بسم اهلل الرحمن الرحیم
سواالت مربوط به کتاب احکام مصور پوشش بانوان مقطع عمومی ،ویژه دارندگان مدرک دوره اول متوسطه

 .1مراد از محارم نسبی کدام است؟
الف .عمو _ پدر شوهر _ مادر زن
ب .پدر _ پدر بزرگ _ عمو _ دایی 
ج .برادر _ پسر برادر _ پسر همسر
د .خاله رضاعی _ پدر _ پدر بزرگ
 .2کدام یک از گزینه های زیر نامحرم می باشد؟
الف .عموی شوهر 

ب .پدر بزرگ شوهر

ج .ناپدری (شوهر مادر)

د .پسر شوهر

 .3کدام گزینه درباره پوشش بانوان صحیح است؟
الف .زن باید تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند ،مگر دستها تا مچ و گردی صورت بدون زینت 
ب .زن باید تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند ،مگر دستها تا مچ و پاها تا مچ.
ج .زن باید تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند و هیچ قسمتی استثناء نشده است.
د .زن الزم نیست صورت خود را از نامحرم بپوشاند حتی اگر آرایش داشته باشد.
 .4کدام گزینه در پوشش زن ،اشکال شرعی ندارد؟
الف .پیدا بودن کف پا در مقابل نامحرم
ب .پیدا بودن زیر چانه نزد نامحرم
ج .بیرون گذاشتن چند تار موی سر اگر تحریک کننده نباشد.
د .دیدن کف دست توسط نامحرم 
 .5حکم پوشش پا در مقابل نامحرم برای زنان چیست؟
الف .پوشاندن کف و روی پا در مقابل نامحرم واجب نیست.
ب .پوشاندن کف و روی پا در مقابل نامحرم واجب است .
ج .پوشاندن کف پا واجب است ،ولی روی پا الزم نیست.
د .پوشاندن روی پا واجب است ،ولی کف پا الزم نیست.
 .6کدام گزینه جزو شرایط لباس شهرت است؟
الف .تنگ باشد.

ج .معمول و عادی نباشد.

ب .در نظر عموم جلب توجه کند.

د .گزینه ب و ج 

 .7در مورد «لباس مختص» کدام گزینه صحیح است؟
الف .بنا بر احتیاط واجب پوشیدن لباس مختص مردان برای زن جایز نیست ولی اگر با آن نماز بخواند نمازش باطل نیست .
ب .نماز زن با لباس مختص مردان باطل است.
ج .پوشیدن لباس مختص مردان برای زن اشکالی ندارد و نماز صحیح است.
د .پوشیدن لباس مختص مردان برای زن اشکالی ندارد ،ولی نماز باطل است.
 .8پوشش زن در مقابل کدام یک از گزینه ها واجب نیست؟

الف .زنی که به قصد لذت به او نگاه میکند.
ب .مرد نامحرم کافر
ج .مرد دیوانه ای که درک و شعوری نسبت به شهوت نداشته باشد .
د .پسر نابالغ ممیز
 .9کدام گزینه در مورد لباس نمازگزار صحیح است؟
الف .زن نباید با لباس ابریشمی نماز بخواند.
ب .نماز در لباسی که از پوست مار تهیه شده ،بنا بر احتیاط واجب باطل است .
ج .پوشیدن لباسی که غصبی باشد حرام است ،ولی نماز با آن باطل نیست.
د .پوشیدن لباس ابریشمی برای مرد حرام است ،ولی نماز با آن باطل نیست.
 .10کدام گزینه در مورد لباس نمازگزار صحیح است؟
الف .اگر موی گربه روی لباس نمازگزار باشد ،نماز باطل است .
ب .اگر شک داریم که موی گربه روی لباس نمازگزار است یا نه ،نماز باطل است.
ج .اگر پر مرغ روی لباس نمازگزار باشد ،نماز باطل است.
د .نماز در لباسی که از پوست روباه تهیه شده ،صحیح است.
 .11کدام گزینه درباره پوشش پا برای بانوان صحیح است؟
الف .پوشش کف و روی پا در مقابل نامحرم واجب نیست ،ولی در نماز واجب است.
ب .پوشش کف و روی پا در مقابل نامحرم واجب است ،ولی در نماز واجب نیست .
ج .پوشش کف و روی پا ،هم در نماز و هم در مقابل نامحرم واجب است.
د .پوشش کف و روی پا ،نه در نماز واجب است و نه در مقابل نامحرم.
 .12نماز با کدام پوشش باطل است؟
الف .با مانتو و روسری
ب .با چادر نازکی که بدن نما باشد .
ج .با چادر مشکی
د .با لباسی که برجستگی بدن نمایان باشد.
 .13کدام یک از بانوان زیر نمازشان باطل است؟
الف .بخاطر ندانستن مساله ،موهایش در نماز بیرون بوده است .
ب .بعد از نماز بفهمد موهایش بیرون بوده است.
ج .اگر سهوا موهایش بیرون آمده و بالفاصله پوشانده است.
د .اگر بی اختیار گردنش نمایان شود و فورا بپوشاند.
 .14نماز با صورت آرایش شده در چه صورتی باطل است؟
الف .اگر آرایش مهیج باشد.
ب .اگر آرایش نامتعارف باشد.
ج .اگر کرم آرایشی مانع رسیدن پوست پیشانی به مهر شود .
د .اگر آرایش غلیظ باشد.

د .نماز خواندن برای دختر بچه نابالغ در آموزههای دینی توصیه نشده است.
 .15خالکوبی و تاتو در چه صورت حرام نیست؟
الف .اگر برای بدن ضرر داشته باشد.
ب .اگر شامل عکسهای زشت و مبتذل باشد.
ج .اگر مواد تاتو روی پوست باشد و مانع صحت وضو باشد.
د .اگر ضرر نداشته و مانع صحت وضو نباشد.
 .16کدام گزینه نادرست است؟
الف .نگین یا حلقه تزیینی روی بینی و لب زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود.
ب .هر گونه زینت که در صورت یا دستها باشد ،الزم نیست از نامحرم پوشانده شود .
ج .زن باید صورت آرایش شده را از نامحرم بپوشاند.
د .پوشیدن جوراب های نازک که پوست پا در آن نمایان باشد ،در مقابل نامحرم حرام است.
 .17اگر شک داریم که شخصی به ما محرم است یا نامحرم ،حجاب واجب است؟
الف .تحقیق الزم نیست و رعایت حجاب مستحب است.
ب .رعایت حجاب الزم نیست.
ج .تا زمانی که اطمینان پیدا نکردیم که محرم است ،باید حجاب را رعایت کنیم .
د .عدم رعایت حجاب کراهت دارد.
 .18در چه صورتی بانوان می توانند به پزشک مرد مراجعه کنند؟
الف .اگر پزشک زن نباشد و یا مهارت پزشک مرد ،به طور قابل توجهی بیشتر باشد .
ب .پزشک محرم است و مراجعه به وی اشکال ندارد.
ج .زن مطلقا نمی تواند به پزشک مرد مراجعه کند.
د .پزشک محرم نیست ،ولی برای بیماری می تواند به پزشک مرد مراجعه کند.
 .19اگر در بافت لباسی ،از «پَر» استفاده شده باشد ،چه حکمی دارد؟
الف .پَر پرنده حرامگوشت نجس است و نماز با آن باطل است.
ب .پَر پرنده حرامگوشت ،پاک است ولی نماز با آن لباس باطل است .
ج .پَر پرنده حرامگوشت پاک است و نماز با آن صحیح است.
د .پَر پرنده حرامگوشت نجس است و نماز با آن صحیح است.
 .20حکم نماز خواندن با چادر نازک بدننما چیست؟
الف .باطل است؛ حتی اگر نامحرمی حضور نداشته باشد .
ب .اگر نامحرمی حضور نداشته باشد ،صحیح است.
ج .در هر صورت صحیح است.
د .بهتر است اگر نامحرم باشد ،با آن چادر نماز نخواند.

والسالم من التبع الهدی

