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 مهم ترين نظريه در مورد خانواده ابتدا از طرف چه كسي ارائه شد و از  نظر او اولين شكل خانواده چه بود ؟ 1.

 خانواده مادر ساالر –پارسونز  - ب  خانواده كالن بي شكل برون همسر -دوركيم -الف  

 كالن بي شكل برون همسر -ويليام گود -د  خانواده گله وار –باخ اوخن  -ج  

  نظريه همگرايي را مطرح كرد؟ ،ام جامعه شناس خانوادهكد2 . 

 هلموت شلسكي  -د  ويليام گود -ج  پارسونز - ب  دوركيم -الف  

  به چه علت با رواج صنايع خانگي  شرايط زندگي روستائيان دچار تغيير ناگهاني شد؟3 . 

 دستمزد باال   - ب  فصلي نبودن كار صنايع خانگي -الف  

 انتخاب چندين شغل -د  كشاورزي كمبود در آمد كار -ج  

  در كدام خانواده اهميت مرد به سبب داشتن سرمايه و تامين مالي خانواده بود ؟4 . 

 خانواده پدر ساالر - ب    شهريخانواده  -الف  

 خانواده روستايي -د    خانواده بورژوازي -ج  

  اهميت پدر در خانواده گسترده بزرگ به سبب كدام عامل بود ؟5 . 

 داشتن سرمايه و تأمين مالي خانواده - ب  مايملكي كه به ارث مي گذاشت -الف  

 نان آور بودن خانواده -د  قابليت كاري و آموزش حرفه به فرزندان  -ج  

  از نظر پارسونز خانواده جهت ياب و فرزندان ياب به ترتبيت كدامند؟6 . 

 خانواده هسته اي –خانواده گسترده  -الف  

 خانواده اي كه فرد خود تشكيل مي دهد –د در آن رشد مي كند خانواده اي كه فر - ب  

 پدر ساالريخانواده -خانواده فرزند ساالري -ج  

 خانوده اي كه فرد در آن رشد مي كند –مي دهد  تشكيلخانواده اي كه فرد خود  -د  

  ر بوده است؟رنه كونيگ چه اصطالحي را به معناي انتقال كاركرد هاي اساسي خانواده به جامعه بكا7 . 

 انحراف -د    بي نظمي -ج  شلوغي - ب  ناهماهنگي -الف  

  كدام جامعه شناس به انتقاد از تاخر فرهنگي پرداخت ؟8 . 

 شلسكي -د  انگلس -ج  رنه كونيگ - ب  پارسونز -الف  

 بوده است؟ ها جهت برابري ميان زن و مرد بخصوص در زمينه هاي حقوق مدني ، تحصيل و انتخاب شغل بروز كدام جنبش9 . 

 فمنيستي -د     يفئودال -ج  كارگري - ب  بورژوازي -الف  

هوركهايمر معتقد است كه ازميان تمام نهادهاي اجتماعي كه فرد را براي قبول اقتدار آماده مي سازدكدام نهاد در مقام اول قرار 10 . 

  دارد ؟

 خانواده -د    دانشگاه -ج  مدرسه - ب  محيط كار         -الف  
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  سيستم همسر گزيني آزاد مهمترين عامل انتخاب همسر كدام است ؟ در11 . 

 موقعيت اجتماعي باال    - ب    اخالقيات -الف  

 عشق -د    موقعيت اقتصادي -ج  

  است ؟ تر كدام گزينه صحيح12 . 

 .در ايران كنوني تمايل  فراواني به انجام مراسم ازدواج سنتي وجود ندارد - الف  

 .ازدواج دختران خود با افراد ديگر سختگيري نمي كنندتركمن ها در مورد  -ب  

 سن ازدواج نسبت به سده هاي قبل در تمام نقاط جهان افزايش يافته است                    -ج  

 مي گرددبه معناي جامعه شناسانه اي  مهريه باال مانع پيدايش خانواده هسته - د  

  امعه شناختي كدام ويژگي اهميت بيشتري دارد؟اي، به لحاظ ج در مراحل عمر خانواده هسته13 . 

  فوت يكي از همسران - ب    ازدواج فرزندان -الف  

 انحالل خانواده -د  تغيير نقش اعضاء خانواده -ج  

  مزاياي فاصله ي سني كم براي خواهران و برادران در يك خانواده هسته اي مي باشد؟ كدام گزينه از14 . 

 خانواده قابل تحمل تر است                 از لحاظ اقتصادي براي  -الف  

             -آنها بهترين همبازي يكديگرميشوند - ب  

 در رشد يكديگر موثرند -ج  

 .كند ه تقويت روحيه والدين كمك ميب -د  

  چند مرحله تقصسيم مي شود ؟ به عمر يك خانواده هسته اي حدود چند سال است و15 . 

 پنج مرحله سال و به  50-55 - ب  رحلهشش مسال و به  50- 55 -الف  

 پنج مرحله سال و به  55-65 -د  سال و به شش مرحله 55- 65–––– ج  

  دارد ؟» شبكه « كدام محقق روابط اجتماعي كليه خانواده ها با جامعه حالت به نظر 16 . 

 شلسكي -د  كاپال -ج  هوركهايمر - ب  اليزابت بات -الف  

  كدام مورد مرد را صاحب اقتدار مي كند ؟ درخانواده كارگري17 . 

 سنت و پدر ساالري       -د  تقسيم كار -ج  مالكيت و مديريت او    - ب  نان آوري -الف  

  در كشورهاي در حال توسعه زنان در حدود چند درصد نيروي كاري را تشكيل مي دهند ؟18 . 

 درصد 15تا  5 - ب    درصد   40تا  20 -الف  

 درصد 50تا  40 -د    د  درص 20تا  10 -ج  

  به نظر تافلر جنگ نوين ميان دو جنس مرد و زن ناشي از چيست ؟19 . 

    تعارض شيوه كار - ب    تبعيض اقتصادي       -الف  

 طريقه انجام كار      -د  جدايي محل كار و زندگي       -ج  

  فته است ؟طبق بررسي ها ميزان ساعات كار معمولي يك زن خانه دار چند ساعت دره20 . 

  ساعت 30 -د  ساعت   15 -ج  ساعت 60 - ب  ساعت 25 -الف  
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  است ............... يافته و علت عمده اشتغال زنان در كليه سطوح مسائل ..... زنان  اشتغالدر ايران درصد 21 . 

 اقتصادي -افزايش - ب    اجتماعي    -افزايش -الف  

 اجتماعي   –كاهش  -د    اقتصادي   -كاهش -ج  

  ؟ رود نميعمومي خانواده هسته اي بشمار  هايكاركرد بيتز كدام گزينه ازاز نظر آگبرن و تي 22 . 

 محافظت - ب    كاركرد اقتصادي -الف  

 توليد مثل   -د    پايگاه اجتماعي -ج  

  كونيك مهمترين كاركرد خانواده كوچك هسته اي را كدام مورد مي داند ؟23 . 

 عاطفه و همراهي       - ب  نگي       توليد شخصيت اجتماعي فره -الف  

 تنظيم روابط جنسي -د    توليد مثل -ج  

  دليل عدم آزادي عمل خانواده در اجتماعي كردن كودكان چيست ؟24 . 

 مراقبت كم والدين از كودكان    - ب  افزايش روابط و الدين و كودكان -الف  

 مدرسه روي كودكان تأثير رسانه ها و -د  قرار گرفتن كودك دركنار همساالن -ج  

  كدام انديشمند نظريه درمورد زبان محدود و زبان مشروح را بيان كرد؟25 . 

 آدرنو - ب    بازيل برنشتاين -الف  

 هارتمن -د    انگلس    -ج  

  در بحث تفاوتهاي جنسيتي كدام گزينه صحيح مي باشد؟26 . 

 .هستند مدارس ما تشديد كنند نابرابري هاي جنسي ناشي از خانواده - الف  

 . در جامعه ايران به صورت سنتي فرق ميان دختر وپسر قائل نمي شوند -ب  

 در جامعه بين جنس دختر و پسر نابرابري وجود ندارد -ج  

 در صد دختراني كه به مدرسه نمي روند هميشه كمتر از درصد پسران است - د  

  خشونت رواني كدام مورد را در بر دارد ؟27 . 

 ندادن خرجي يا سوء استفاده مالي - ب  اعتماد به نفس و تقويت آنبوجود آمدن  -الف  

 از بين رفتن اعتماد به نفس و به هم خوردن تعادل رواني -د    و خودكشي پرخاشگري -ج  

  خشونت نسبت به كودكان در ميان كدام قشر ديده مي شود ؟28 . 

 همه قشرهاي جامعه - ب  خانواده هاي سطح پايين  -الف  

 خانواده هاي سطح متوسط   -د    هاي سطح باالخانواده  -ج  

  وپيدايش شخصيت كودك وجود دارد اين نظريه از كيست؟)اقتدار اميز(ارتباطي ميان چگونگي روش تربيتي پدر29 . 

 شلسكي -د  هوركهايمر -ج  كاپال - ب  رفنتاكيس      -الف  

 كنند؟ به چه علت دخترها خيلي زود رفتاري زنانه پيدا مي30 . 

               نابرابريهاي جنسيتي - ب    هاي فيزيولوژيكي ويژگي -الف  

 برخورد و رفتار متفاوت اطرافيان -د              اضطراب و دلهره -ج  
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