرفی جامعه هماهنگ باشد.

آداب و رسوم ملت ها و اقوام- لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد.

اگر بخواهیم آثار رعایت پوشش در زنان را در آیات قرآن کریم بیابیم، آیۀ شریفۀ ........ بیانگر این مفهوم است که با رعایت پوشش، ........  . 25

َذلَِک أْدنَی أْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن - حضور فعال زنان در جامعه محدود می شود. َذلَِک أْدنَی أْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن - امنیت اجتماعی زنان محقق می شود.

ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجالبِیِبِهنَّ - اجازة تعرض افراد بی بند و بار سلب می شود. ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجالبِیِبِهنَّ - زنان به عفاف شناخته می شوند.
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چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است و این تنوع و گوناگونی در پوشش مورد پذیرش اسالم است. در آیه ي شریفه ي:« یا ایُّها النَّبی قل الزواجک گزینه 4  . 1
و بناتک و نساء المؤمنین ُیدنیَن علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیؤذیَن » در آیه خداوند دستور می دهد زنان پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند تا به عفاف شناخته شوند و مورد آزار قرار

نگیرند (علت حجاب) .

پوشش مناسب، از نشانه هاي عفاف است. به گونه اي که از نوع پوشش هر کس می توان میزان توّجه وي به این ارزش را دریافت. گزینه 3  . 2

گزینه 1 امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید:«دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمود: «چهره و دست تا مچ »، امام در این کالم حدود پوشش را معین کرده و ما را به  . 3
رعایت عفاف دعوت کردند. 

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان را چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. گزینه 3  . 4

مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها پوشش زنان به عنوان یک اصل پسندیده مطرح گزینه 3  . 5
بوده و تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است. ادیان الهی که در اصل و حقیقت یک دین بوده اند و بر پوشش تأکید کرده و آن را الزمۀ دین داري برمی شمرند.

از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند؛ این امر نشان می دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب به دین داري نزدیک تر و در پیشگاه گزینه 1  . 6
خدا پسندیده تر است. 

- از نوع پوشش هر کس می توان میزان توجه وي به عفاف را دریافت.   گزینه 1  . 7
- در شرح و تفسیر آیات قرآن کریم، پیشوایان ما، حدود پوشش را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف دعوت کرده اند.

خداوند در این آیه از پیامبر می خواهد که همۀ زنان مومن (اعم از زنان و دختران پیامبر و زنان مومن) را مورد خطاب قرار می دهد.  گزینه 2  . 8
این آیه حدود حجاب را بیان می کند و می فرماید زنان مومن پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند. (حدود حجاب) 

این امر نشان می دهد که نظر آنان داشتن حجاب به دین داري نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.  گزینه 2  . 9

پیشوایان ما حدود پوشش و حجاب را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف دعوت کرده اند. گزینه 3  . 10

یدنین عیهن من جالبیهن  اشاره به پوشش و حدود آن است که زنان مومن باید پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند.   گزینه 1  . 11
 ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین بیانگر فلسفه و علت پوشش است که رعایت پوشش باعث می شود تا زنان به عفاف شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند. 

پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنید. «یدنین علیهن من جالبیهن»  گزینه 2  . 12
این پوشش حدود را مشخص می کند و باید به گونه اي تنظیم شود که عالوه بر موي سر، گریبان و گردن را هم بپوشاند. 

خداوند مردان را موظف کرده است لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد.  گزینه 3  . 13
قرآن کریم عفت حضرت مریم را در معبدي که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید. 

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. 

علّت پوشش زنان در آیۀ شریفۀ: (ذلک ادنی ان یعرفن...)،  آمده است که زن به عفاف شناخته شود و مورد آزار قرار نگیرد. گزینه 3  . 14

موارد  و  به درستی بیان شده اند.  گزینه 3  . 15

- کلمۀ «تنها» اشتباه است هم وظیفۀ مردان است و هم وظیفۀ زنان که چشم خود را از نگاه به نامحرم کنترل کنند. 

- استفاده از زینت و زیورآالت براي زنان نباید به گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. 

همۀ موارد به جز مورد  به درستی بیان شده است.  گزینه 2  . 16

چگونگی و نوع پوشش تا حد زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است.  گزینه 3  . 17

یکی از یاران امام صادق (ع) به نام فضیل بن یساردر مورد حدود پوشش و حجاب سؤال خود را مطرح نمودند.  گزینه 2  . 18

علت پوشش و حجاب در عبارت شریفۀ « ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین »، آمده است و امام صادق (ع) در پاسخ یکی از یاران خود به نام فضیل بن یسار که پرسیده بود (آیا ساعد زن از گزینه 4  . 19
قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود، فرمود: بلی آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود. همچنین از مسح به باال باید پوشیده شود.) 

این وظیفۀ الهی یعنی پوشش هر چه کامل تر و دقیق تر انجام شود، نزد خدا با ارزش تر و آثار و ثمرات فردي و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و کمال معنوي باالتر گزینه 4  . 20
می رساند ولی باعث سلب آزادي نمی گردد.

زنان موظف اند دو شرط را رعایت کنند: تمام بدن خود را به جز صورت و دست ها تا مچ از نامحرم بپوشانند، پوشش آنان نباید چسبان و تحریک کننده باشد و این وظیفۀ الهی مانند هر گزینه 1  . 21
عمل دیگر، هر چه کامل تر و دقیق تر انجام شود، نزد خدا باارزش تر و آثار و ثمرات فردي و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و کمال معنوي باالتر می رساند. از این رو استفاده از چادر که

دو شرط فعلی را به طور کامل دارد و سبب حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولویت دارد.

یکی از یاران امام صادق (علیه اسالم) به نام فضیل بن یسار می گوید: از ایشان پرسیدم: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟ امام فرمود: «بلی، آنچه زیر گزینه 3  . 22
روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود.»

» :«پوشش هاي خود را به خود نزدیک کنند»، قرابت مفهومی دارد.  این سخن با بیان حدود حجاب با عبارت: «ُیدنیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیِبِهنَّ

قرآن کریم عفت حضرت مریم (س) را در معبدي که همگان چه زن و چه مرد به پرستش می آیند می ستاید.  گزینه 3  . 23
تاریخ نیز خبر از حضور زنان مسلمان در پشت جبهه هاي جنگ براي پرستاري و کمک به مجروحان می دهد.

چگونگی نوع پوشش، تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است. اسالم، ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، مردان را موظف کرده است، لباسی بپوشند که وقار و احترام گزینه 4  . 24
آنان حفظ شود و با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراین پوشیدن لباسی که آنان را نزد مردم انگشت نما کند یا وسیلٌه جلب زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.

آیۀ شریفۀ :  «َذِلَک أْدَنی أن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن» ، بیانگر آثار رعایت پوشش در زنان است و رعایت پوشش، نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه امنیت اجتماعی زنان محقق گزینه 1  . 25
می شود.

←
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