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  ينمونه سئواالت آزمون خانواده متعال

  

  نگاه كردن با لذت زن به زن ديگر چه حكمي دارد؟ .1

  مكروه است

  حرام است

  حرام نيست

  بالمانع است

  

  نگاه كردن زن به مرد چه حكمي دارد؟ .2

  مكروه است

  حرام است

  حرام نيست

  بالمانع است

  

  عكس گرفتن مرد از نامحرم چه حكمي دارد؟ .3

  مكروه است

  حرام است

  حرام نيست

  بالمانع است

  

  عقد چه حكمي دارد؟ ندهد را آن كه باشد اين قصدش ولي كند معين عقد در را زن مهر مرد اگر .4

  بدهد بايد را مهر ولي نيست عقد صحيح

  بدهد نبايد را مهر و نيست عقد صحيح

  بدهد بايد را مهر و است عقد صحيح

  بدهد نبايد را مهر ولي است عقد صحيح

  

  قبول كند، چه حكمي خواهد داشت؟ هم مرد و نبرد بيرون شهري از را او كه كند شرط مرد با عقد در زن اگر .5

  ببرد بيرون شهر آن از را زن با توجه به شرايط ميتواند

  مرجع قضايي بايد حكم دهد

  ببرد بيرون شهر آن از را زن ميتواند

  ببرد بيرون شهر آن از را زن نبايد

  

 بدحجابي به چه مفهومي است؟روي آوردن زنان به . 6

  هاي ذاتي و شخصيت زن     ناديده گرفتن ارزش -
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  هاي غريزي خود آرايي   پايبندي به ارزش -

  رواج چشم و همچشمي -

  تأثير گروه هاي مرجع

  

  كند؟ جدا مادرش از را او تواند نمي باشد تا چه سني پدر داشته دختري است، عاقل و مسلمان و آزاد كه اگر زني.7

  سالگيشش 

  هفت سالگي

  هشت سالگي

  تا سن بلوغ

  

  كداميك از موارد زير درباره طالق صحيح است؟.8

  باشد شده عطا مرد به كه فقط  است حقي

  باشد شده بازداشته كه از زن است حقي

  زندگي به دادن پايان براي است چاره راه آخرين طالق

  هيچكدام

  

  درچه صورت زن مي تواند درخواست طالق نمايد؟.9

  خود حرج و عسر شرايط اثبات اب

  مرد گرفته از عقد ضمن شرايط در عقد ابتداي از كه وكالتي با

  در صورت عقيم بودن خود

  موارد الف و ب

  

  كداميك از موارد زير از موارد عسر و حرج نيست؟.10

  ماه متناوب شش مدت به حداقل زوج توسط خانوادگي زندگي ترك

  سال پنج حبس به زوج قطعي محكوميت

  رواني العالج صعب هاي بيماري به زوح ابتالء

  مخدر مواد انواع از يكي به زوج اعتياد

  

  كند؟ اقدام آن ثبت و طالق صيغه اجراي در چه صورت دفتر طالق ميتواند به.11

  درخواست مرد

  درخواست زن

  سازش امكان عدم با دريافت گواهي

  همه موارد
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  نمايد چه حكمي خواهد داشت؟ به طالق مبادرت سازش امكان عدم گواهي دريافت بدون عقد طرفين از يك اگر هر.12

  يك سال حبس

  شش سال حبس

  سال حبس يك تا ماه شش از

  از يك سال تا شش سال حبس

  

  نمايند؟ سازش امكان عدم گواهي صدور تقاضاي دادگاه از تواند مي مورد حسب شوهر يا زن مواردي در چه.13

  زن نفقه دادن از شوهر استنكاف

  العالج صعب امراض به زوجين از يك هر ابتال

  كار به اشتغال منع مورد در دادگاه دستور رعايت عدم

  همه موارد

  

  آيا در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به درخواست طرف مقابل حكم طالق صادر ميشود؟.14

  بله

  خير

  در برخي موارد

  موارد الف و ج

  را مي رساند؟كداميك از موارد زير اصل معناي حق .15

  ثبوت و وجوب

  موافقت و مطابقت

  گيرد مي قرار باطل برابر در

  هيچكدام

  

  حقوق در اصطالح به چه معناست؟.16

  شود مي داده شخص به گذار قانون سوي از كه است قدرتي

  آن است از برخورداري سزاوار جمعي يا كسي كه است امتيازي يا قدرت

  باشد شده مقرر عرف يا قانون موجب به كه امتيازي يا قدرت

  همه موارد

  

  تا نسبت به هم چگونه عمل كنند؟ شده خواسته همسران از همواره قرآن توصيه و تحليل و نگرش در.17

  نسبت به هم مهربان باشند

  فرزند صالح تربيت كنند

  كنند عمل احسان و ها پسنديده و معروف به تا
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  هيچكدام

  

  معروف است؟كداميك از موارد زير تعريف كاملي از .18

  است شرعي و عقاليي و عقلي زيبايي و پسنديده و هنجاري كردارهاي و رفتارها همه

  است شرعي و عقاليي و عقلي پسنديده وغير ناهنجاري كردارهاي و رفتارها همه

  پرهيز از زشتي ها

  همه موارد

  

  اين حديث از كيست؟.19

  "است كردن آزاد بنده از محبوبتر من براى اند، كرده هوس را آن كه ام عائله براى گوشت درهم يك خريد و بازار به شدن وارد "

  )ص(رسول خدا 

  )ع(امام علي 

  )ع(امام سجاد 

  )ع(امام موسي كاظم 

  

  به فرموده امام موسي كاظم خوشبختي مرد در چيست؟.20

  انتخاب همسري مناسب

  آنان امور به رسيدگى و بچه و زن سرپرستى

  داشتن شغلي آبرومند

  خدا پرستش

  شود؟خانواده از طريق چه عناصر و فرايندهايي به نظام كلي جامعه مربوط مي-21

  ها و هنجارهاي اجتماعيها               هنجارها                   ارزشها             ارزشنقش

  گيرد؟هاي خانواده در چارچوب كدام نظام شكل ميكنش.22

  جتماعي       پايگاه اجتماعي        وظايف و تكاليفها و هنجارهاي اها      ارزشنقش

  گيرد؟در صورت معلوم بودن انتظارات و توقعات متقابل اعضاء، كدام يك از موارد ذيل در خانواده شكل مي-23

  معيارهاي نظام خانواده       حقوق خانواده       تكاليف خانواده          همه موارد

  در خانواده شامل چه مواردي هستند؟هاي قابل انتظار بازتاب-24

  تكاليف و الزامات         حقوق و وظايف           هنجارها                حقوق و تكاليف
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  شود؟هاي پايدار بر حسب قدرت و مرجعيت اعضاء گفته ميبه مجموعه نقش-25

  جامعه  نهاد اجتماعي          پايگاه اجتماعي          وظايف اجتماعي           

  آيد؟ هاي حاكم بر نهاد اجتماعي چه چيزي به وجود ميدر صورت عدم رعايت ارزش-26

  هنجاري             ناهماهنگي                 نارضايتي                     عدم تعادل    بي

  هاي زير خانواده به عنوان يك واحد از شخصيت هاي متعادل معرفي گرديده است؟ در كدام يك از رويكرد-27

  مكتب ساختاري       مكتب كنش متقابل         مكتب تضاد         مكتب كاركردگرايي

  هاي زير قايل به تأثير تحرك هاي خارجي بر رفتار اعضاي خانواده تأكيد دارند؟ كدام يك از رويكرد-28

  ن            واقعيت گرايان              ساختارگرايان        كنشگرايانكاركردگرايا

  اي از تحليل خانواده كه به تركيب و ارتباط اجزاء در درون يك كل واحد تأكيد دارد؟شيوه-29

  گرايي كاركردي  كاركردگرايان          واقعيت گرايان            ساختارگرايانساخت

  شود؟ايي كاركردي به كداميك از انواع روابط تأكيد ميگردر رويكرد ساخت-30

  يك طرفه                قدرت پدر                قدرت مادر                  دو طرفه

  گيرد در نظر گرفته شده است؟هاي جامع را در بر ميرويكردي كه در آن خانواده به عنوان الگوي نظري جامع كه كل نظام-31

  ها       نظريه واقعيت گراييها     نظريه كنش متقابل    نظريه عامليتتمي سيسنظريه

هاي ي نظامپردازان كدام مكتب بر سه اصل كليت نظام خانواده، تأثير سلسله مراتب خانواده و كاركرد به هم پيوستهنظريه-32

  دانند؟فرعي آن تأكيد دارند و آنها را تعيين كننده اصل بهزيستي اعضا مي

  مكتب ساختاري     مكتب كنش متقابل         مكتب تضاد         مكتب كاركردي 

  باشد؟بر اساس نظر نظريه پردازان مكتب ساختاري يك پارامتر مهم در ارزيابي عملكرد خانواده مي-33

  دوضوح مرزها در خانواده    درهم تنيدگي افراطي        پيوستگي و انسجام بين اعضا       همه موار 

هاي خانوادگي، كه در آن اعضا بيش از حالتي افراطي از نزديكي و شدت تعامل(بر اساس نظر نظريه پردازان مكتب ساختاري -34

  شود؟چه ناميده مي) حد به هم عالقه مند هستند
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  انسجام              در هم تنيدگي                 پيوندهاي عاطفي              ناهنجاري

  :خانواده اي است كه )) خانواده سالم((ات ارئه شده در مكتب ساختاري طبق نظري-35

  .پيوستگي عاطفي قوي بين اعضا وجود داشته باشد

  .اعضا به هم احساس تعلق داشته باشند

  .هر فرد عضويت خود را در خانواده حفظ كند در عين حال احساس تعلق به خانواده را از دست ندهد 

  .باشند اعضا داراي استقالل كامل

خريدن عروسك، سرويس آشپزخانه ي كوچك براي دختران و اسباب بازي هاي برقي يا ماشيني براي پسران به كدام يك از -36

  فرآيندهاي يادگيري نقش هاي جنسيتي اشاره دارد؟

  آموزش مستقيم            الگو سازي         سهميه بندي جنسي              يادگيري اجتماعي

  يك از كاركردهاي خانواده ، از حسادت هاي جنسي ميان اعضاي خانواده مي كاهد؟كدام -37

  سهميه بندي جنسي                                     جلوگيري از خشونت جنسي   

  ممنوعيت ازدواج با محارم                               ازدواج با خويشاوندان 

  كند؟در مورد كدام يك از نهاد هاي اجتماعي زير صدق مي)) بي عاطفهيك پناهگاه در دنياي ((عنوان -38

  مدرسه                        خانواده                       دانشگاه                      مهد كودك

  مي باشد؟...... در تحليل هاي رايج جامعه شناسي، موتور توليد ثروت در غرب -39

  هاي كودك               كارخانه هاي توليديها                 مهددانشگاه     خانواده ها            

  از ديدگاه اسالم ، كدام يك از نهاد هاي زير سنگ بناي جامعه مي باشد؟-40

  آموزه هاي ديني           اقتصاد                      خانواده                        فرهنگ

  نزد خداوند است؟محبوب ترين نهاد -41

  خانواده                   اقتصاد                  آموزش و پرورش                  فرهنگ 

  اغلب اشكاالت خانوادگي به طور مستقيم يا غير مستقيم معلول چيست؟-42
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  اقت هاي مالي        كاهش ايمان و اعتقاد به خداوند      عدم صدهاي جنسي     بحرانناسازگاري 

  كدام يك از اديان زير ، ازدواج و عالقه و آميزش جنسي را فكري پليد مي دانند؟-43

  يهوديت                      مسيحيت                    اسالم                                      زرتشت

  از نگاه دين اسالم تبرج به چه معناست؟-44

  نماييخود آرايي         آزادي روابط جنسي                 خود  اختالط زنان و مردان نامحرم     

  از نگاه اسالم ، كدام يك از ارزش هاي زير مبناي روابط زن و مرد در جامعه ي اسالمي مي باشد؟-45

  حيا و عفت              الزامات اخالقي                  حجاب                       همه موارد 

  زه هاي ديني حضانت به چه معناست؟ودر آم-46

  هاي رواني و معنوي فرزندانهاي زيستي فرزندان                        حمايتها و مراقبتحمايت

  هاي جسمي و روحي فرزندانهاي زيستي و رواني فرزندان                           حمايتحمايت 

  مي باشد؟ترين ركن تربيت فرزندان از نگاه اسالم مهم-47

  پدر                            مادر                        پدر و مادر                     بزرگترها

  دهد كدام نياز است؟مهمترين نيازي كه انسان را به سوي ازدواج و تشكيل خانواده سوق مي-48

  نيازهاي روحي         نيازهاي جنسي       نيازهاي معنوي       نيازهاي عاطفي و همراهي  

  نيرومندترين عامل رشد و دوام خانواده كدام است؟-49

  عاطفه و محبت اعضاي خانواده به يكديگر      ايمان و اعتقاد قوي اعضا به خداوند 

  تأمين نيازهاي جنسي                                  نيازهاي جنسي و جسمي

  ا شده است؟اساس زندگي خانوادگي بر چه چيزي بن-50

  عاطفه و محبت          اقتصاد و ثروت           غرايز جنسي                عشق و عالقه 

 دو مفهوم قابل تمايز در معناي لغوي حجاب كدام است؟.51

     )پوشاندن(جدا كردن دو چيز و پنهان كردن  -
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  پوشاندن و پنهان كردن     -

  خود نگهداري و مناعت  -

  ستر و غص بصر -

 ي عفت چيست؟معنا.52

   .به وجود آمدن حالتي براي نفس كه به وسيله آن از غلبه شهوت جلوگيري شود -

  خودداري از چيزي كه حالل نيست -

  خودداري از گفتار يا كرداري كه جايز نيست -

  همه موارد  -

 تفاوت حجاب و عفاف چيست؟.53

اختصاص حجاب به زنان و مصداق يافتن آن هنگام وجود نامحرم و اختصاص داشتن عفاف به نوع انسان و تعلق  -

  ها  ها و مكان آن به همه زمان

  اختصاص حجاب به زنان و اختصاص داشتن عفاف به نوع انسان -

  مصداق يافتن عفاف هنگام وجود نامحرم و اختصاص داشتن حجاب به نوع انسان  -

 ها، مصداق يافتن حجاب هنگام وجود نامحرم و ها و مكان ف به زنان و و تعلق آن به همه زماناختصاص عفا -

 اختصاص داشتن حجاب به نوع انسان

 سوره احزاب، فلسفه پوشش چيست؟ 59بر طبق آيه .54

  حفظ پاكدامني زنان       -

  ايجاد امنيت رواني -

  بهبود اوضاع اجتماعي زنان  -

  حرمت بخشي و احترام گذاردن به زن           -

 اديان است؟/ حجاب از مبدعات كدام ملل .55

  شريعت پاك اسالم     -

  مصر و يونان     -

  روم و اسالم     -

 در ميان همه ملل و اقوام سابقه داشته است  -

  

 ترين نشانه پوشش در ايران كدام است؟ قديمي.56

  از ميالد در مرودشت اي با قدمت سه هزار سال قبل جام نقره -

  حجاب زنان دربار در هفت قرن پيش از ميالد -

 نقش برجسته ملكه مربوط به پنج قرن پيش -

  حجاب زنان دربار در سه هزار سال پيش از ميالد -

 ريشه هاي بدحجابي در ايران از كدام دوره آغاز شد؟.57

  زنديه      -

  قاجاريه     -
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  پهلوي    -

  عثماني -

تحت عنوان گسترش آزادي زنان و رسيدن به تمدن و صنعت فرنگ بدحجابي را رواج دادند از نخستين كشورهايي كه .58

 كدامند؟

  فرانسه و تركيه       -

  افغانستان و تركيه       -

  تركيه و افغانستان           -

  ايران و افغانستان -

 كشف حجاب در ايران توسط چه كسي و در چه تاريخي صورت گرفت؟.59

   1314هفدهم دي ماه  -رضاخان -

  1328هفدهم بهمن  -محمدرضا شاه -

  1328هفدهم بهمن  -رضاخان -

 1314هفدهم دي ماه  -محمدرضاشاه -

  

 شود؟ ميل به خودنمايي و جلوه گري با كدام يك از فوايد حجاب كنترل مي.60

  ارزش و احترام گذاري به زن        -

  آرامش رواني       -

  مبارزه با نفس       -

  مبارزه با تهاجم فرهنگي -

 ترين عامل اختالف زن و شوهر از نظر كامينكسي چيست؟ مهم.61

  سستي اعتقادات ديني    -

  روابط نامشروع      -

  اعتياد و جرم     -

  فساد اخالقي -

 رعايت حجاب چگونه در سالمت اجتماع مؤثر است؟.62

  با حفظ پوشش و ايجاد امنيت اجتماعي -

  با تأثير بر استحكام خانواده و تربيت صحيح فرزندان  -

 رل فساد اخالقيكنت -

  حفظ پاكدامني زنان -

 .»از مردها بيشتر بوده است) انقالب اسالمي(نقش شما زنان در اين نهضت «اين سخن از كيست؟ .63

  شهيد بهشتي                      -

  امام خميني             -

  شهيد مطهري    -

  آيت اهللا خامنه  -
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 عامل مؤثر و سازنده شخصيت الهي انسان چيست؟.64

  تربيت اسالمي          -

  عفت عمومي و سالمت اجتماع               -

  مبارزه با نفس -

  استحكام خانواده -

 شود؟ كدام يك از عوامل زير به عنوان عوامل روانشناختي مؤثر بر بدحجابي محسوب نمي.65

  وجود غريزه خود آرايي     -

  هاي افراطي    كنترل -

  ضعف كنترل اجتماعي      -

  سعدم مبارزه با نف -

 هاي اجتماعي چيست؟ معيار درجه التزام و همنوايي با ارزش.66

  ميزان اعتقادات فرد  -

  ميزان رعايت هنجارها -

  ميزان هماهنگي با ارزشهاي جامعه -

  نوع باورها و بينش فرد -

 هاي غربي در دوره رضاشاه چه بود؟ لباس ترين عامل روي آوردن ايرانيان به پوشيدن مهم.67

  تماس با اروپا      -

  آمدن سفرا و بازرگانان خارجي        -

 ورود نشريات خارجي                      -

  همه موارد  -

مصداق كدام يك از نشانه هاي تهاجم » ها خواهد آمد زنان را در دست بگيريم، همه چيز به دنبال آن«المثل  اين ضرب.68

 فرهنگي است؟

  تسلط غرب به كشورهاي مسلمان با استفاده از زنان      -

  چرخش هنجاري جامعه      -

  افزايش نقش زنان در جامعه -

 هاي ذاتي و شخصيت زن ناديده گرفتن ارزش -

  

چنانچه دو مجموعه اكثريت افراد وجود داشته باشد كه يكي نسبت به حجاب بيش از حد متوسط فشار هنجاري احساس .69

 اختالالت هنجاري در جامعه رخ داده است؟تعهد كند و ديگري احساس تعهد كمتري داشته باشد، كدام يك از حاالت 

  تضاد هنجاري      -

  ضعف هنجاري    -

  بي هنجاري    -

  قطبي شدن هنجاري   -
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وجود جامعه قطعه اي كه در آن تنظيم اجتماعي مشكل بوده و انسجام ضعيف شده است نشانه كدام يك از حاالت .70

 اختالل هنجاري است؟

  ناپايداري هنجاري           -

  بي هنجاري         -

  تضاد هنجاري      -

  قطبي شدن هنجاري -

 در كدام يك از حاالت هنجاري براي نوع پوشش و طرز لباس پوشيدن زنان نوعي آشفتگي و بي قاعدگي وجود دارد؟.71

  بي هنجاري     -

  ضعف هنجاري          -

  آشفتگي هنجاري                 -

  ناپايداري هنجاري -

 باشد؟ زير جزء كاركردهاي جامعه در جهت ايجاد ثبات در رعايت حجاب ميكدام يك از موارد .72

  وضع قواعد و الگوهاي رفتار محجبانه        -

  آموزش نوع پوشش مناسب     -

  توزيع امكانات برخورداري از حجاب   -

 همه موارد  -

دام يك از شبكه هاي اقناع سازي و ايجاد پيوند عميق ميان منافع فردي و جمعي در خصوص رعايت حجاب جزء ك.73

 باشد؟ ارتباطي مي

  شبكه روابط فرهنگي       -

  شبكه روابط اقتصادي           -

  شبكه روابط اجتماعي              -

 شبكه روابط سياسي -

  

 اساس شبكه روابط فرهنگي در ارتباط با اجماع و تحت تأثير قرار دادن جامعه براي پذيرش حجاب چيست؟.74

  روابط گفتماني              -

  اجبار و التزام     -

  روابط ديواني      -

  ها و نهادها همكاري سازمان -

 منظور از سامان ارزشي خانواده چيست؟   .75

 وجود هماهنگي بين شيوه تربيتي خانواده و مدرسه -

 ثبات و استحكام خانوادگي -

  اعي  هاي اجتم هاي خانواده و ارزش وجود ثبات و هماهنگي بين ارزش -

  هاي اعضاي خانواده وجود ثبات و هماهنگي بين ارزش -

 ترين دوران تعارض ارزشي در خانواده كدام دوره است؟ جدي.76
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  كودكي      -

  نوجواني و جواني          -

  بزرگسالي      -

  ميانسالي -

 هاي مذهبي كودك كدام است؟ ترين و نخستين منبع يادگيري ارزش مهم.77

  مسجد           -

  خانواده       -

  دوستان     -

 مراسم و آداب مذهبي -

  

 مراحل جامعه پذيري به ترتيب كدام است؟.78

  انتقال ميراث فرهنگي و اجتماعي، رشد و تكامل شخصيت فردي  -

  رشد و تكامل شخصيت فردي در خانواده و اجتماع -

  جامعه پذيري در خانواده و جامعه پذيري در مدرسه -

  عي توسط گروه هاي نخستين و سپس گروه هاي ثانويه انتقال ميراث فرهنگي و اجتما -

 همانند سازي كودك با والدين نتيجه مستقيم كدام يك از عوامل زير است؟.79

  جامعه پذيري         -

  وابستگي عاطفي كودك به پدر و مادر         -

  تقليد از والدين -

 يادگيري اجتماعي -

  

  را مي فهمد چه حكمي دارد؟ بد و خوب ولي نشده بالغ كه پسري از زن  موي و پوشاندن بدن-80

  بنابر احتياط مستحب است -

  بنابر احتياط واجب است -

  واجب كفايي است -

 تا سن بلوغ بالمانع است -
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