
 کوله بار عشق مسابقه  

  تا را  نامه پاسخ   .اقدام به برگزاری مسابقه نموده است  شهیدحسن زمانی معاونت فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج    هفته بسیج به مناسبت 

 1401آذر    06جوایز یکشنبه    اعطاءکشی و  د. قرعهنتحویل ده  امیرحسین کشاورزیو به برادر بسیجی  تکمیل    1401آذر    05  تاریخ

 گردد. برگزار می هیئت امامین عسکریین علیهماالسالم در  19:30ساعت 

 د. نمراجعه نمای امیرحسین کشاورزیبه برادر  برادرانبرای دریافت سواالت  باشد.می خواهرانویژه  و ی سواالت تستاین  تذکر:

 

کدام مراقبت باعث در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو   -   1

 و هوسران است؟

 الف( حجاب 

 ( نماز ب

 روزه  ج(

 حصار  د(

 شود؟ یکامل م بیبه ترت نهیبا کدام گز لیذ ٔ  هیآ - 6

.............. ذلَِك اَزکی    حَفظوایَمِن .................. وَ    غُضّوایَ  نَیلِلمُٔومِن   »ُقل

 لَهُم« 

 ( اَبصارِهِم/ ُفروجَهُم الف

 کا ظَهَرَمِنها   /نَتَهُن  ی( زب

 نَ یٔوذَیُ /بِهِن  یجَالبِ ج(

 ُفروجَهُم/ ما ظَهَرَمِنها   د(

 حجاب است؟  طیکدام پوشش جامع تمام شرا  - ۲

 ( چادر الف

 ( مانتوب

 بلوز و دامن   ج(

 اقوام   یسنت  ی لباس ها  د(

 ست؟ یحجاب درست ن ی کدام مورد درباره  - ۷

 دختران است.  ( حجاب مخصوص زنان والف

 .شودی( حجاب باعث آرامش مب

 . ستین ی جامعه کاف  یبرا یی تنهاحجاب به ج(

 .شودیروح م ی حجاب موجب سالمت د(

 ست؟ یحجاب مناسب چ ی جه ینت م یقرآن کر دگاهی از د - 3

به خود اجازه    یشود و کس   ی شناخته م  ی ( زن به عفاف و پاکالف

 دهد .   یتعرض به او را نم  ی

 شود . یزن افزوده م   ییبای( به زب

 شود .    یم نی حضور زن در اجتماع تضم ج(

 داشته باشند .  یشتری گردد زنان اعتماد به نفس ب  یباعث م  د(

از    ات یآ  ر یامام کاظم )ع( در شرح و تفس  -   ۸ قرآن کدام بخش 

ما را    شان ی ا  تیدست از روا  ن یاند و در اپوشش را مشخص نموده

 اند؟دعوت کرده ی چه موضوع تیبه رعا

 ی ( حدود پوشش ـ آراستگالف

 ( حدود پوشش ـ عفاف ب

 ی علت و فلسفه پوشش ـ آراستگ ج(

 علت و فلسفه پوشش ـ عفاف  د(

 ر یز  ی ها  نه یاز گز  كیدر رابطه با حجاب کدام    ی اله   ان ینظر اد  -   4

 است؟

 ی نداری ( الزمه دالف

 ( الزمه ارتباط بهتر  ب

   یدانش بشر  ی الزمه توسعه  ج(

 زنان  یی الزمه کامروا  د(

آنان با نگاه قرآن    ی کردن زنان و سلب آزاد  ن یخانه نش  یادعا  -   9

بودن در مس  ن ید  انیشوایپ  رهیو س با حجاب  و    تیح ی...... است 

..... ... 

 است   ترك ینزد ی دار ن ی( سازگار  به دالف

 است  ترك ی نزد یدار  ن ی( ناسازگار  به دب

 )س( است  م یحضرت مر فهی ناسازگار  فقط وظ ج(

 )س( است  میحضرت مر فهی سازگار  فقط وظ د(

در    یجنگ به جهت پرستار  یحضور ................... در جبهه ها  -  5

 کردن زنان ..............   نیخانه نش  ی............. آمده است که با ادعا 

 منافات دارد .  - خ ی تار - ( حضرت زهرا )س( الف

 ناسازگار است .  -  میقرآن کر - )س(   می( حضرت مرب

 ناسازگار است . -  خی تار -)س(    می حضرت مر ج(

 منافات دارد . -  میقرآن کر  -حضرت زهرا )س(   د(

لباس بدن نما که باعث جلب توجه نامحرم    دنیحکم پوش  -  10

 ست؟ ی چ شودیم

 ( مکروهالف

 آن است.  دنیواجب در نپوش اط ی( احت ب

 حرام  ج(

 ندارد  ی اشکال د(

 

 

 



است به    حیدر رابطه با حجاب داشتن، صح  ریز  یهانهیگز  یهمه  -  11

 ....................  نهیجز گز
 . ستین  یمعه کافسالمت جا  یبرا   یی( حفظ پوشش به تنهاالف

 کنند.   تیو عفت را رعا  ایبا رفتار و گفتار خود، ح  دی( چه مرد و چه زن باب

حرام    اندازد،ی زنان را به گناه م  ایاز کارها که مردان    یاسالم، برخ  نید  ج(

 . داندیم

حرام    انسان جلب کند،  یکه توجه نامحرمان را به سو  یانجام هر رفتار  د(

 است. 

 ی مو  ب،یاسالم در ابتدا« به ترت  نییو »آ  هود«ی  نییزنان»مطابق آ  -  16

 سر خود را ..........   

 پوشاندند یـ نم پوشاندند ی( مالف

 پوشاندند یـ م پوشاندند ی( نمب

 پوشاندند یـ م پوشاندند ی( نمج

 پوشاندند یـ م   پوشاندندیم د(

 باشد؟ یحجاب در اسالم چه م ده یفا  ن یتریو اصل نیمهمتر - 1۲

 . شوند یتر ظاهر م( زنان و مردان در جامعه راحتالف

 محرم و نامحرم میکردن حر  تی( رعاب

 افراد سودجو و هوسران  تیدر امان ماندن از آزار و اذ ج(

 برابر نامحرم ظاهر انسان در  ییبایحفظ ز د(

ساعد    دنیاست و د  یچه کسان  ی  فهیحفظ دامان خود از گناه، وظ  -  1۷

 دارد؟  یزن چه حکم

 است زیجا -( مخصوص زنان الف

 ستین  زیجا -( مخصوص زنان ب

 است زیجا  -مردان و زنان  انیمشترک م ج(

 ستین زیجا  - مردان و زنان   انیمشترک م د(

»یا ایّها النّبی قل الزواجك و بناتك و    یشریفه  یبا توجه به آیه  -   13

یعرفن فال   ان  ادنی  ذلك  من جالبیبهنّ  علیهنّ  یدنین  المؤمنین  نساء 

 ی یؤذین ...« عدم تعرض بوالهوسان، معلول چیست و به چه علت خدا 

 بخشد؟یگذشته را م  یحجابیمتعال ب

 غفور و شکور بودن   -( شناخته شدن به عفاف  الف

 غفور و شکور بودن  -( شناخته شدن به حجاب ب

 غفور و رحیم بودن - شناخته شدن به عفاف  ج(

 غفور و رحیم بودن  -شناخته شدن به حجاب  د(

 حجاب است؟ دیکدام مورد از فوا - 1۸

 روح ی( سالمتالف

 ( آرامشب

 تی( امنج

 همه موارد د(

 ل ی ها تبدامت  نیترزهیو پاک  نیترمسلمانان را به آراسته   ی چه عامل  -   14

 نمود؟

 در عبادت  یفراوان به آراستگ  یهاه ی( توصالف

 به حضور در اجتماعات  ی( اختصاص نداشتن آراستگب

 انیشوایپ  ری)ص( و سا امبریپ  یتوأم با آراستگ ی زندگ ج(

 را از اخالق مؤمنان دانستن  یآراستگ د(

فرض  نیبهتر  -  19 برابر  در  کدام  ٔ  هیرفتار  در  از   ك یحجاب، 

 شود؟یمشاهده م ریز یهات یشخص

 . کندیم زینما در جامعه پرهلباس تنگ و بدن دنی( رضا از پوشالف

 . رودیبه بازار م دیخر ی( زهرا همراه مادرش با پوشش مناسب براب

م  یعل  ج( رفتار  ی خانوادگ  یهمان یدر  نوع  هر  جلب   یاز  باعث  که 

 . کند یم  یدور شود،ینامحرمان م 

در گفتار و    ایفاطمه در محل کار خود عالوه بر پوشش مناسب، ح  د(

 . کندیم  تیرعا زیرفتار را ن

ب  -  15 به    انیدر  پاسخ  در  )ع(  نام    ارانیاز    ی کیامام صادق  به  خود 

زن  سار،ی  بنلیفض قسمت  ساعد  با   یی هاشامل  زن  که  از   د ی............ 

 موضوع اشاره به ............ حجاب دارد.   نینامحرم بپوشاند و ا

 ییـ فلسفه و چرا ستی( نالف

 یی ( است ـ فلسفه و چراب

 ـ حدود  ستین ج(

 است ـ حدود  د(

 در حضور آنان در اجتماع دارد؟ یریحجاب زنان چه تاث - ۲0

 .شودی( سبب کاهش حضور زنان در اجتماع مالف

 . گرددیزنان م ی( باعث رشد و کمال معنوب

 . گرددیکرامت و منزلت زن م شتریسبب هرچه ب ج(

 داشته باشند.  تیمطمئن و همراه با امن یتا حضور شودیسبب م د(

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تلفن همراه: تلفن: سن: نام و نام خانوادگی:

 1 ۲ 3 4 5 6 ۷ ۸ 9 10 11 1۲ 13 14 15 16 1۷ 1۸ 19 ۲0 
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 zamani57ir@  - بین سخنرانی و مولودی خوانی هیئت 1401آذر  06تاریخ اعطاء جوایز  -پایگاه شهیدحسن زمانی   -  مسابقه کوله بار عشق


