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مثال زدن «عفت حضرت مریم (س) در معبد که همگان به پرستش می آیند» در قرآن «و ورود زنان معتقد به حضرت مسیح (ع) موي سر در ورود به  . 1
جامعه آن روز با حجاب» پاسخی براي کدام سؤاالت هستند؟

آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب، دستور خاصی وجود دارد؟ - آیا حجاب اختصاص به مسلمانان دارد؟

آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ - آیا اسالم چگونگی و نوع پوشش را معین کرده است؟

آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟- آیا اسالم چگونگی و نوع پوشش را معین کرده است؟

آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ - آیا حجاب اختصاص به مسلمانان دارد؟

برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان .................. را منشأ اصلی .................. در جهان دانست و تفاوت عموم فرهنگ ها، مربوط به  . 2
.................. آن بوده است.

ایران باستان - گسترش حجاب - چگونگی و حدود  فلسطین - گسترش پوشش - حدود و علت 

ایران باستان - گسترش پوشش - حدود و علت  فلسطین - گسترش حجاب - چگونگی و حدود 

امام .................. در جواب برادرش که پرسید : دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمودند: .................. و این حدیث ناظر بر ..................  . 3
است. 

کاظم (ع) - آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود- حدود حجاب  صادق (ع)- چهره  و دست تا مچ- علت حجاب 

کاظم (ع) – چهره و دست تا مچ- حدود حجاب  صادق (ع) - آنچه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود- علت حجاب 

علت پوشش در عبارت قرآنی .................. مذکور است و وقتی از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده  . 4
شود؟ امام فرمودند ..................

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

» -  باید مچ  به باال پوشیده شود.   «ُیدنین َعلیهنَّ ِمن َجالبیبهنَّ

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

  «ذلک اَدنی اَن ُیعرفَن فال ُیُودیَن» - باید مچ به باال پوشیده شود.

ایمن سازي محیط براي حضور بانوان در جامعه توسط کدام عنصر، انجام می پذیرد و این موضوع از مفهوم کدام آیۀ شریفه قابل دریافت است؟  . 5

ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ ...»  حجاب -  «یا َأیَُّها النَِّبیُّ ُقْل ِألَ

ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ ...»  فرهنگ -  «یا َأیَُّها النَِّبیُّ ُقْل ِألَ

ًة َو َرْحَمًۀ ...»  فرهنگ -  «َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزواجًا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

ًة َو َرْحَمًۀ ...»  حجاب -  «َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزواجًا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

علت رعایت پوشش در کدام گزینه بیان شده است ؟  . 6

« »  «و ال یبدین زینتهنَّ اّال ما ظهر منها»  «لیضزبن بخمرهنَّ علی جیوبهنَّ  «ذلک ادنی یعرفن فال یؤذین»  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

با توجه به پذیرش تنوع و گوناگونی شکل پوشش در احکام اسالمی، رعایت کدام مورد در پوشش الزم است و استفاده از کدام لباس، براي مردان حرام  . 7
است؟

رعایت اداب و رسوم - نازك باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید.  رعایت آداب و رسوم - آنان را نزد مردم  انگشت نما کند. 

هماهنگی با ارزش هاي جامعه - نازك باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید.  هماهنگی با ارزش هاي جامعه - آنان را نزد مردم انگشت نما کند. 

دین و زندگى دهم درس 12 سخت
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معلول آیۀ  یدنین علیهّن من جالبیبهنَّ در کدام آیه آمده و این آیه مربوط به کدام سؤال است؟  . 8

 ان یعرفن فال یؤذین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ 

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ 

 ان یعرفن فال یؤذین - آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟ 

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  ــ آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

چند مورد از موارد زیر پیرامون پوشش زنان به درستی تبیین شده است؟   . 9
الف) ادیان الهی پوشش زنان را الزمۀ دینداري شمرده اند. 

ب) در آیین مسیحیت داشتن دین و حجاب در پیشگاه الهی پسندیده تر است.
ج) بی حجابی زنان غربی ریشه در اندیشۀ مسیحیت دارد. 

د) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب می کردند.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند عبارت از عبارت هاي زیر به درستی بیان نشده است؟   . 10
الف – احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي ظاهري اوست، در کنار زیبایی باطنی او پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. 

ب – عرضۀ نابجاي زیبایی ها، به جاي گرمی بخشیدن به محیط خانواده، عّفت و حیا را از بین می برد و این دو گوهر مقدس را از او می گیرد. 
ج – یکی از جلوه هاي عفاف مربوط به آراستگی و مقبولیت است که زیاده روي در آن امري پسندیده است و تبّرج نام دارد. 

د – استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. 
ه – ادیان الهی که در اصل و حقیقت دین هاي متعددي هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند.

1234

معیار عفاف چیست؟ و کدام عبارت قرآن بیانگر آن است؟ و چگونگی و نوع پوشش تابع چیست؟  . 11

ایمان ـ  ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ  ـ آداب و رسوم ملت ها و اقوام حجاب ـ  ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ  ـ آداب و رسوم ملت ها و اقوام

ایمان ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن  ـ دستورهاي دینی ملت ها و اقوام حجاب ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن  ـ دستورهاي دینی ملت ها و اقوام

اعتقاد و باور معتقدان به مقام حضرت مسیح (ع) مانند زنان راهبه و قدیس به قانون متعالی حجاب بیانگر کدام مورد است؟  . 12

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.  

»  بازتاب نزدیک کردن پوشش هاي خود براي زنان مسلمان کدام است؟ و قرآن کریم در مورد علت و بر اساس آیۀ شریفۀ  «ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ  . 13
فلسفۀ انجام آن چه فرموده است؟

ُیْؤَذْیَن به عفاف شناخته شده و منزلت اجتماعی می یابند ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال

ُیْؤَذْیَن به عفاف شناخته شده و مورد اذیت قرار نمی گیرند ـ  َذلَِک َأْدنَى َأن ُیْعَرْفَن َفَال

به عفاف شناخته شده و منزلت اجتماعی می یابند ـ  َوْلَیْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوبِِهنَّ  

به عفاف شناخته شده و مورد اذیت قرار نمی گیرند ـ  َوْلَیْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوبِِهنَّ  

نیاز به مقبولیت چگونه نیازي است و علت پاسخ ندادن به این نیاز چیست و برآورده کردن همۀ نیازها در حد مطلوب معلول کدام مورد است؟  . 14

طبیعی ـ ضعف روحی ـ عفاف اجتماعی ـ نداشتن آراستگی ـ مقبولیت طبیعی ـ نداشتن آراستگی ـ عفاف اجتماعی ـ ضعف روحی ـ مقبولیت  
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کدام مستند وحیانی نافی «ناسازگاري حجاب و آزادي زنان» است؟   . 15
الف) عفت حضرت مریم و حضور در معابد همگانی جهت پرستش 

ب) عفت دختران حضرت شعیب در حال چوپانی در جمع مردان 
ج) حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر در پشت جبهه هاي جنگ 

د) حضور زنان مسلمان در دانشگاه ها و مراکز علمی و اجتماعی

الف - ج  ج - د  ب - د الف - ب 

از نظر اسالم مردان و زنان در پوشش شرایطی را باید رعایت کنند که به ترتیب:  . 16

با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن تمام بدن از نامحرم به جز صورت و دست ها تا مچ با لباسی که چسبان و تحریک کننده نباشد.

با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن بدن با چادر که تمام دست و پاها پوشیده باشد.

با آداب و رسوم جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن تمام بدن و موي خود از نامحرم به جز صورت و دست ها تا مچ با لباسی که چسبان و تحریک کننده نباشد.

با آداب و رسوم جامعه هماهنگ باشد ـ پوشاندن بدن با چادر که تمام دست و پاها پوشیده باشد.

شاخص میزان توجه افراد به عفاف چیست؟ پیشوایان ما در شرح و تفسیر آیات قرآن پیرامون پوشیدگی چه اقدام عملی نموده اند؟  . 17

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 

هر یک از موارد زیر بیانگر کدام جلوه از رفتارهاي انسانی است و چه تأثیري دارند؟   . 18
- پوشش 

- لبخند 
- سکوت

آشکار - پنهان - پنهان - زندگی دیگران و چگونگی آن   آشکار - پنهان - آشکار - مؤثر بر هدف و مسیر حرکت هر کس 

پنهان - آشکار - پنهان - مؤثر بر هدف و مسیر حرکت هر کس  پنهان - آشکار - آشکار - مؤثر بر زندگی دیگران و چگونگی آن 

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  . 19
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 

کدام عبارت قرآنی آثار رعایت پوشش در زنان را به درستی تبیین می کند، با رعایت این توصیه کدام مورد محقق می شود؟  . 20

ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین - کاهش حضور زنان در جامعه  ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین - حضور مطمئن همراه با امنیت زنان در جامعه 

یدنین علیهن من جالبیهن - حضور مطمئن همراه با امنیت زنان در جامعه  یدنین علیهن من جالبیهن - کاهش حضور زنان در جامعه 

به چه علتی در برنامه هاي هدایت آفرین قرآن، زنان بیش از مردان مأمور به حفظ حجاب و عفاف شده اند؟  . 21

مسئولیت تربیت فرزندان بر دوش زنان است.  تحکیم بنیان خانواده بر عهدة زنان است. 

زن پشتوانۀ محکم وابستگی مرد به کانون خانواده است.  نعمت زیبایی خداوند به زنان بیش از مردان داده شده است. 

کدام مطلب با آراستگی در دین اسالم مصداق ندارد؟  . 22

در دین اسالم، آراستگی و زیبایی براي ظاهر و باطن است. مومنان حضور عّزتمند، با عفت و آراسته در اجتماع دارند.

خداوند دوست دارد وقتی که بنده اش به سوي دوستانش می رود، آراسته باشد. پیشوایان دین اسالم تنها به زیبایی باطنی خود می پرداختند.
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در ادیان الهی دینداري مستلزم چیست و اعتالي اخالقی جامعه در پرتو چه چیزي حاصل می شود؟  . 23

توجه به ارزش هاي انسانی- قانون امر به معروف و نهی از منکر توجه به ارزش هاي انسانی- قانون حجاب

پوشش- قانون حجاب پوشش- قانون امر به معروف و نهی از منکر

 . 24
حجاب زنان باید کدام قسمت را پوشش دهد و کدام مورد ما را در مردود ساختن سلب آزادي زنان توسط حجاب یاري می دهد و بی حجابی زنان جوامع

غربی چه ویژگی دارد؟

فقط موي سر ـــ عفت دختران شعیب هنگام چوپانی ــ توسط دین و عرف آن ها پذیرفته شده است.

موي سر و گریبان و گردن ــ عفت حضرت مریم در معبد عمومی ــ توسط دین و عرف آن ها پذیرفته شده است.

فقط موي سر ــ عفت حضرت مریم در معبد عمومی ــ بازگشتی به سنت هاي مشرکانه

موي سر و گریبان و گردن ــ عفت دختران شعیب هنگام چوپانی ــ بازگشتی به سنت هاي مشرکانه

همۀ موارد از جمله دستاوردهاي حجاب زنان در جامعه است به جز؟  . 25

آرامش روانی زنان افزایش می یابد. حریم و حرمت زنان حفظ می شود. حضور زنان در جامعه کاهش می یابد. سالمت اخالقی جامعه باال می رود.
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ادعاي خانه نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن و سیره پیشوایان دین ناسازگار است. قرآن حکیم عفت حضرت مریم (س) را در معبدي که همگان، چه زن و چه مرد، به گزینه 4  . 1
پرستش می آیند، می ستاید.  

در پاسخ این سؤال که: " آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟ " باید گفت: ادیان الهی، که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند.
در آیین مسیحیت زنان معتقد به حضرت مسیح (ع) می کوشیدند مانند حضرت مریم (س) موي خود را بپوشانند و باحجاب وارد جامعه شوند. 

الف) 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.  گزینه 2  . 2
ب) تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است. 

عالوه بر قرآن کریم، پیشوایان ما، حدود حجاب را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف دعوت کرده اند.  گزینه 4  . 3
مثًال: امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ » 

فرمود: «چهره و دست تا مچ. »

، احزاب:   در آیۀ شریفۀ  گزینه 4  . 4
« یا ایُّها النَّبیُّ ُقل الزواجک و بناتک و نساءالمومنین ُیدنین علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیُوذیَن » ، 

عبارت قرآنی « ُیدنین علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ » حدود حجاب براي زنان را مشخص کرده است.  
همچنین از عبارت قرآنی « ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیُوذیَن » به دست می آوریم که: این گونه پوشش سبب می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود (اولین علت حجاب) و افراد بی بند و بار که اسیر

هوي و هوس خود هستند، به خود اجازة تعرض به او را ندهد (دومین علت حجاب) . عالوه بر قرآن، پیشوایان ما، حدود حجاب را مشخص کرده اند و ما را به رعایت حجاب دعوت کرده اند.  
مثًال: یکی از یاران امام صادق (ع) به نام فضیل ابن  یار می گوید از ایشان پرسیدم: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟ 

فرمود:« بلی، آن چه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود. همچنین از مچ به باال باید پوشیده شود.»

قانون حجاب، نه تنها موجب سلب آزادي زنان و کاهش حضور آنان در جامعه نیست، بلکه سبب می شود تا زن حضوري مطمئن و همراه با امنیت داشته باشد و از نگاه نا اهالنی که در گزینه 1  . 5
ْزواِجَک َو َبناِتَک َو ِنساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالِبیِبِهنَّ ذِلَک َأْدنی  َأْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن : اي پیامبر، به زنان و دخترانت و جامعه حضور دارند، ایمن باشد. دستور خداوند به حجاب در آیۀ  «یا َأیَُّها النَِّبیُّ ُقْل ِألَ

به زنان مؤمنان بگو پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند، این براي آنکه (عفاف) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است» اشاره شده است.

؛  پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند.» حدود پوشش را مشخص کرده و زنان را به رعایت دعوت کرده ، احزاب عبارت قرآنی:  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ گزینه 1  در آیۀ شریفۀ   . 6
است.  

  و اما در ادامه آیه، عبارت قرآنی:« ذلک ان یعرفن فال یوذین؛ این براي آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.» علت پوشش را بیان کرده است. 

اسالم ضمن پذیرش تنوع و گوناگونی شکل پوشش مردان را موظف کرده است که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد، بنابراین پوشیدن لباسی گزینه 3  . 7
که آنان را نزد مردم انگشت نما کند یا وسیله جلب زنان نامحرم قرار گیرد حرام است. 

»  در آیۀ  «ان یعرفن یؤذین»  آمده است؛ یعنی نزدیک کردن حجاب باعث می شود تا زن به عفاف و پاکی شناخته شود و افراد بی بندوبار که نتیجه و معلول آیۀ  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ گزینه 1  . 8
اسیر هوي و هوس خود هستند، به خود اجازة تعرض ندهند. این آیه پاسخگوي سؤال «آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟» است.

موارد الف و د به درستی بیان شده است.  گزینه 3  . 9
بررسی علت نادرستی سایر گزینه ها: 

ب) در آئین مسیحیت داشتن حجاب به دین داري نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است. 
ج) بی حجابی زنان غربی نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت ندارد بلکه بازگشتی به سنت  هاي مشرکانه از حضرت مسیح است. 

عبارت هاي الف و ج و هـ به درستی بیان نشده  است که صحیح آن به شکل زیر است:  گزینه 3  . 10
احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي باطنی اوست، در کنار زیبایی  ظاهر او پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. 

یکی از جلوه هاي عفاف مربوط به آراستگی و مقبولیت است که زیاده روي در آن امري جاهالنه بیان شده است و تبّرج نام دارد. 
ادیان الهی که در اصل و حقیقت یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند. 

»  مصداق آن است. چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است نه دستورهاي معیار عفاف حجاب است که آیۀ شریفۀ  «ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالِبیِبِهنَّ گزینه 1  . 11
دینی آنان.

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  . 12
خدا پسندیده تر است. 

ْزَواِجَک َوَبَناِتَک َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالِبیِبِهنَّ َذِلَک َأْدَنى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن»  خداوند به پیامبر می فرماید که به زنان و دخترانت و به زنان َ بر اساس آیۀ شریفۀ  «َیا َأیَُّها النَِّبیُّ ُقل ألِّ گزینه 2  . 13
مؤمن بگو پوشش هاي خود را به خود نزدیک کنند، این براي آن که به عفاف شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است.

نیاز به مقبولیت یک نیاز طبیعی است که در دورة جوانی و نوجوانی نمود بیشتري دارد و سبب می شود جوان و نوجوان بیش تر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهاي خود را کشف گزینه 4  . 14
و شکوفا کند. علت پاسخ ندادن به این نیاز، ضعف روحی است و برآورده کردن همۀ نیازها در حد مطلوب، همان عفاف است.

موارد الف و ب مستندات وحیانی است که در قرآن به آن ها اشاره شده است.  گزینه 1  . 15
مورد (ج) مستند تاریخی است، نه وحیانی. 

مورد (د) تجربۀ کشور ایران است. 

مردان موظف هستند لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش هاي اخالقی جامعه هماهنگ باشد. زنان نیز موظف اند دو شرط را در پوشش رعایت کنند:  تمام گزینه 1  . 16

بدن خود را به جز صورت و دست ها از نامحرم بپوشانند،  پوشش آنان نباید چسبان و تحریک کننده باشد.

- از نوع پوشش هر کس می توان میزان توجه وي به عفاف را دریافت.   گزینه 1  . 17
- در شرح و تفسیر آیات قرآن کریم، پیشوایان ما، حدود پوشش را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف دعوت کرده اند.
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کالم، لبخند، سکوت و فریاد جلوه هاي آشکار از رفتارهاي انسانی است که بر مسیر زندگی دیگران و چگونگی آن اثر می گذارد. پوشش از جلوه هاي پنهان رفتارهاي انسانی است.  گزینه 3  . 18

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  . 19
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. 

عبارت قرآنی «ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین» بیانگر آثار رعایت پوشش در زنان است که آنان به عفاف شده می شوند و مورد آزار قرار نمی گیرند.  گزینه 1  . 20
رعایت این عامل سبب می شود تا زنان حضوري مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند. 

خداوند زنان را بیش از مردان از نعمت زیبایی بهره مند کرده و همین نعمت را پیشنوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده قرار داده است.  گزینه 3  . 21

پیشوایان دین هم به زیبایی ظاهري و هم به زیبایی باطنی توجه داشتند و مومنان را به رعایت آن دعوت می کردند. گزینه 3  . 22

ادیان الهی که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تاکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند.  گزینه 4  . 23
قانون حجاب موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ شود و آرامش روانی آنان افزایش یابد. 

- زنان باید حجاب خود را به گونه اي تنظیم کنند که عالوه بر موي سر، گریبان و گردن آن ها را هم بپوشاند.  گزینه 4  . 24
- قسمت دوم همۀ گزینه ها صحیح است: قرآن کریم عفت حضرت مریم (س) را در مسجدي که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید؛ عفت دختران حضرت شعیب (ع) را در حال

چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان، مثال می زند. 
- بی حجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد؛ بلکه بازگشتی به سنت هاي مشرکانۀ قبل از حضرت مسیح (ع) محسوب می شود.  

حجاب زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه نیست. گزینه 2  . 25
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