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  تواند مدير و رئيس خانواده باشد؟ كداميك از دانشمندان زير معتقد است كه زن به لحاظ هيبت نمي. 1

  فيض كاشاني -د  خواجه نصير -ج  غزالي - ب  ابوعلي سينا -الف  

  است؟ بيشتر به كدام اعضاي خانواده پرداخته شده)شود كه به روابط اعضاي خانواده مربوط مي(در بيشتر آيات قرآن . 2

  اجداد فرزندان - ب  زن و شوهر و فرزندان بدون واسطه -الف  

  خاله، عمو، عمه فرزندان -د    والدين زن يا شوهر -ج  

  از ديدگاه اسالم زمان مناسب براي ازدواج چه زماني است؟. 3

  شروع بزرگسالي -د  آغاز جواني -ج  آغاز نوجواني - ب  ميان سالي -الف  

  يت از منظر اسالم چيست؟مهمترين عامل شكل گيري شخص. 4

  ميزان آمادگي فرد - ب  تأثير خانواده بر فرزندان -الف  

  مربيان -د    جامعه و عوامل محيطي -ج  

  در اسالم بيشتر درخصوص چه موردي است؟ "كفو"تأكيد بر اصل . 5

  تحصيالت -د  ايمان -ج  موقعيت خانوادگي - ب  سن -الف  

  تعاليم اسالمي چيست؟اولين گام در آموزش مناسب امور جنسي در . 6

  ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي -الف  

  تغيير تلقي شرم آور بودن اطالعات جنسي - ب  

  حيا در محدوده زن و شوهر -ج  

  راهنمايي زن و شوهر بدون صداقت -د  

  شود؟ از نظر اسالم نزديكترين رابطه عاطفي بايد بين چه كساني برقرار مي. 7

  خواهران و برادران -د  زن و شوهر -ج  ر و فرزندانپد - ب  مادر و فرزندان -الف  

  كدام يك باالترين مراتب رفتارهاي ديني پس از ايمان به خدا است؟) صلي اهللا عليه و آله(در سخنان رسول خدا . 8

  برقراري روابط خويشاوندي - ب    انجام فرائض ديني -الف  

  حل مشكالت مردم -د    حسن خلق -ج  

  ن وظيفة زن و شوهر چيست؟در تعاليم اسالمي اولي. 9

  گذشت و فداكاري - ب  استمرار روابط مطلوب -الف  

  سازگاري و تطابق با يكديگر -د  تصميم براي بچه دار شدن -ج  

  اولين نكته در ديدگاه اسالم در مورد وظايف والدين چيست؟. 10

  سادگي اين وظايف - ب  رشد شخصيت اجتماعي -الف  

  س و تاكيد بر ارزش معنوي وظايف آنانتقد  -د    تحمل اضافي مسووليت -ج  
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  طبق تعاليم اسالمي، وظايف فرزندان نسبت به والدين چيست؟. 11

  .هاي مختلف حمايتي به لحاظ اقتصادي و رواني دارد فرزند پس از تشكيل خانواده نسبت به والدين مسووليت -الف  

  .ه جديد با قيد و شرط مكلفندفرزندان به لحاظ حمايت اقتصادي والدين پس از تشكيل خانواد - ب  

  .وظايف فرزندان در قبال پدر و مادر با تاكيد يكسان مادر و پدر بايستي اجرا شود -ج  

  .حمايت اقتصادي والدين به عهده فرزندان ذكور است -د  

  باشد؟ كداميك از موارد زير در ارتباط با استعمال كلمه قوام بودن مرد در اسالم صحيح مي. 12

  .م بودن مرد با شركت دادن زن در اداره خانه منافات داردقوا -الف  

  .قوام بودن مرد به معني پدرساالري در خانوده است - ب  

  .قوام بودن مرد به معناي فصل الخطاب بودن او در همه موارد است -ج  

  .قوام بودن مرد به معناي سرپرستي خانواده با رعايت مصالح و حدود مشخص است -د  

  در خانواده چيست؟» مرز«اليم اسالمي از مفهوم تلقّي تع. 13

  رعايت فاصله روان شناختي بين افراد -الف  

  هاي جنسي بدون لحاظ حدود بين زن و شوهر به رسميت شناختن لذت - ب  

  اجتناب از حفظ اسرار خانواده و آشكارسازي عيوب -ج  

  پرهيز از فضاي اختصاصي در خانواده -د  

  استاي حفظ حريم خانواده، حكم بهره برداري جنسي چيست؟در تعاليم اسالم در ر. 14

  .برداري جنسي نامشروع، فقط عمل نامشروع جنسي است كه ممنوع اعالم شده است منظور از بهره -الف  

  .براي مردان، فقط پرهيز از زناي چشم دستور داده شده است - ب  

  .از هماهنگي جنسي سفارش شده است برداري جنسي به پرهيز براي زنان و مردان در راستاي بهره -ج  

 .ممنوع اعالم شده است ,هرگونه روابط كالمي و غيركالمي داراي ماهيت جنسي در حد جزئي  -د  

  راه كار اسالم براي كارآيي و رشد مطلوب خانواده چيست؟. 15

  .در مقابل رفتار نامناسب اعضاي خانواده، صبر و بردباري بايستي مشروط باشد -الف  

  .روابط كالمي و بدني افراد نسبت به هم به صورت مستقيم، روشن و صريح باشد - ب  

  .تسليم و رضا به حوادثي كه انسان در آن نقشي داشته است -ج  

  .توصيه متقابل افراد به توكل به خدا كه اين نكته براي مردان بيشتر اهميت دارد -د  

  دهد؟ زندگي خانوادگي را به سوي كسب رضايت خداوند، سوق مي اعتقاد به كدام بينش ديني در تعاليم اسالمي،. 16

  اعتقاد به باور خدا - ب    اعتقاد به امامت -الف  

  )صلي اهللا عليه و آله(اعتقاد به رسالت حضرت محمد -د    اعتقاد به معاد -ج  
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  تر ارزيابي شده است؟ ثبتدر خانواده بيشتر براي چه افرادي اهميت دارد و م» توصيه به توكل«در تعاليم اسالم . 17

  زن و شوهر -د  فرزندان -ج  زن - ب  مرد -الف  

  براي رشد مطلوب خانواده چيست؟» قناعت«در اسالم، منظور از . 18

  آگاهي از كمبودهاي خود و احساس نيازمندي -الف  

  نيازي عدم توجه به كمبودهاي زندگي و در عين حال پرورش احساس بي - ب  

  نيازي چشمي به زندگي مادي و تجملي ديگران توام با احساس بيپرهيز از چشم و هم  -ج  

  راضي به كمبودها و صبر در برابر تلخي پيش آمده از كمبودها -د  

  هاي رفتاري اسالم براي كارآيي مطلوب خانواده چيست؟ آموزه .19

  .هنگام حضور اعضاي خانواده، زن و شوهر بايستي پنهاني با هم صحبت كنند -الف  

  .ي برقراري روابط مطلوب، الزم نيست فروتني خود را با وضعيت بدني نيز نشان دهندبرا - ب  

  .تمسخر يكديگر در قرآن نهي شده و بر اين نكته در مورد زنان بيشتر تاكيد شده است -ج  

  .خدمت گذاري مرد در خانواده، ضرورتي ندارد -د  

  با توجه به متون اسالمي اصل و ركن ايمان چيست؟. 20

  صداقت -د  خوش بيني -ج  قناعت - ب  صبر -الف  

  از ديد اسالم بدترين مردها چه كساني هستند؟. 21

  بدبينان -د  بخل ورزان -ج  پرخاشگران - ب  خطاكاران -الف  

  بهترين محل رشد كالمي و ابراز وجود با گفتار كجاست؟.22

  جامعه - مدرسه                         د -مهد كودك                       ج-محيط خانواده                  ب-الف  

  بدترين رفتار زنان در برابر شوهر چه رفتاري است؟. 23

  تكبر -د  عدم صداقت -ج  عدم توجه به خانواده - ب  بدخلقي -الف  

  روند؟ كداميك از موارد زير از راهكارهاي حل اخلالفات خانوادگي براساس تعاليم اسالم به شمار مي. 24

  رعايت حد و مرزها در خانواده - ب    وجينآموزش ز -الف  

  توجه به اصل مشورت و كسب توافق در خانواده -د  پذيرش و تعهد نسبت به سلسله مراتب -ج  

  مشخصه اساسي و غيرقابل تفكيك خانواده چيست؟. 25

  صميميت -د  تقسيم وظايف -ج  محبت - ب  جمع بودن -الف  

  ظر قرآن كدام است؟اولين مرحله در حل اختالفات خانوادگي از ن. 26

  مشاوره -د  حكميت -ج  دوري كردن در بستر - ب  نصيحت -الف  
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  شود؟ زن نسبت به همسر چه ناميده مي) الزم(ترك وظايف . 27

  نشوز زن - ب    تعهدي بي -الف  

  عدم تمكين -د  عدم رعايت حقوق همسر -ج  

  ريخ چيست؟مند كردن روابط جنسي و ازدواج در طول تا مهمترين عامل در قانون. 28

  قوانين حقوقي - ب    تعاليم اديان الهي -الف  

  قانون حمايت از خانواده -د    مصوبات بين المللي -ج  

  تعبير قرآن از مهريه چيست؟. 29

  حسنه -د  صدقه -ج  نفقه - ب  پشتوانه اقتصادي -الف  

  از ديدگاه اسالم اساس همه نظامهاي انساني چيست؟. 30

  عدالت -د  صداقت -ج  ايثار - ب  محبت -الف  
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