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 درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

 آراستگی به معنای مرتب ومنظم کردن خود وبهترکردن وضع ظاهری یاباطنی است.                             صحیح-7

 صحیح      تکرادائمی نمازدرطول شبانه روز، آراستگی وپاکی راحفظ می کند.                                             -3

 صحیح     هرنعمتی ازجانب خداوند دربردارنده ی مسئولیتی است.                                                          -3

 صحیح      د ازحدتعادل خارج شود وجنبه ی تبرج گیرد.                                          آراستگی انسان نبای -11

 غلط           زن ومرد هردوکانون عفاف خانواده هستند.                                                                  -11

 سواالت کوتاه پاسخ

 شیدن لباس نازک وبدن نما نشانه ی چیست؟ سستی وضعف دینازنظر امام صادق )ع( پو-12

 پیشوایان ما به چه آراستگی توجه داشتند؟ پیشوایان ماهم درآراستگی باطنی خود تالش می کردند، هم به آراستگی ظاهری خودتوجه داشتند.-18

د که مسلمانان دراندک مدتی به آراشسته ترین وپاکیزه سیره ی رسول خدا)ص( وپیشوایان دین درآراستگی چه اثری برمسلمانان داشت؟ سبب ش -14

 ترین ملت ها تبدیل شوند والگو وسرمشق دیگر ملت هاقرار گیرند.

 عفاف درکدام دسته انسان ها ارزش بیشتری دارد؟ عفاف درزنان ودختران ارزش بیشتری دارد. -15

شاد که آراساتگی اش به گونه ای باشد که گوهر زیبای وجودش ازنگاه نا   زن درگرایش فطری خود چه شایوه آراساتگی را می پساندد؟ زن می کو    -16

 اهالن دور بماند.

 انساان عفیف درمورد آراستگی چگونه رفتار می کند؟ انسان عفیف برای حفظ عفاف وکرامت خود می تواند خود را کنترل کند وآراستگی اش را در -17

 حد متعادل نگه دارد.

 کریم تندروی درآراستگی وابراز وجود وخودنمایی را تبرج می نامد. تبرج راتعریف کنید؟ قرآن -13

 آراستگی راتعریف کنید؟ آراستگی یعنی مرتب ومنظم کردن خود وبهتر کردن وضع ظاهری وباطنی -13

 عفاف راتعریف کنید؟ عفاف گرایش  است که انسان رادربرابر تندروی ها وکندروی ها وافرا  وتفریط کنترل می کند. -21

 .چراوجودعفاف درزنان ودختران ارزش بیشتری دارد.؟ چون خداوند زنان رابیش ازمردان به نعمت زیبایی آراسته است-21

ش چراخاداوناداحکام ویژه ای رابرای زن قرارداده اسااات؟ الف(برای حفظ نعمت زیبایی ب(تاگوهرزیبای وجودش ازنگاه نااهالن دوربماند وروح بلند  -22

 تحقیرنشود.

( پاک بودن 4( پوشیدن لباس روشن وتمیز8( شانه زدن موها2( استفاده ازعطر1توصایه هایی درمورد آراساتگی به هنگام عبادت شاده اسات؟    چه  -28

 تمامی بدن
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 سواالت تشریحی 

 اشد، نوع پوششعفاف دارد توضیح دهید؟ به همان میزان که رشته های عفاف درروح انسان قوی ومستحکم بارتیاطی بانوع پوشاش وآراستگی چه  -24

وآراساتگی اونیز باوقار ترمی شاود وبه همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف وگسسته می شود، آراستگی وپوشش اوسبک تر می شود   

 وجنبه ی خودنمایی به خود می گیرد.

ن است که به وسیله آن خود رادربرابرتندروی ها وکند عفاف راتعریف کرده وبگویید چه اثری دربرآورده کردن نیازها دارد؟عفاف حالت درونی درانسا-25

ه نی بروی ها کنترل می کند تابتواند درمسیر اعتدال ومیانه روی پیش رود وازآن خارج نشود، یعنی دربرآورده کردن هریک از عالیق ونیازهای درو

ارد، بلکه درحدمطلوب وصاااحیح به برآورده کردن همه ی گونه ای عمل نمی کند که یابه طور کامل درآن غرق شاااود ویابطور کامل آن راکنار بگذ

 نیازها توجه دارد.

مقبولیت درمیان جمع به چه معناسات ودرنوجوان وجوان سبب چیست؟یکی ازنیازها ی انسان، نیاز به مقبولیت درجمع خانواده ،همساالن وجامعه   -26

نند.این گرایش دردوره ی نوجوانی وجوانی سبب می شود که فرد بیشتر به اسات.مادوست داریم دیگران مارا فردمفیدوشایسته ای بدانندوتحسین ک 

 خود بپردازد وتوانایی هاواستعداد های خود راکشف وشکوفا کند ودرمعرض دید دیگران قرار دهد.

( 2ات حضور می یافت.( آن حضارت همواره ازعطر اساتفاده می کرد، ساپس دراجتماع   1دومورد ازویژگی های آراساتگی  پیامبر )ص( رابنویساید؟   -27

 هنگامی که کسی درخانه ی پیامبر)ص( رامی زد، آن حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد وموهای خود راشانه می زدولباس خود رامرتب ترمی کرد.

درآن زمان }زمان » مود:پاساخ امام صادق )ع( به مدعیان زهد وپرهیزکه برآراستگی ایشان خرده می گرفتند ، چه بود؟امام درپاسخ خرده گیران فر  -23

 «پیامبر{مردم درسختی بودند اما امروزه، درشرایط جدیدتری هستیم وعموم مرد توانایی پوشیدن چنین لباسی رادارند

 ( اوحیامی کند که برخی افراد به2( زیبایی های خودراوسیله ی خودنمایی وجلب توجه دیگرانقرار نمی دهد1ویژگی های انساان عفیف رابنویسید؟  -23

( اومقبولیت 8خاطر امورساطحی وکوچک، اوراتحساین کنند ودروجود خود استعداد وارزش های برتری می یابد که مورداحترام وتحسین قرارگیرد.  

 رادوست دارد اما خودرابارزش ترازآن می داند که مقبولیت راازراه جلب توجه ظاهری به دست آورد.
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