
 ـ زنان در آغاز قرن ................ بعد از تظاهرات و منازعات بسیاری، اجازه مشارکت در رای گیری انتخابات راه یافتند.1

 میالدی  20میالدی      د( قرن  17میالدی       ج( قرن  18میالدی      ب( قرن 19الف( قرن 

 شروع به برنامه ریزی و اشاعه فساد و فحشا کرده اند و زن ها را از عفت بشری خارج ساختند.سال پیش 150...... برای فساد نسل بشر، از حدود ـ ...2

 الف( استعمارگران       ب( غرب          ج( تشکیالت صهیونیستی         د( اروپا

َساِء )نساء/ الر  ـ از آیه : 3 اُموَن َعلَی الن   ( در مورد زن چه برداشتی می شود؟34َجالُ َقوَّ

 لف( زن بایستی در همه امور تابع شوهر باشد      ب( زن بایستی همه کاره باشد و مرد باید تابع باشدا

 ج( دو شریک و دو رفیق هم باشند                    د( الف و ج

 ـ طبق فرمایشات رهبری درباره مساله زن در جامعه، اساس مشکل دو چیز است؛ آن دو چیز کدام است؟4

 ط و بد فهمیدن جایگاه زن و شان زن در جامعه     ب( کج فهمی در زمینه کرامت زنان و مردان الف( نگاه غل

 ج( بد فهمیدن مساله خانواده و بد عمل کردن در رفتارهای داخل خانواده     د( الف و ج

 نند؟نگرش به مساله زن و مساله مرد یک نگرش غلطی است؛ رهبر معظم انقالب عالج آن را در چه می داـ 5

 الف( موعظه کردن    ب( نمونه سازی و الگوگیری    ج( راه حل الهی و پیام وحی و نظر اسالم   د( الف و ب

 ـ الگوی غربی امروز اروپایی، برخاسته و زاییده از ....6

 ب( الگوی باستانی رومی و یونانی     ج( الگوی تبعیض جنسیتی             د( ب و ج تفکرات و اندیشه غلط    الف( 

 (  در جوامع غربی شان اجتماعی زن را چطور معرفی می کنند؟7

 الف( زن باید مورد انتفاع مرد قرار گیرد   ب( باید جذابیت های جنسی خود را ارائه دهد 

 برای مرد چشم نواز باشد     د( همه موارد  ج( نوع پوشش زن باید به گونه ای باشد که

 ـ خیانت دنیای غرب به بشریت مخصوصا به زن در چه مواردی است؟8

 الف( کشاندن زن و مرد به وادی ابتالئات جنسی    ب( بی قانونی و بی نظمی در جامعه 

 ج( با آوردن زن به شکل متبرج به وسط میدان       د( همه موارد 

 رب تعظیم زن را در چه می داند؟دنیای فاسد غـ 9

 در برابر مردان جلوه گری کنند و چشم نواز باشندالف(حجاب و عفاف را کنار بگذارند       ب( 

 ن غرب مطیع باشد     د( الف و ب ج( در برابر قانو

 ـ راهکار اسالم در برابر جوامع غربی در مورد مساله زن چیست؟10

 الف( تصحیح نقطه نظرهای غلط و باطل غرب در مساله زن و مواجه کردن آن با نظرات اسالمی 

 ب( درک و ارائه دیدگاه های اسالم بدون افراط و تفریط 

 ج( جلوگیری از مظلومیت زنان در سایه اخالق و قانون و تهذیب مردان 

 د( همه موارد 

 

 



 رت مریم بیان کرده اند؟ـ مقام معظم رهبری چه ویژگی هایی برای حض11

 الف( نمونه و مثل قرآنی برای مومنان     ب( صبر عظیم و ایستادگی در برابر مشکالت و مصائب 

 تهمت های ناروا      د( الف و ج ج( ایستادگی در مقابل 

 ت؟ـ طبق فرمایشات رهبری در اسالم برای فعالیت زنان سه عرصه معین شده ، اولین و مهترین آن کدام اس12

 ت سیاسی       د( فعالیت فرهنگی الف( رشد علمی و اجتماعی      ب( رشد و تکامل معنوی    ج( فعالی

 ـ یکی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان چیست؟13

 الف( مدگرایی و تجمل گرایی      ب( تازه طلبی و افراط در کار آرایش و نمایش در مقابل مردان 

 ( الف و ب و عدم پوشش      دج( بی حجابی 

 . است؟ـ امروز یکی از بزرگترین بالهایی که گریبان کشورهای غربی را به شدت گرفته و آن ها را به وضعیت نامطلوب شدیدی دچار کرده مساله ....14

 الف( خانواده     ب( پوشش زنان      ج( مسائل جنسی    د( الف و ب

 د تبرج صحیح نیست؟ـ کدام یک از موارد زیر در مور15

 الف( در اسالم تبرج ممنوع است    ب( تبرج یعنی خودنمایی در مقابل مردان 

 تنه انگیزی است     د( تبرج مربوط به مردان استج( تبرج یک نوع ف

 

 

 پاسخنامه کتاب زن و بازیابی هویت حقیقی

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 شماره طلبگی:

 شماره تماس:

 

 د ج ب الف سوال
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