
https://konkur.info

https://konkur.info


                      

    

 

         

 

            

                    

                

                 

                    

                  

 

 

 دارد؟ وجود خاصی دستور پوشیدگی، و عفاف دربارۀ كریم قرآن در آیا-1

 كرده تعیین روشنی و خاص وظایف زنان، برای هم و مردان برای هم كریم، قرآن در متعال بله ،خدای

 است.

 پوشیدگی مردان و زنان را بنویسید. و دستور اسالم درباره عفاف-2

 خود دامان کنند و خودداری نامحرم زنان به نگاه از و كنند كنترل را خود چشم كه است مردان وظیفه   الف(

 .دارند نگه گناه از را

 حفظ از گناه را خود دامان و كنند خودداری نامحرم به نگاه از كه دارند وظیفه مردان مانند نیز زنان ب(

 .نمایند

 .كند جلب خود به را نامحرمان وجهت كه باشد های گون به نباید زیورآالت و زینت از استفاده ج(

هم  را آنها گردن و گریبان سر، موی بر عالوه كه كنند تنظیم های گون به را خود پوشش باید زنان د(

 بپوشاند
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 نظر اسالم را درباره شکل پوشش بنویسید.-3

 این شپذیر ضمن اسالم،.است اقوام و ها ملت رسوم و آداب تابع زیادی حدود تا پوشش، نوع و چگونگی

 ارزش با و شود حفظ آنان و احترام وقار كه بپوشند لباسی است، كرده موظف را مردان گوناگونی، و تنوع

 جلب وسیله   یا كند تنما انگش مردم نزد آنان را كه لباسی پوشیدن بنابراین،. باشد هماهنگ جامعه اخالقی های

 .است حرام گیرد، قرار نامحرم زنان

 نان از نظر اسالم را بنویسید.دو شرط در شکل پوشش ز-4

 .بپوشانند نامحرم از مچ، تا دستها و صورت جز به را، خود بدن تمام -1

 .باشد تحریک كننده و چسبان نازک، نباید آنان پوشش -2

 مفهوم و پیام این آیه شریفه را بنویسید.-5

 پیامبر، ای الن بیُّ  اَیَُّها یا

 بگو مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به لُمؤِمنینا نسِاء وَ  بَنِاتكَ  وَ  لَزواِجكَ  قُل

 کنند تر نزدیک خود به را خود های پوشش َجالبیِبِهن   ِمن َعلَیِهن   یُدنینَ 

لكَ   شوند شناخته ]عفاف[ به آنکه برای این یُعَرفنَ  اَن اَدنی   ِذ 

 است بهتر نگیرند، قرار آزار مورد و یُؤَذینَ  فاَل

 .است مهربان و آمرزنده همواره خداوند و َرحیًما اَغفورً  ٰللّاُ  کانَ  وَ 

 و شود پاكی شناخته و عفاف به زن كه میشود سبب پوشش گونه این :که می آوریم دست به كریم قرآن از پیام:

 ندهند. را او به تعرض اجازه خود به هستند، خود هوس و هوی اسیر كه بار و بند بی افراد

 ؟شود نمی جامعه در آنان حضور كاهش و دیآزا سلب موجب زنان، چرا حجاب-5

 است قرار داده نامحرمان با وی مواجهه و اجتماع در زن حضور زمان برای را حجاب دستور خداوند اوالا 

 این. کند مشخص می اجتماع در حضور هنگام را زن پوشش چگونگی حجاب زیرا خانه؛ داخل برای نه

 امنیت با و همراه مطمئن حضوری تا شود می سبب بلکه شود، نمی زنان حضور کاهش سبب تنها نه حکم

 .باشند ایمن دارند، حضور جامعه در که اهالنی نا نگاه از و باشند داشته

 .است دین ناسازگار پیشوایان سیره   و قرآن نگاه با آنان آزادی سلب و زنان کردن نشین خانه ادعای آنکه دوم

 کند ؟قانون حجاب چه کمکی به زنان و جامعه می -6

 آنکه جای جامعه به تا کند می کمک بلکه نیست؛ جامعه در زنان آزادی سلب برای قانونی حجاب، قانون پس

 این. کند وی توجه ذاتی کرامت و استعدادها شخصیت، به کند، خالصه وی قیافه   و ظاهر رادر زن ارزش

 وی روانی و آرامش شود حفظ زنان حرمت و حریم رود؛ باال جامعه اخالقی سالمت شود می موجب امر

 یابد. افزایش

 نظر ادیان الهی )یهود و مسیحیت ( را درباره  حجاب بنویسید.-7

 داری دین را الزمه   آن و اند كرده تأكید پوشش بر همواره هستند، دین یک حقیقت، و اصل در كه الهی، ادیان

 حجاب به و یپوشاندند را م خود سر موی اجتماعات، در حضور هنگام زنان یهود، آیین با مطابق. هاند شمرد
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 م مسیح حضرت به زنان معتقد و است ه داشت زیادی اهمیت پوشش نیز مسیحیت آیین در 1. بودند پایبند

 .شوند وارد جامعه حجاب با و بپوشانند را خود موی مریم حضرت مانند یكوشند

 .بنویسید حجاب  درباره نظر دین زرتشت را را -8

 آمد و عمومی رفت محلهای در كامل پوشش با بودند، زرتشت آیین پیرو عموما كه اسالم زا قبل ایرانی زنان

 این بر مورخان غربی از برخی حتی که بود برجسته چنان باستان ایران در زنان حجاب و پوشش. یكردند م

 دانست. جهان در حجاب گسترش اصلی منشأ را باستان ایران توان می که باورند

 لی با کلمات مناسب :تکمیل جاهای خا

 است. عفاف های نشانه از مناسب پوشش -1

 است. کرده دعوت مناسب لباس پوشیدن به را مردان هم و زنان هم خداوند -2

 .است اقوام و ملتها رسوم و آداب تابع زیادی حدود تا پوشش، نوع و چگونگی -3

 نه است داده قرار نامحرمان با وی همواجه و اجتماع در زن حضور زمان برای را حجاب دستور خداوند -4
 .خانه داخل برای

 .است ناسازگار دین پیشوایان سیره   و قرآن نگاه با آنان آزادی سلب و زنان کردن نشین خانه ادعای -5

 

 دارید؟ زنان و مردان برای پیشنهادهایی چه جامعه، در سالم حضور برای -1

 مردان و زنان مسلمان در جامعه اسالمی باید :

 به قوانین اسالمی در زمینه حجاب و عفاف توجه نمایند و مطابق قوانین اسالم در این زمینه عمل کنند.-1

 از خود مقاومت نشان دهند.  شیطانی های وسوسه مقابل در-2

 چشمان خویش را از نگاه به نامحرم حفظ نمایند. -3

 خودشان ترجیح دهند.  رضایت به را خدا رضایت-4

 مسیحی جوامع است،برخی پسندیده امر یک مسیح حضرت دین در سر موی حتی و بدن ششپو اینكه با -2

 چیست؟ آن علت شما، نظر به. توجها ند بی موضوع این به نسبت

 های سنت به بلكه بازگشتی ندارد؛ حقیقی مسیحیت اندیشه   جایگاهی در تنها نه غرب زنان حجابی بی

 .شود می محسوب مسیح از حضرت قبل مشركانه  
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