مسابقه کوله بار عشق
به مناسبت هفته بسیج معاونت فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی اقدام به برگزاری مسابقه نموده است .پاسخ نامه را تا
تاریخ  05آذر  1401تکمیل و به برادر بسیجی امیرحسین کشاورزی تحویل دهند .قرعهکشی و اعطاء جوایز یکشنبه  06آذر 1401
ساعت  19:30در هیئت امامین عسکریین علیهماالسالم برگزار میگردد.
تذکر :این سواالت تستی و ویژه خواهران میباشد .برای دریافت سواالت برادران به برادر امیرحسین کشاورزی مراجعه نمایند.
 - 1کدام مراقبت باعث در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو  - 6آیهٔ ذیل با کدام گزینه به ترتیب کامل میشود؟
ك اَزکی
«قُل لِلمُٔومِنینَ یَغُضّوا مِن  ..................وَ یَحفَظوا  ..............ذلِ َ
و هوسران است؟
لَهُم»
الف) حجاب
الف) اَبصارِهِم /فُروجَهُم
ب) نماز
ج) روزه
ب) زینَتَهُن /کا ظَهَرَمِنها
ج) جَالبِیبِهِن /یُٔوذَینَ
د) حصار
د) فُروجَهُم /ما ظَهَرَمِنها
 - ۲کدام پوشش جامع تمام شرایط حجاب است؟
الف) چادر
ب) مانتو
ج) بلوز و دامن
د) لباس های سنتی اقوام

 - ۷کدام مورد دربارهی حجاب درست نیست؟
الف) حجاب مخصوص زنان و دختران است.
ب) حجاب باعث آرامش میشود.
ج) حجاب بهتنهایی برای جامعه کافی نیست.
د) حجاب موجب سالمتی روح میشود.

 - ۸امام کاظم (ع) در شرح و تفسیر آیات قرآن کدام بخش از
 - 3از دیدگاه قرآن کریم نتیجه ی حجاب مناسب چیست؟
الف) زن به عفاف و پاکی شناخته می شود و کسی به خود اجازه پوشش را مشخص نمودهاند و در این دست از روایت ایشان ما را
به رعایت چه موضوعی دعوت کردهاند؟
ی تعرض به او را نمی دهد .
الف) حدود پوشش ـ آراستگی
ب) به زیبایی زن افزوده می شود .
ب) حدود پوشش ـ عفاف
ج) حضور زن در اجتماع تضمین می شود .
ج) علت و فلسفه پوشش ـ آراستگی
د) باعث می گردد زنان اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند .
د) علت و فلسفه پوشش ـ عفاف
 - 4نظر ادیان الهی در رابطه با حجاب کدام یك از گزینه های زیر  - 9ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن
و سیره پیشوایان دین  ......است و با حجاب بودن در مسیحیت
است؟
........
الف) الزمه دینداری
الف) سازگار به دین داری نزدیكتر است
ب) الزمه ارتباط بهتر
ب) ناسازگار به دین داری نزدیكتر است
ج) الزمه توسعه ی دانش بشری
ج) ناسازگار فقط وظیفه حضرت مریم (س) است
د) الزمه کامروایی زنان
د) سازگار فقط وظیفه حضرت مریم (س) است
 - 5حضور  ...................در جبهه های جنگ به جهت پرستاری در  - 10حکم پوشیدن لباس بدن نما که باعث جلب توجه نامحرم
میشود چیست؟
 .............آمده است که با ادعای خانه نشین کردن زنان ..............
الف) مکروه
الف) حضرت زهرا (س)  -تاریخ  -منافات دارد .
ب) احتیاط واجب در نپوشیدن آن است.
ب) حضرت مریم (س)  -قرآن کریم  -ناسازگار است .
ج) حرام
ج) حضرت مریم (س)  -تاریخ  -ناسازگار است .
د) اشکالی ندارد
د) حضرت زهرا (س)  -قرآن کریم  -منافات دارد .

 - 11همهی گزینههای زیر در رابطه با حجاب داشتن ،صحیح است به  - 16زنان«مطابق آیین یهود» و «آیین اسالم در ابتدا» به ترتیب ،موی
سر خود را ..........
جز گزینه ....................
الف) حفظ پوشش به تنهایی برای سالمت جامعه کافی نیست.
الف) میپوشاندند ـ نمیپوشاندند
ب) چه مرد و چه زن باید با رفتار و گفتار خود ،حیا و عفت را رعایت کنند .ب) نمیپوشاندند ـ میپوشاندند
ج) دین اسالم ،برخی از کارها که مردان یا زنان را به گناه میاندازد ،حرام ج) نمیپوشاندند ـ میپوشاندند
میداند.
د) میپوشاندند ـ میپوشاندند
د) انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند ،حرام
است.

 - 1۲مهمترین و اصلیترین فایده حجاب در اسالم چه میباشد؟
الف) زنان و مردان در جامعه راحتتر ظاهر میشوند.
ب) رعایت کردن حریم محرم و نامحرم
ج) در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران
د) حفظ زیبایی ظاهر انسان در برابر نامحرم

 - 1۷حفظ دامان خود از گناه ،وظیفه ی چه کسانی است و دیدن ساعد
زن چه حکمی دارد؟
الف) مخصوص زنان  -جایز است
ب) مخصوص زنان  -جایز نیست
ج) مشترک میان مردان و زنان  -جایز است
د) مشترک میان مردان و زنان  -جایز نیست

 - 13با توجه به آیهی شریفهی «یا ایّها النّبی قل الزواجك و بناتك و  - 1۸کدام مورد از فواید حجاب است؟
نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ ذلك ادنی ان یعرفن فال الف) سالمتی روح
یؤذین  »...عدم تعرض بوالهوسان ،معلول چیست و به چه علت خدای ب) آرامش
ج) امنیت
متعال بیحجابی گذشته را میبخشد؟
د) همه موارد
الف) شناخته شدن به عفاف  -غفور و شکور بودن
ب) شناخته شدن به حجاب  -غفور و شکور بودن
ج) شناخته شدن به عفاف  -غفور و رحیم بودن
د) شناخته شدن به حجاب  -غفور و رحیم بودن
 - 14چه عاملی مسلمانان را به آراستهترین و پاکیزهترین امتها تبدیل  - 19بهترین رفتار در برابر فرضیهٔ حجاب ،در کدامیك از
نمود؟
شخصیتهای زیر مشاهده میشود؟
الف) رضا از پوشیدن لباس تنگ و بدننما در جامعه پرهیز میکند.
الف) توصیههای فراوان به آراستگی در عبادت
ب) زهرا همراه مادرش با پوشش مناسب برای خرید به بازار میرود.
ب) اختصاص نداشتن آراستگی به حضور در اجتماعات
ج) علی در میهمانی خانوادگی از هر نوع رفتاری که باعث جلب
ج) زندگی توأم با آراستگی پیامبر(ص) و سایر پیشوایان
نامحرمان میشود ،دوری میکند.
د) آراستگی را از اخالق مؤمنان دانستن
د) فاطمه در محل کار خود عالوه بر پوشش مناسب ،حیا در گفتار و
رفتار را نیز رعایت میکند.
 - 15در بیان امام صادق (ع) در پاسخ به یکی از یاران خود به نام  - ۲0حجاب زنان چه تاثیری در حضور آنان در اجتماع دارد؟
فضیلبن یسار ،ساعد زن شامل قسمتهایی  ............که زن باید از الف) سبب کاهش حضور زنان در اجتماع میشود.
ب) باعث رشد و کمال معنوی زنان میگردد.
نامحرم بپوشاند و این موضوع اشاره به  ............حجاب دارد.
ج) سبب هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن میگردد.
الف) نیست ـ فلسفه و چرایی
د) سبب میشود تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند.
ب) است ـ فلسفه و چرایی
ج) نیست ـ حدود
د) است ـ حدود
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