 -1حضرت آیت هللا خامنه ای حفظ عفاف و عصمت جامعه را  ........می دانند.
ب) یک ضرورت و فریضه بزرگ ج) الزم
الف) یک امر ذاتی
 -2کشف حجاب مقدمه  ................در جامعه دوران رضاخان بود.
الف) برداشتن حیا و عفت

ب) پرداختن به کارهای غیر ضروری

ج) احقاق حقوق زنان

 -3از نظر رهبر انقالب دلیل تکیه بر عفت زنان در جامعه اسالمی چیست؟
الف) امکان تعدی مردان بر زنان با تکیه بر قدرت جسمانی
ب) به دلیل اینکه عفت به ویژه در زنان ارجحیت دارد

ج) چون زنان ضعیف ترند

 -4حدود اسالم در عرصه فعالیت های اجتماعی...........
ب) مربوط به اجازه فعالیت داشتن است.

الف) مربوط به زن و مرد بودن است
ج) مربوط به مرزبندی میان زن و مرد است.

 -5تاکید رهبر انقالب در زمینه فعالیت در محیط های آموزشی و عمومی .......است.
الف) امنیت اخالقی در محیط های آموزشی و پرهیز از جلوه گری زن و مرد در محیط غیر خانواده
ب) فعالیت علمی در محیط های آموزشی و پرهیز از آمیختگی در محیط های عمومی
ج) پرهیز از آمیختگی در محیط های آموزشی و حفظ حریم در محیط های عمومی

 -6برای جلوگیری از آلودگی زن و زمینه های فساد در جامعه ........توصیه شده است.
الف) معاشرت منطقی در محیط های کاری
ب) حفظ پوشش درست و پرهیز از آرایش ها

ج) هم صحبت نشدن زن و مرد

-7از نظر آیت هللا خامنه ای رعایت حد و مرزها در محیط جامعه به دلیل .............است.
الف) تامین خوشبختی زندگی زن و مرد
ب)حفظ حجاب

ج) اهمیت خانواده و ممانعت از تزلزل بنیان خانواده

 -8مشغول کردن زنان به مسائل زنانه از نظر رهبری ..............است.
الف) برنامه استکبار برای بازداری از پرداختن به مسائل اساسی زندگی از جمله امور خانه داری،
وظیفه مادری و فعالیت های اجتماعی
ب) بی اثر کردن مردان در فضای جامعه و دور نگه داشتن زنان از مسائل اساسی زندگی و فعالیت
های اجتماعی و علمی
ج) آزادی زنان

 -9از نظر رهبر انقالب..............مهمترین عنصر شخصیت زنان که مورد بی اعتنایی غرب
است.
الف) ایمان

ج) حجاب

ب) عفت

 -11تفاوت مساله حجاب بین اسالم و غرب به دلیل ................است.
الف) رفتار اسالم در مقوله حجاب است که مطابق طبیعت انسان
ب) قبول نداشتن رفتار بی بند و بارانه میان زن و مرد در اسالم
ج) فرهنگ برهنه گری غرب

 -11زن فرعون و حضرت مریم دو مثال قران به عنوان ...............هستند.
الف) نمونه ایمان زنان

ج) نمونه تقوی

ب) نمونه ایمان همه بشر

 -12تبرج یعنی...........
الف) فتنه انگیزی زنان در مواجهه با مردان
فتنه گری

ب) خودنمایی زنان در مقابل مردان برای جذب و
ج) روابط بدون مرز زن و مرد

 -13در مساله حریم جنسی که یک اصل برای اسالم است اهمیت مساله ............است
الف -شیوه پوشش و معاشرت در جامعه
ب) بی اعتنایی زنان به توجه یا عدم توجه مردان به زنان و به ویژه ظواهر زنانه به دلیل عزت زنان
ج) تعیین حجاب به عنوان فروع دین
 -14در جامعه ای که حاکمیت با خیر و صالح است............
الف) سوﺀ ظن برای اصالح روابط نادرست زن و مرد الزم است.
ب) سوﺀ ظن درباره رابطه زن و مرد به شدت توبیخ شده است.
ج) عمل به امر به معروف و نهی از منکر ضروری است.
 -15در مواجهه با افرادی که حجاب و محدودیت های روابط زن و مرد در جامعه را بر نمی
تابند.........
الف) تفهیم کردن مساله الزم است

ب) تفهیم و تبیین مساله الزم است

ج) الف و ب

