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سینا دوره اول

فصل 5-اخالق

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نیست؟  1

انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود (بر مردان و زنان)، حرام است. نگاه حرام مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر نیز می شود.

تفاوت مردان و زنان در مقدار پوشاندن بدن مربوط به نوع آفرینش آن هاست. احکام مربوط به محرم و نامحرم از قوانین اجتماعی وضع شده توسط انسان هاست.

در آیۀ زیر دو سفارِش قرآن کریم کدام است؟  2
  «َفال َتْخَضعَن بِالَقوِل َفَیطَمَع الَّذي فی قلِبِه َمَرٌض و ُقلَن َقوًال َمعُروفًا»

با فرد بیماردل سخن نگفتن - به شیوه اي پسندیده سخن گفتن با ناز سخن نگفتن - با فرد بیماردل سخن نگفتن

با فرد بیماردل سخن نگفتن - هوس رانی نکردن با فناز سخن نگفتن - به شیوه اي پسندیده سخن گفتن

پیامدهاي بدحجابی کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟  3

مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط مردان هوس باز افتادن در دام گناه

همۀ موارد دور شدن از خدا

علی برخی از محرم ها و نامحرم ها را نسبت به خودش دسته بندي کرده کدام یک را اشتباه انجام داده است؟  4

مادربزرگ - دختر برادر - عمه  محرم خواهر - مادربزرگ - دختر برادرش  محرم

دختر خواهرش - خواهرزن - زن دایی  نامحرم دخترعمه - زن دایی - زن عمو  نامحرم

←←

←←

نگاه حرام .................. ، مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر به شمار می رود. امام صادق (ع) آن را .................. می داند.  5

علی رغم آن که گناه بزرگی نیست - تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان
که خود گناهی بزرگ است - تیري از تیر هاي زهرآگین شیطان

علی رغم آن که گناه بزرگی نیست - از نشانه هاي بی فایده بودن اختیار انسان ها که خود گناهی بزرگ است - از نشانه هاي بی فایده بودن اختیار انسان ها

کدام گزینه مخالف با قانون «حفظ حیا» است؟  6

سخن گفتن با لحن هاي نامناسب و کلمات مبتذل پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما

( ) و ( گزینه هاي ( 12رعایت احکام مربوط به محرم و نامحرم

حدیث پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «ُصوُموا َتِصحُّوا» و ضرب المثل «شنیدن کی بود مانند دیدن» به ترتیب به کدام یک از فواید روزه ارتباط  7
دارد؟

حفظ سالمتی - توجه به محرومان تقویت صبر و تقوا - توجه به محرومان

حفظ سالمتی - تقویت صبر و تقوا توجه به محرومان - حفظ سالمتی

آیۀ شریفۀ  «َفال َتْخَضعَن بِالَقوِل َفَیطَمَع الَّذي فی قلِبِه َمَرٌض و ُقلَن َقوال معروفًا» خطاب به  .................. و دربارة  .................. است؟  8

بانوان - گفتار همۀ انسان ها - گفتار بانوان - نگاه همۀ انسان ها - پوشش مناسب

1



کدام گزینه نادرست است؟  9

احکام اسالمی، قوانینی هستند که براي حفظ سالمتی و آرامش روحی و جسمی انسان وضع شده اند.

پوشاندن بدن، فقط وظیفه ي زنان است.

معیار و دلیل احکام اسالمی، رستگاري انسان است.

قوانین الهی، حفظ سالمتی و آرامش روحی و جسمی انسان را به دنبال دارد.

به ترتیب امام صادق (ع) چه چیزي را تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان می شمارد و داشتن گفتار مناسب در برابر نامحرمان وظیفه ي چه کسانی  10
است؟ (نگاه به گذشته)

نداشتن پوشش مناسب، فقط زنان نگاه به نامحرم، فقط زنان

نداشتن پوشش مناسب، همه ي مسلمانان نگاه به نامحرم، همه ي مسلمانان

ترجمه ي آیه ي زیر را کامل کنید. این آیه مربوط به کدام قانون الهی است؟  11
 «َفال َتخَضعَن بِالَقوِل َفَیطَمَع الَّذي ِفی َقلِبِه َمَرٌض َو ُقلَن َقوًال َمعروفًا»   

ترجمه: (پس با ناز سخن مگویید که .................. به طمع بیفتد. بلکه به .................. سخن بگویید.)

چند کاري را که قانون «حفظ حیا» را نقض می کند نام ببرید:  12

جا هاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  13
الف) انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود .................. است.

ب) نگاه حرام عالوه بر آن که خودش گناهی بزرگ است .................. گناهان بزرگ دیگر نیز به شمار می رود.
ج) تفاوت مردان و زنان در مقدار پوشاندن بدن مربوط به .................. آن هاست.

هر یک از کلمات داخل پرانتز را در مقابل جمله هاي مناسب آن بنویسید. (یک کلمه اضافی است.)  14
(حفظ نگاه - حفظ آرامش - حفظ حیا - حفظ پوشش مناسب)

الف) اولین وظیفه ي هر مسلمان در برابر نامحرمان، حفظ آن در گفتار و رفتار است. (               )
ب) انسان هاي عاقل، جواهرات و اشیاي ارزشمند خود را در مکان هاي حفاظت شده و دور از چشم غارت گران نگه داري می کنند. (             )

ج) به فرموده ي امام صادق (ع) لغزش در این امر براي به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است. (              )

جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.  15

نتیجۀ بدحجابی کم ارزش شدن زن در جامعه است.
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