سواالت مسابقه کتابخوانی "تلخیص کتاب حجاب شهید مطهری"
-1ائمه اطهار علیهم السالم با استفاده از کدام آیه ،مرام متصوفه(صوفیان) مبنی بر تحریم زینت های دنیا بر خود را
باطل نشان داده اند؟
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ب-سوره اعراف/آیه 32

ج-سوره بقره/آیه 222

د-سوره نور/آیه 30

-2این نظریه مربوط به کیست؟ " باید زنان پیوسته بر همین شیوه رفتارکنند ،یعنی کمتر ماهیت خود را نشان دهند و
بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت دهد".
الف-ویل دورانت

ب-آلفرد هیچکاک

ج-مولوی

د-برتراند راسل

-3کدام گزینه در مورد حیاء ،عفاف  ،ستر و پوشش صحیح می باشد؟
الف -تدبیری است که زن خود با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده
است.
ب-زن ،باهوش فطری و یک حس مخصوص خود دریافته ا ست که از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابری کند  ،در
نتیجه ضمن تصاحب قلب مرد ،متوسل به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد نیز شد.
ج-الف و ب
د -طبق نظریه جامعه شناسان  ،ریشه پیدایش حجاب جنبه اخالقی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و روانی دارد.
-4کدام گزینه صحیح است؟
الف-امنیتی که در زندگی قبیله ای وجود نداشت  ،امنیت اجتماعی یعنی امنیت گروهی بود.
ب-علت بی حجابی عدم امنیت است و چون در حال حاضر امنیت برقرار است  ،باید حجاب را برداریم.
ج-علت دستور پوشش در اسالم  ،عدم امنیت است.
د-فلسفه ی اصلی پوشش ،با ظهور اسالم به دلیل عدم امنیت و شبیخون های قبیله ای بود.
-5فلسفه پوشش اسالمی چیست؟
الف-آرامش روانی ،جنبه های اخالقی و اجتماعی
ب-آرامش روانی،استحکام پیوند خانوادگی
ج-استواری اجتماع ،ارزش و احترام زن

د-همه موارد
-6ریشه اجتماعی پدیدآمدن حریم و حائل میان زن و مرد از نظر اسالم کدامست؟
الف-میل به ریاضت،حسادت مرد،عدم امنیت اجتماعی و حیاء
ب-میل به ریاضت ،عدم امنیت اجتماعی،حیاء و عفت
ج-ریشه اخالق جنسی زن از قبیل حیاء ،عفاف و پوشش زن و مرد
د-حسادت مرد،عدم امنیت  ،استثمار زن
-7در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می خوردکه اولین قربانی آزادی و بی بند و باری امروز زنان و
مردان .............................است.
الف-عشق و شور و احساسات بسیار شدید و عالی انسانها
ب-بی عفتی و عریانی
ج-عدم وجود حریم و حائل میان زن و مرد
د-مورد ب و ج
-8برای آرامش غریزه چه چیزهایی الزم است؟
الف-محرومیت و ممنوعیت غریزه ،جلوگیری از تهییج و تحریک آن
ب-ارضاء غریزه در حد حاجت طبیعی و جلوگیری از تهییج و تحریک آن
ج-ارضاء غریزه در هنگام نیاز  ،رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات درآوردن غریزه
د-محدود کردن غریزه جنسی و جلوگیری از تهییج و تحریک آن
-9با توجه به فلسفه استثمار زن کدام نظریه صحیح است؟
الف-حریم و پوشش یادگار عهد مالکیت و تسلط مرد است.
ب-مردان به خاطر اینکه از وجود زنان بهره ی اقتصادی ببرند ،آن ها را در خانه ها نگه می داشتند.
ج-این مساله که زن استقالل اقتصادی دارد از مسلمات دین اسالم است.
د-اسالم نظر به استثمار زن داشته ولی دستور به استقالل اقتصادی زن می دهد.
-10کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-حجاب اسالمی مانع هدر رفتن نیروی نیمی از افراد اجتماع است.
ب-مبنای حجاب این است که التذاذات جنسی به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد.
ج -حریم نگه داشتن زن و مرد یکی از وسایل مرموزی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقعیت خود در برابر مرد از
آن استفاده کرده است.
د-گزینه ب و ج

