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 آراستگی چیست ؟ -1

 دو این نمودن زیبا و باطنی و ظاهری وضع کردن معنای بهتر به آراستگی

 آراستگی باطنی و ظاهری را تعریف کنید. -2

 ادب، همچون زیبایی صفات از انسان روح برخورداری نتیجه که باطنی آراستگی. داریم آراستگی دو نوع

 توجه و ظاهر وضع بودن مرتب نتیجه   که ظاهری آراستگی و است...  و مهربانی سخاوت، خلق، ُحسن

 است. آن زیبایی و نظافت به

 نظر پیشوایان دین اسالم را درباره آراستگی بنویسید. -3

 به هم و دنداخالقی بو های زیبایی به آراسته یعنی کردند می تالش خود باطنی آراستگی در هم ما پیشوایان

 اخالق از را و آراستگی یکردند م دعوت آن رعایت به نیز را مؤمنان و داشتند توجه خود ظاهری آراستگی

 .دانستند می مؤمنان

 نیاز مقبولیت را شرح دهید. -4

 دیگران دوست داریم ما. است جامعه و همساالن خانواده، جمع در مقبولیت به نیاز انسان، نیازهای از یکی

 و دارد بیشتری نوجوانی نمود و جوانی دوره   در نیاز، این. کنند تحسین و بدانند ای شایسته و مفید فرد را ما

 شکوفا و کشف را استعدادهای خود و ها توانایی و بپردازد خود به بیشتر جوان و نوجوان که شود می سبب

 دهد. قرار دیگران دید معرض در و کند

 عفاف چیست ؟-5

 تا کند کنترل می ها کندروی و ها تندروی برابر در را خود آن وسیله   به که است انانس در حالتی عفاف

 نشود. خارج آن از و رود پیش روی میانه و اعتدال مسیر در بتواند

 مقبولیت را بنویسید. و آراستگی با عفاف ارتباط -6

 و وجود وابراز آراستگی در ها انسان برخی. است مقبولیت و آراستگی به مربوط عفاف، های جلوه از یکی

 م خودنمایی به یکنند و م روی زیاده خود، کردن آراسته در که ای گونه به شوند؛ می تندروی دچار مقبولیت،

 می پرهیز آراستگی در افراط و خودنمایی از کند، می توصیه آراستگی به را ما که دینی همان .یرسند

 و زندگی اصلی هدف از انسان غفلت باعث آن به حد از بیش توجه و آراستگی در روی زیاده د،زیرا

 .ندارد خدا از شدن دور جز عاقبتی که شود می کارهایی به مشغول شدن

ج چیست و نظر اسالم را درباره ان بنویسید -7  تبر 
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 آراسته در که ای گونه به شوند؛ می تندروی دچار مقبولیت، و وجود و ابراز آراستگی در ها انسان برخی

 کاری را آن و ینامد را تبرج م حالت این کریم قرآن. یرسند م خودنمایی به یکنند و م روی زیاده خود، کردن
 .شمرد می جاهالنه

 چرا نباید در آراستگی ظاهری زیاده روی کرد ؟-8

 دهد،زیرا می پرهیز آراستگی در افراط و خودنمایی از کند، می توصیه آراستگی به را ما که دینی همان

 مشغول شدن و زندگی اصلی هدف از انسان غفلت باعث آن به حد از بیش توجه و آراستگی رد روی زیاده

 ندارد. خدا از شدن دور جز عاقبتی که شود می کارهایی به

 دارد ؟ بیشتری ارزش و دختران زنان عفاف در چرا وجود -9

 ارزش ودختران زنان در آن وجود اما است، مرد و زن از اعم فضیلتی، با انسان هر خصلت عفاف، گرچه

 زیبایی و جمال زن،مظهر. است آراسته زیبایی نعمت به مردان از بیش را زنان خداوند زیرا. دارد بیشتری

 وی درونی های بیانگرزیبایی که زن لطیف احساسات. است ظاهری هم و درونی هم زیبایی، این و است

 برای را ای ویژه احکام که خداوند است تنعم همین حفظ برای است؛ شده عجین او ظاهر زیبایی با است،

 .نشود تحقیر بلندش روح بماند و دور نااهالن نگاه از وجودش زیبای گوهر تا است، داده قرار زن

 

 

 

 

 

 

 را افراد عفت ازآنها یک کدام که بگویید دختران، و پسران برای جامعه در موجود پوششهای شکل به توجه با
 کند؟ می تضمین بیشتر

شکل پوشش برای خانم ها در جامعه اسالمی ما چادر هستش که به نحو احسن عفت خانم ها را  بهترین

تضمین می کند وبرای آقایون شکل و پوشش خاصی وجود ندارد .در هرحاللباس آقایون هم باید طوری باشد 

 که از نظر شرع و عرف جامعه با عفت خود شخص و جامعه مغایزتی نداشته باشد.

 خالی با کلمات مناسب :تکمیل جاهای 

 .است خوش بوی بدون نماز رکعت هفتاد از بهتر شود، گزارده خوش بوی با که نماز رکعت دو -1

 نگه می دارد. متعادل حد در را خود آراستگی و کند می کنترل را خود زن، چه و مرد چه ،عفیف انسان -2

 ظاهری آراستگی باطنی آراستگی .داریم آراستگی نوع دو-3

 .است جامعه و همساالن خانواده، جمع در مقبولیت به نیاز انسان، نیازهای از ییک-4

 .کند می کنترل ها کندروی و ها تندروی برابر در را خود آن وسیله   به که است انسان در حالتی عفاف-5

 .شمرد می جاهالنه کاریرا  تبرج  کریم قرآن-6
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 .دارد می نگه متعادل حد در را خود آراستگی و کند می کنترل را خود زن، چه و مرد چه عفیف، انسان-7

 است. عفاف مظهر زن،-8

 

 است؟ ظاهری خودنمایی و آراستگی میان تفاوتی چه -1

آراستگی کاری خوب و با ارزش است و مورد قبول و مقبولیت دین و مردم است ولی خودنمایی ظاهری 

 .کاری ناپسند است و نه دین و نه جامعه آن را نمی پسندد

 برخوردار است؟ بیشتری ارزش از زنان وجود در عفاف ارزشمند خصلت چرا -2

 ارزش ودختران زنان در آن وجود اما است، مرد و زن از اعم فضیلتی، با انسان هر خصلت عفاف، گرچه

 زیبایی و جمال زن،مظهر. است آراسته زیبایی نعمت به مردان از بیش را زنان خداوند زیرا. دارد بیشتری

 وی درونی های بیانگرزیبایی که زن لطیف احساسات. است ظاهری هم و درونی هم زیبایی، این و تاس

 برای را ای ویژه احکام خداوند که است نعمت همین حفظ برای است؛ شده عجین او ظاهر زیبایی با است،

 .نشود قیرتح بلندش روح و بماند دور نااهالن نگاه از وجودش زیبای گوهر تا است، داده قرار زن
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