)1کدام گزینه صحیح است ؟
الف)افسا ر شهوت که رها شد ،تنوع طلبی نیز به دنبال آن می آید
ب)در آزادی و برهنگی ،پوشش موجب کاهش حرص و طمع مردان می شود.
ج)تالش یک زن برای جلب توجه دیگران موجب کاهش اضطراب وی خواهد شد.
د)پیشرفت علمی زیاد در کشورهای اروپایی از ثمرات آزادی پوشش و عقاید می باشد
)2طبق پژوهش های دولت آمریکا ،دلیل رو آوردن مدارس و دانشگاه های آمریکا به آموزش تک جنسیتی چیست؟
الف)افزایش اعتماد به نفس در بین دانش آموزان
ب)کاهش اتفاقات جنسی بین دانش آموزان و معلمین
ج|)کاهش حواس پرتی فراگیران در زمان یادگیری
د)همه موارد
)3در کتاب "ترگل" هردو جنس زن و مرد از کدام بعد ویژه بررسی شده اند؟
الف) دالیل دینی حجاب و اهمیت آن

ب)میل به زیبا بودن و زیبا دیدن

ج)حفظ حجاب و کنترل نگاه

د) لزوم پوشش برای مردان و زنان

)4کدام گزینه به درستی به تفاوت ویژگی های افرینش زن و مرد اشاره نموده است ؟
الف)تمایالت زن عاطفی است اما تمایالت مرد جنسی
ب) مردان موجوداتی بی عاطفه اند اما عاطفه در زنان بسیار قوی است.
ج )زنان ذاتا جذاب هستند اما مردان هیچ جذابیتی ندارند.
د)هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیست.

......)5نویسنده ی کتاب "سیاست و حرمسرا " زن در عصر قاجار ،توجه پادشاه قاجاری به حرمسرا و خوشگذرانی
به جای پرداختن به امور مهم کشوررا.........کشور ایران می داند.
الف)عباس پسندیده – راز عقب ماندگی
ج)عباس پسندیده -ضعف در دولت و قوه مقننه

ب)خسرو معتضد -ضعف در دولت و قوه مقننه
د)خسرو معتضد – راز عقب ماندگی

)6نظر اسالم در مورد کمیت و کیفیت حضور زن در اجتماع چیست؟
الف)اسالم مخالف حضور زن در اجتماع و تحصیل علم توسط زنان می باشد
ب)بروز جذابیت های جنسی در بیرون از خانه موجب تضعیف نیروی کار جامعه می شود
ج)اسالم موافق حضور زن در اجتماع با رعایت حدود عقلی و شرعی می باشد.
د)گزینه ب و ج
) 7با توجه به آمارهای ذکر شده از سوی رسانه ها ی غربی فکر می کنید چرا آمار تجاوز جنسی در امریکا و اروپا تا
این حد زیاد است ؟
الف)سوق پیدا کردن جوامع به سمت برهنگی

ب) عالقه افراطی غربی ها به زنان و خانواده
د)گزینه الف و ب

ج)ارزشمند بودن جنس مونث در بین مردان

 ) 8از موارد ذکر شده چند مورد از نتایج برهنگی و بد حجابی به شمار می آید؟(حوادث رانندگی-طالق-افزایش
تمرکز-قتل -تجاوز به عنف -پیشرفت علمی –افزایش امنیت-آدم ربایی -استواری اجتماع)
الف) 4مورد

ب) 5مورد

ج) 6مورد

د) 7مورد

)9این جمله از کدام نویسنده است ؟
" اگر آقایون می خواهند با همسر خود رابطه ای صمیمی و پر تب و تاب داشته باشند باید همه توان توجه و تعامل
خود را فقط و فقط وقف همسرشان کنند.
الف)عماد داوری دولت آبادی
ج)دکتر باربارا دی آنجلس

ب)آیت اله سید ابوالحسن مهدوی
د)خبرنگار روزنامه گاردین

 )10همه گزینه ها در رابطه باخیانت صحیح هستند به جز؟
الف)وجود خیانت در زندگی موجب افزایش تنش و اضطراب می شود.
ب)خیانت در جوامعی که فرهنگ برهنگی را ترویج می دهند بسیار کم است.
ج)داشتن پوشش نامناسب برای غیر از همسرنوعی خیانت دیداری است.
د)خیانت در فضای مجازی هم می تواند ویرانگر و موجب سقوط خانواده شود
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نام و نام خانوادگی:
کدملی:
نام ارگان شرکت کننده :
شماره تماس:

نام پدر:

