
 

 

 هب انم خدا 

 عفاف و حجاب رد سبک زندگی اریانی اسالمی االت مسابقه کتاب ؤس 

 

 مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، زن مسلمان چه ویژگی دارد؟ (1

منانه درک کرده و حفظ مؤعفاف زنانه با عزت مسلمانانه و  آمیختن حجب و حیا و عظمت زن بودن را در -1

 .کند

 .داندحقوق زن و مرد را تضییع شده می -2

 .رکن اصلی آن را خدمت به خانواده در نظر بگیرد گیرد،هر حرکتی که برای دفاع از زن انجام می -3

 .تفاوتی بین پوشش زن و مرد قائل نیست -4

 .مطابق فرمایش مقام معظم رهبری.... مایه احترام و شخصیت زن است (2

 خداپرستی و توحید  -1

 عفت زن -2

 نماز و روزه -3

 راستگویی  -4

 حرکت عظیم زنان در کشور شد؟کدام روز مبدایی برای  (3

  86نوزدهم فروردین  -1

  68هفدهم دی  -2

  86 بیستم اسفند -3

 46چهارده تیر  -4

 فرمایش مقام معظم رهبری کدام مورد صحیح است؟  مطابق (4

 .خدمت به همسر عامل عفاف زن است -1

 ت.عفاف مردان مهم نیس -2

 .مردان هم باید عفیف باشند عفاف مخصوص زنان نیست،  -3

 .در میدان علم وارد شودزن ایرانی نباید  -4

م در جهت ممانعت از تزلزل بنیان خانواده چه امری را المطابق فرمایش مقام معظم رهبری، اس (5

 داند؟ضروری و واجب می

 محتاط بودن نسبت به خود  -1

 رعایت ضوابط و حد و مرزها  -2

 ط زن و مردالاخت -3

 از میان برداشتن حجاب اجباری بین زن و مرد  -4



 

 

 

 تکبر از زنان جایز است؟ای ر چه زمینهد (6

 در مقابل مردان نامحرم   -1

 در معاشرت با خانواده -2

 در تربیت فرزند -3

 در برخورد با جامعه -4

 ج هیجان غریزی بین زن و مرد را در چه چیزی قرار داده است؟الم ،عالاس (7

 صحبت و صمیمیت بیشتر -1

 مرز بین زن و مرد  -2

 گرایش به جنس مخالف  -3

 رهبانیت زنان -4

 فرهنگ غربی اصیل کدام مورد است؟  (8

 سستی بنیان خانواده -1

 فساد و نابسامانی -2

 ها بی بندو باری -3

 عدم پرهیز دو جنس -4

توانند می دختران و پسران مسلمان، های آموزشی،در صورت برقراری کدام مورد در محیط (9

 فعالیت خودشان را انجام دهند؟ 

 حس همنوع دوستی -1

 ارتقاء محیط علمی -2

 ن المسن و ساحس عاطفی با ه -3

 ی القامنیت اخ -4

 کشاندن زن به سمت بی بند و باری چه فوایدی برای استکبار جهانی و طراحان بزرگ دنیا دارد؟  (11

 .از مسائل اصلی زندگی باز بدارند نسل زن را  -1

 .را به خودآرایی و خودپردازی سرگرم کنند او -2

 . .بیاندازندهای جامعه را با به میدان آوردن زن از اثر مرد -3

 همه موارد  -4

 ترین حربه علیه ایران کدام است؟برنده  (11

 مبارزه سیاسی -1

 از بین بردن همدلی و اتحاد  -2

 ایجاد نفاق -3

 های جنسی تشدید جاذبه -4

 تبرج به چه معناست؟   (12

 خودنمایی زنان در مقابل مردان برای جذب و فتنه انگیزی -1

 اهانت به زن و خانواده -2



 

 

 دودیت بی قید و شرط برای خانواده مح -3

 مبارزه آشکار با فساد -4

  باشد؟ باید مرد و زن بین حجابی چه اسالم نظر از (13

     حیا حجاب -1

 تالقی عدم -2

 حقوق رعایت -3

 موارد همه -4

 .... جنس از است شده قائل جامعه در مرد و زن بین اسالم که حجابی (14

   حیا -1

 عفت -2

   انسان فطری -3

  موارد همه -4

 .است منانهؤم عزت و...... با آمیخته بودن زن ظمتع (15

 حجب  -1

    حیا -2

 عفاف -3

  موارد همه -4

 ......دامان طهارت و پاکی حفظ (16

 .است شخصی کامالً امر یک -1

 .گذاردمی اثر بشریت سرنوشت در -2

 .گذاردمی اثر جامعه حرکت رد -3

  3و  2گزینه  -4

 دارد؟ ایتوصیه چه(  لقولبا تخضعن فال)  احزاب یسوره 32 آیه در کریم قرآن (17

 خضوع بدون مرد با برخورد -1

 زنان مقابل در تکبر -2

 زنان مقابل در مردان خضوع -3

 نامحرم مرد با صحبت در خضوع عدم -4

 است؟ مهلك سم خانواده برای بند و قید بی یرابطه چرا (18

 .است زنده عشق با خانواده چون -1

 .شودمی متزلزل خانواده ،شود مینأت دیگر جای صد در اگر زیبایی به عشق و مخالف جنس به عشق زیرا -2

 .رودمی بین از باشد، داشته باید خانواده استحکام که ایقوی پشتوانه زیرا -3

 موارد همه -4

 

 



 

 

 . است اسالمی........  صیانت و حفظ وسیله اسالمی.........  (19

 حجاب -عفاف -1

  عفاف -حجاب -2

 ایمان -حیا -3

 حیا -ایمان -4

 چیست؟ فساد رواج و بدحجابی علت (21

  غلط باورهای -1

 غربی فرهنگ -2

 تجمل و معرف غلط هایشکل به گرایش -3

 موارد همه  -4
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