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 ردیف سواالت پاسخ

 حکم حجاب
 

خداوند که سالمت روح و جسم ما را  یکی از دستورات حکیمانه

 در پی دارد چیست؟

9 

ت افراد سود جو و هوسران است.اذیّو در امان ماندن از آزار  همترین فایده ی حجاب چیست؟م   7 

در باره ی دختران و زنانی است که پوشش مناسبی ندارند و خود را 

 در معرض دید نامحرمان قرار می دهند .

یشترین آزار و اذیت ها در مورد چه کسانی است؟ب  3 

رانجام افراد بد حجاب یا بی حجاب چیست؟س حسرت و پشیمانی  4 

ز دستورات مهم اسالم .................................... است .ا حفظ حجاب  5 

کی از مسئولیت های مهم مردان همانند زنان ....................... ی حفظ پوشش مناسب 

 است.

6 

 –گفتن با لحن نامناسب سخن  –لباس های تنگ و بدن نما پوشیدن 

پوشیدن  –موجب جلب توجه نامحرمان می شود  رفتارهایی که انجام

 لباسهایی که انسان را در جامعه انگشت نما می کند.

ه کارهایی مردان و یا زنان را به حرام می اندازد ؟چ  2 

خیر . تمام افراد چه زن و چه مرد باید با رفتار و گفتار خود ، حیا و 

ند .عفّت را رعایت کن  

یا حفظ حجاب به تنهایی برای سالمتی جامعه کافی است ؟ آ

 توضیح دهید .
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وشیده بودن چه جاهایی از بدن برای زنان واجب است ؟پ تمام بدن بجز صورت و دستها از مچ تا انگشتان  1 

 –دایی  –عمو -شوهر  پدر  –پدربزرگ –برادر  –پسر  –شوهر  –پدر 

هانوه  –دختر پسرِ  –پسر پسرِ  –خواهر پسر  –برادر پسر   

فراد محرم برای زنان را نام ببرید.ا  91 

خواهر دختر  –خاله  –عمه  –مادربرگ  –خواهر  –دختر –زن  –مادر 

مادر زن-هانوه  -برادردختر  –  

فراد محرم برای مردان را نام ببرید.ا  99 

سئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟م حفظ حجاب و پوشش و حفظ حیا و عفّت در رفتار و گفتار  97 

در میان نخبه های علمی کشور دختران پاکدامن و امروزه –خیر 

محجبه بسیار دیده می  شود و این نشان می دهد که حجاب مانع 

.پیشرفت نیست  

یا حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت است؟ با مثال توضیح آ

 دهید .
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