بسم هللا الرحمن الرحیم
<سواالت کتاب عفاف وحجاب مقام معظم رهبری>
_1هر حرکتی که برای دفاع از زن انجام میگیرد،باید رکن اصلی آن ...........زن باشد.
الف)رعایت حجاب

ب)رعایت عفاف

ج)رعایت حقوق

د)گزینه الف وب

_۲اجتماع عظیم وتظاهرات زنان مسلمان با شعار حفظ حجاب در مشهد در چه تاریخی بود؟
الف)۱۷دی ماه سال ۵۶ب)۱۸دی ماه سال۵۶
د)۱۸دی ماه سال۵۷

ج)۱۷دیماه سال۵۷

_۳فرهنگ اسالمی،فرهنگ ................است و اسالم با هدف تامین خوشبختی وپیشرفت زندگی
زن و مرد بر روی این مسئله سخت گیری کرده است.
الف)رعایت شئونات اسالمی

ب)فرهنگ عدم اختالط ومرد

ج)محدودیت در معاشرت

د) حدود قانونی و اسالمی

_۴نتیجه معاشرت با نامحرم،زمینه ساز..........و...........است.
الف)فساد اجتماعی
ج)حسادت

ب) بدبینی
د)گزینه ب وج

_۵منظور کلمه (تخضعن)در آیه فال تخضعن بالقول چیست؟
الف)تکبر

ب)خضوع

ج)تواضع

د)خشوع

_۶مسئله زن در کشور ما وسیاستی که استعمارگر در طول سالیان دراز توی این مملکت تعقیب
کرده چه بوده است؟
الف)مسئله اجتماعی
ج)مسئله فرهنگی

ب)مسئله سیاسی
د)مسئله اقتصادی

_۷هدف استکبار جهانی پس از شکست در توطئه های سیاسی ونظامی چه بوده است؟
الف)ضربه زدن به انقالب ب)آلوده کردن زنان و مردان
ج)توطئه شوم فرهنگی

د)تحرکات سیاسی در منطقه

_۸برنده ترین حربه علیه ایران توسط سلطه گران چه بوده است؟
ب)ایجاد اختالف در میان اقوام

الف)تشدید جاذبه های جنسی

د)توطئه سیاسی

ج)توطئه نظامی

_۹نتیجه اختالط زن و مرد نامحرم چیست؟
ب)پایین آورنده شأن زن

الف)تزلزل پایه های خانواده ها

د)تشدید جاذبه های جنسی

ج)عشرت طلبی های کاذب

_۱۰در اسالم تبرج ممنوع است،منظور از تبرج چیست؟
الف)جذب وفتنه گری

ب)خودنمایی زنان در مقابل مردان

ج)عشوه گری زنان برای مردان

د)تکبر وغرور زنان برای مردان

_۱۱حجاب در هر شکلی عامل...........زن است.
الف)امنیت
ج)عفت

ب)شخصیت
د)گزینه الف وب

_۱۲بهترین شکل تامین حجاب زنان در ایران .........است ؟
ب) چادر

الف)مانتو
ج)لباس سنتی هر منطقه

د)گزینه ب وج

_۱۳مد تجمل گرا،عامل اصلی ..........جامعه است؟
الف)تجمل گرایی
ج)تازه طلبی

ب)انحراف زنان
د)انحراف مردان

_۱۴در جامعه ما،حجاب یک ضرورت اسالمی وانقالبی است ،نه  ..............و.................
الف)التزام اجتماعی وقانونی

ب)التزام اجتماعی

ج)التزام حکومتی وقانونی

د)هیچ کدام

_۱۵از آثار سرمایه داری غرب.......
الف)اخالق فاسد و بی بندوباری جنسی.
ب)ایجاد عشرتکده های کاذب
ج) تزلزل فرهنگی
د)برهنگی فرهنگی
_۱۶بی بند و باری از انگیزه های .........است؟
ب)فرهنگی

الف)اجتماعی

د)اقتصادی وفرهنگی

ج)سیاسی

_۱۷اسالم در باب حجاب پوشش را معین نکرده است،مقصود را معین کرده است.مقصود این است
که دیدار زن ومرد ومالقات طبیعی آنها به صورت روزمره تبدیل به یک عامل.............نشود
واین هدف اسالم است.
ب)فساد

الف)انحراف

د)گزینه الف وب

ج)تحریک

_۱۸حجاب انتخاب زنهای........و.........است
الف) روشنفکر وقانونمند
ج) تحصیل کرده وآگاه

ب)روشنفکر وآگاه
د) تحصیل کرده وقانونمند

_۱۹اختالط زن ومرد نامحرم نشانه تمدن ............غرب است.
الف)غلط

ب)وحشی

ج)منحط

د)منفعل

)۲۰سالگرد آغاز رواج بی بندوباری در دوره حکومت طاغوت چه تاریخی بوده است؟
الف)۱۷دی ماه۵۶
ج)۱۸دیماه ۵۷

ب)۱۷بهمن۵۶
د)۱۸بهمن۵۶

_۲۱غرب ووابستگانش خواستار برهنگی زن در ایران بودند،آنها به دنبال اهداف شیطانی خود
یعنی....................وبی بند و باری زن بودند.
الف)انحراف جامعه ب)بی اعتقادی کل جامعه ج)بی هویتی کل جامعه

د)بی انگیزگی کل جامعه

_۲۲حرکت ضد حجاب که امروز در کشور ما تعقیب میشود،یک حرکت .......ضد جمهوری
اسالمی است.
ب)سیاسی

الف)فرهنگی

د)اعتقادی

ج)اجتماعی

_۲۳بد حجابی ورواج فساد،معلول ........وفرهنگ های .......است.
الف)عقب ماندگی منحط

ب)باورهاغلط

ج)عقب ماندگی _غلط

د)هیچ کدام

_۲۳چادر نشانه ملی ومورد غضب................است .
ب) سلطه گران

الف)غرب

د)هواداران غرب

ج)استعمارگر

_۲۴اصل گرایش به زیبایی و زیبا سازی وزیبا دوستی یک امر............است.
الف)غریزی

ب)فطری

د)فرعی

ج)اعتقادی

_۲۵اولین گام استعمار در دوران رضا خان وکشف حجاب،تهی کردن زن مسلمان ایرانی از
شخصیت ...........و..............بود.
الف)دینی و اعتقادی

ب)اسالمی وملی

ج)جهادی وانقالبی

ج)اسالمی واتقادی

_۲۶طرح ریزی برای مبارزه علنی با حجاب و چادر در دوران طاغوت در چه سالی بوده است؟
الف)سال۵۵

ب)سال۵۶

ج)سال۵۴

د)سال ۵۴و۵۵

_۲۷همه ادیان نه فقط دین اسالم،منتها دین اسالم منظم تر و دقیق تر از سایر ادیان با عنان
گسیختگی.............انسانها مخالف است.
الف)غرایز

ب)شهوات

ج)انحرافات

د)بی بندوباری

_۲۸حجاب ارزشی است منطبق با ........انسان .
الف)عقاید

ب)عفت

ج)طبیعت

د)فطرت

_۲۹از جریان های فساد یک نمونه اش،فسادهای اخالقی و رواج ...........است.
الف)لجام گسیختگی

ب)بی بندوباری

ج)انحرافات جنسی

د)منکرات

 _۳۰یکی از راههایی که صهیونیست جهانی برای به سلطه وزنجیر کشیدن ملتها به کاربرده
است،چیست؟
الف)ترویج فساد وفحشا
ب)مخلوط کردن دختران و پسران
ج)آزاد کردن روابط جنسی
د)هر سه مورد

