
 باسمه تعالی

 بمناسبت هفته عفاف و حجاب و واقعه مسجد گوهرشادسواالت آزمون  

 

 معلوم میشود ؟« یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»از آیه کریمه – 1

 نعمت خدا است، )مردان و زنان( چشم پاكج(                     ، براى مردان نيز الزم است.و عفاف  پاكدامنىالف( 

 ب( حفظ نعمت خداوند آداب خود را دارد                                د(  همه موارد

 

 شریف کدام چشم در روز قیامت گریان نیست؟ طبق حدیث -2

 چشمی كه در نماز شب بخاطر اعمال خود، گریان استج(      الف( چشم عالم عارفی كه برای خدا مينویسد     

 د( همه موارد             گناه بسته شود  نگاه به چشمى كه از ب(  

 

و پوشش بانوان در برابر افراد نامحرم، نباید تحریك کننده و شهوت  شود که حجاباز آیات قرآن استفاده مى -3

 کدام است؟نداشتن حجاب که حجاب الزم نیست. استثنائات استثنا  مگر در موردانگیز باشد، 

      پزشک و عالم دینی    ج(           ندارنداى كه اميد ازدواج زنان سالخوردهو  دانداى كه از شهوت، چيزى نمىبچّه الف(

 د( همه موارد                                                           نزد مردان غير مسلمان كه اجنبی هستند      ( ب

 

 می آموزیم که؟« فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ»از آیه  -4

شيطان دشمن حجاب شما است                                     ج(                      اردمانعى ندو داد و ستد زنان، با حفظ حجاب ارتباط الف( 

 حجاب هر قوم و جامعه ای متفاوت است   د(         برای دختران بعد از سن بلوغ تا نوجوانی حجاب واجب نيست   ب(

 

 در اجتماع حضور داشته اند؟ نبوده وزنان پیامبر محصور از کدامیك از عبارات آیات شریفه زیر معلوم میشود که  -5

   تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْال  ج(                                      فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب  الف(  

 همه مواردد(                              كَأَحَد  مِنَ النِّساءِ یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَ ب( 
  

 

هاى زن شود، جایز زیور و زیبایىبه  )جلب توجه( رفتن، سببپوشیدن هرگونه کفش و لباسى که هنگام راه -6

 طبق کدام آیه است؟ نیست.

 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ج(              وَ ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلََم ما یُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّالف( 

 وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيِْهنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ د(                        وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی ال یَرْجُونَ نِكاحاًب(  

 

 استفاده میشود، چیست؟« فَیَطْمَعَ الَّذِي فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»ارت شریه قرآن نکاتی که از عب -7

 پذیرندج( قلب های مریض و آلوده، حجاب را نمی                 ریک كننده باشد. نباید گفتار و رفتار زن تحالف(  

 د( الف و ب               ى افراد سالم نيستند. ى نبوى نيز همهدر جامعهب( 



 باسمه تعالی

 بمناسبت هفته عفاف و حجاب و واقعه مسجد گوهرشادسواالت آزمون  

 

 ؟. طبق آیه شریفه يحجاب به نفع زن و مرد هر دو است -8

  أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»ج(                                          لَهُمْ ذلِکَ أَزْكىالف( 

 ب و جد(                                    تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاًب( 

 

اى خود را بپوشانند که فرماید: براى آنکه زنان مؤمن مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرند، به گونهآیه مى کدام -9

 .حرمتى آنان فراهم نشوداى براى بىزمینه

 ۵3، آیه احزاب سوره ج(                                      ۵۹سوره األحزاب، آیه الف( 

   31سوره النور، آیه د(                                              ۶۰سوره النور، آیه  ب(

 

 آیه ؟طبق گرى زنان، در جامعه ممنوع است. جلوه -10

 ۵4  ، آیهاحزاب سوره ج(                                             ۵3، آیه احزاب سوره الف( 

    31سوره النور، آیه د(                                                  ۶۰سوره النور، آیه  ب(

 

 در اعتراض مردم و علماء به کشف حجاب، کدام یك از این علماء توسط رضاخان به سمنان تبعید شد؟ -11

  انگجی  سيدابوالحسنج( آیت اهلل               الدین فال اسيری از علمای شيرازحسامالف( 

 یونس اردبيلی سيدد( آیت اهلل                                   حسين قمیسيد اهلل آیت ب(  

 

 ! این جمله کیست؟چادر دشمن ترقی و پیشرفت مردم ما است -21

 همسر رضا شاه     ج(                                     شاه  رضاالف(  

 سفير وقت انگلستاند(                          ارتشبد محمود جم ب( 

 

 ؟کشته شدند ، در کجا دفن شدندها هاي توپ و مسلسلگلولهچند صد نفري که در قیام گوهرشاد با  -31

 ج( منطقه عسگر آباد مشهد                        آباد       الف( در روستایی اطراف وكيل

 د( در سرداب همان صحن گوهرشاد                                ب( پشت قبرستان عمومی شهر    
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