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  نمونه سئواالت آزمون دوره آموزشي خانواده متعالي

  

  جنبه هاي اساسي اقتصاد خانواده كدامند؟ .1

  مديريت درآمد از طريق كسب روزي حالل

  مديريت هزينه ها از طريق دستيابي به الگوي صحيح

  تغييرات قيمت و انتظارات مصرف كننده

  گزينه هاي الف و ب

  .خانواده را سالم و پايدار نگه مي دارد............ اقتصادي درصورتيكه با يك سري اصول همراه باشدتالش كافي در جهت دستيابي به منابع  .2

  سياست

  سيستم

  اقتصاد

  اخالق

  صاحبنظران كدام عوامل را تعيين كننده اساسي رفتار انسان ها مي دانند؟ .3

  ايدئولوژي

  اخالق

  الزامات قانوني

  هرسه مورد

  

  ن به خدا را چه مي داند؟اصل و پايه ايما) ع(امام صادق .4

  مهرورزي و محبت كردن با مردم

  خوش انصافي

  دوري از خودپسندي

  سكوت

اي فرزندان آدم زينت و آراستگي خويش را نزد هرمسجدي اتخاذ كنيد و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد زيرا خداوند "آيه شريفه  .5

  اقتصادي خانواده است؟مربوط به كدام ويژگي خاص  "اسراف كنندگان را دوست ندارد

  سخت كوشي و پشتكار

  بعد مادي در كنار زهد

  صداقت

  همت گماردن به امور مسلمين

  به نظر پيامبر برترين جزء عبادت چه نام دارد؟ .6

  پرهيز از ظلم

  حرمت ربا

  كسب روزي حالل

  انتقاد پذيري

  رسول خدا كدام مورد را باعث محشورشدن با پيامبران در روز قيامت مي داند؟ .7

  كسي كه از دسترنج مشروع خود زندگي كند

  كسي كه كم فروشي نكند

  كسي كه ظلم نكند

  كسي كه ربا نخورد

  عبادت كردن همراه با ربا خوردن را به مانند چه مي داند؟ رسول خدا .8

  سرمايه گذاري

  پس انداز



٢ 

 

  انتقال آب با آبكش

  هيچكدام

  

  امام محمد باقر بدترين جاهاي زمين را كجاها مي داند؟ .9

  زارهابا

  ميادين

  غرب 

  هرسه مورد

  .ميدان شياطين است.............. .10

  خيابان 

  مدارس

  بازار

  هيچكدام

  

  چه عاملي اقتصاد و خانواده را منحصر به فرد ميكند؟ .11

  ارتباط دروني بين نقش هاي شغلي و خانوادگي

  ارتباط بيروني بين نقش هاي شغلي و خانوادگي

  فرديارتباط دروني بين نقش هاي شغلي و 

  ارتباط بيروني بين نقش هاي شغلي و خانوادگي

  

  چه عاملي را مي توان شاه كليد سالم سازي اقتصاد خانواده دانست؟ .12

  درك ارتباطات دروني

  مديريت اقتصاد

  درآمدمناسب و حالل

  هيچكدام

  

مديريت هزينه ها و برقراري  براي..........مهمترين نكته در اقتصاد خانواده و مديريت اقتصادي خانواده بي شك دستيابي به  .13

  .براي مديريت درآمدها است............سيستم

  الگوي صحيح مصرفدرآمدي مناسب و حالل

  درآمدي مناسب و حالل الگوي صحيح مصرف

  مديريت اقتصاد درك ارتباطات دروني

  هرسه مورد

  

  مديريت اقتصادي خانواده در شرايط عادي بايد بر چه اساسي تنظيم شود؟ .14

  درآمدهاميزان 

  ميزان هزينه ها

  ميزان درآمدهاي هريك از اعضاي خانواده و هزينه ها

  ميزان درآمد سرپرست خانواده

  

  كدام مورد از ملزومات اجراي مديزيت اقتصادي  خانواده ها و تضمين كننده موفقيت آنهاست؟ .15

  صرفه جويي

  قناعت
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  پرهيز از تجمل گرايي

  هرسه مورد

  

  زائد خانواده ها به چه دليلي است؟هزينه هاي درصد  80آمارها نشان مي دهد  .16

  مصرف گرايي

  تجمل گرايي

  چشم و هم چشمي

  گزينه ب و ج

  

  

  اقتصاد خانواده را بايد بر چه اساسي برنامه ريزي كرد؟ .17

  داشته ها و هزينه ها

  داشته ها و درآمدها

  مصرف

  خواسته ها

  

  اركان اقتصاد خانواده چيست؟ .18

  توليد و درآمد

  توليد و مصرف

  مصرف و هزينه

  درآمد و هزينه

  

  راههاي توليد در خانواده كدام است؟ .19

  ايجاد و تربيت نيروي انساني

  كشب درآمد

  گزينه الف و ب

  هيچكدام

  

  

  اولين محل پرورش نيروي انساني سالم و مولد كار چه نام دارد؟ .20

  مدارس

  كارخانه ها

  دانشگاه ها

  خانواده

  

  .پيشرفت جوامع مي باشدبهترين سرمايه ها در فرايند ........... .21

  مدارس

  سرمايه هاي انساني

  پول

  توليد

  

  پرورش انسان توانمند در چه محيطي صورت مي گيرد؟ .22
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  جامعه

  مدارس

  خانواده سالم

  جوامع روستايي

  

  اصل هنر اقتصاد چيست؟ .23

  چگونگي تخصيص منابع نامحدود دردسترس جهت تامين نيازهاي نامحدود انسان ها

  محدود دردسترس جهت تامين نيازهاي محدود انسان هاچگونگي تخصيص منابع 

  چگونگي تخصيص منابع نامحدود دردسترس جهت تامين نيازهاي محدود انسان ها

  چگونگي تخصيص منابع محدود دردسترس جهت تامين نيازهاي نامحدود انسان ها

  راههاي كسب درآمد كدامند؟ .24

  كار

  سرمايه گذاري و پس انداز

  ارث، دريافت هدايا

  سه موردهر

  اولين راه كسب درآمد چيست؟ .25

  سرمايه گذاري

  پس انداز

  ارث

  كارواقعي

  اقتصاد دانان مهمترين عامل موثر بر مصرف خانواده را چه مي دانند؟ .26

  سطح درآمد

  تغييرات قيمت

  انتظارات مصرف كننده

  نرخ بهره

  

  ايران چندمين واردكننده لوازم آرايشي در جهان است؟ .27

  اولين

  هفتمين

  پنجمين

  هشتمين

  

  كدام كشور پررونق ترين بازار خورد فروشي لوازم آرايشي و بهداشتي را به خود اختصاص داده است؟ .28

  ايران

  عربستان

  امارات

  كويت

  

  از نظر تعداد جراحي زيبايي بيني كدام كشور در دنيا اول است؟ .29

  امارات

  ايران

  عربستان
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  آمريكا

 

ي يا اقتصادي براي رسيدن به مقاصد خاص خود و اسارت يك ملت ، به بنيان تهاجم فرهنگي يك مجموعه سياس: اين جمله از كيست .30

  .هاي فرهنگي آن ملت هجوم مي برد

 گاندي      

 ماندال                      

  آيت اهللا خامنه اي  

  امام خميني

  

  .بايد از فرق سر تا ناخن پا ، فرنگي شد: اين جمله از كيست .31

 ابوالحسن خان ايلچي     

 زاده       آخوند

 عسگر خان افشار 

  زادهحسن تقي

  

اگر نسل جوان، خودي خود را بيابد و يأس را از خود دور كند و چشم داشت به غير خود نداشته باشد در درازمدت : اين جمله از كيست .32

  .قدرت همه كار و ساختن همه چيز را دارد

 ايآيت اهللا خامنه

 امام خميني     

 شهيد مطهري    

  آل احمد جالل

  

  .اي جوانان تقوا داشته باشيد و پيرو رؤساي دروغين نباشيد تا آنها پيرو باشند: اين حديث از كيست .33

 ص(پيامبر اكرم 

 )       ع(امام صادق  

 )    ع(امام حسين 

  )ع(امام علي 

  

  .كنمكند او را به وضع دردناكي مجازات ميآموزد و از اداي اين وظيفه تخلف مياگر جواني از شيعيان را ببينم كه مسايل مذهبي را نمي .34

 )     ع(امام باقر 

 )     ع(امام موسي كاظم 

 )    ع(امام علي  

 )ص(پيامبر اكرم  

  

  .دانمهاي خانواده سكوالر ميهاي از هم پاشيده را بهترين نمونهمن والدين جدا از هم، مطلقه ها و خانواده .35

 دوركيم  

 پل وتيز   

 جالل آل احمد       

 شريعتي 

  

  .برخي از تأثيرات دين بر روح و روان انسان ها، اثري معادل انرژي هسته اي است: اين جمله از كيست .36

 يانگ    
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 وبر    

 فرويد   

 لكان

  

  :خانواده در لغت به چه معناست .37

 نسل   

 دودمان و تبار     

 مجموعه افراد زير يك سقف    

  خانوار

  

  :در زمان هخامنشيان چگونه بوده استوضعيت زنان  .38

 .          داراي عزت و احترام ويژه بودند

  .رسيدندتا حدي به حقوق خود مي

 .     وسيله لذت و توليد مثل بودند

 .در دربار داراي سمت هاي درباري بودند

  

  :مدرنيته بيشتر بر چه چيزي تأكيد مي كند .39

 )      انسان محوري(اومانيسم

 تكثرگرايي      

 اصالت وجود    

 خدا محوري

  

  :آميز و نابرابري فرهنگي و اجتماعي عليه زنان در ايران چيستبه اعتقاد روشنفكران، عمده ترين عامل وجود ساختارهاي تبعيض .40

 استمرار فرهنگ پدر ساالر  و نگرش مرد ساالرانه       

  استقرار نظام شاهنشاهي   

 نبود احزاب        

 )خدا محوري(محوري  دين

  

  :در قانون مدني ايران .41

 .               اصل بر تساوي حقوق زن و مرد است

  اصل بر تشابه حقوق زن و مرد است  

 اساس بر اقتدار شوهر بر زن است              

  اصل بر برتري زن نسبت به مرد است  

  

  

  :ادر و فرزندان و نوادگان تشكيل شده است چه نام داردخانواده اي كه بر اساس پدر سري اداره مي شود و از پدر و م .42

 خانواده هسته اي 

 خانواده گسترده      

 خانواده به هم پيوسته     

  خانواده گسسته

  

  .از نظر انديشمندان كدام يك از روش يادگيري زير تحريكات و حساسيت هاي كمتري در تربيت كودك براي وي ايجاد مي كند .43
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 محروميت از عشق     

 نمايش قدرت 

 گفتگو و استدالل    

 استبدادي 

  

  :در كدام يك از جريانات زير اصل بر باردار كردن و كامل كردن فرهنگ ملي است .44

 اشاعه فرهنگي  

 تبادل فرهنگي    

 تهاجم فرهنگي    

  تفاخر فرهنگي 

  

  :ها بر اساس معيارهاي فرهنگ ملي استاليغ ايدهدر كدام يك از جريانات زير ، هدف ترويج ارزش هاي بشري و تبل .45

 اشاعه فرهنگي    

 تبادل فرهنگي    

 تهاجم فرهنگي 

 هيچكدام

  

  :كدام يك از ويژگي هاي زير از ويژگي هاي تهاجم فرهنگي نيست .46

 تخريب فرهنگ مقابل      

 جايگزيني فرهنگ مقابل 

 ارعاب فرهنگ مقابل       

 تبادل با فرهنگ مقابل

  

  بستر تاريخ ايران عامل اصلي شروع تهاجمات فرهنگي چيست؟در  .47

 استعمار كهنه    

 رسانه 

 اولين تحصيل كردگان در غرب      

 مذاكره فرهنگي با غرب 

  

  :نام اين پديده چيست .48

  :اند و از غناي فرهنگي و دستاوردهاي فرهنگي خود آگاهي ندارندي فرهنگي نشدهدر آن جوانان به صورت صحيح تغذيه

 خأل فرهنگي  

 تهاجم فرهنگي      

 تبادل فرهنگي   

  خود باوري فرهنگي 

  

  :تعريف زير در ارتباط با چه مفهوم و از كيست .49

استفاده عمدي از نيروي جسمي و قدرت به صورت تهديد يا عملي عليه خود و يا ديگري يا يك گروه كه منجر به آسيب و آزار رواني ، مشكالت 

  .گرددرشدي يا محروميت مي 

 خشونتسازمان جهاني بهداشت      

 آيزنك     –خشم  

 قدرتوبر     
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  هيچكدام

  

  :تعريف زير مربوط به چه مفهومي است .50

  .كنندو كاالهاي مادي كه توليد مي كنندعبارت است از ارزشهايي كه اعضاي يك گروه معين دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي مي

 صنعت  

 جامعه پذيري   

   فرهنگ   

  ضرب المثل

  

  :و كنترل رفتار او چه نوع خشونتي است   0000از نظر گانلي و شگتر، محروم كردن زن از ا    .51

 خشونت بدني    

  0000خشونت

 خشونت اقتصادي  

  خشونت رواني

  

  :چرخه خشونت مورد نظر واكر به ترتيب كدام است .52

  ايجاد تنش در خانوادهشروع خشونتعذر خواهي

  ايجاد تنش در خانوادهعذر خواهي –شروع خشونت 

  ناراحتي هاي ابتداييافسردگيخشونت

 دلخوري هاي متعددشروع خشونتايجاد تنش در خانواده

  

  :تخريب روابط در كدام يك از هفت مرحله دشنر در چرخه خشونت قرار دارد .53

 مرحله اول   

 مرحله دوم 

 مرحله سوم    

  مرحله هفتم

  

  :از هفت مرحله دشنر قرار مي گيردخشونت غير مستقيم در كدام يك  .54

 مرحله اول  

 مرحله دوم   

 مرحله چهارم

  مرحله پنجم

  

  .خشونت نوع صورت آموخته شده از رفتار اجتماعي است: اين جمله معروف از كيست .55

 باندورا   

 پنديكت     

 فوكو   

  كلس

  

  :اين جمله مؤيد كدام نظريه است .56

  .هاي دريافتي باشدتر از پاداشجريمه خشن بودن آنها سنگينافراد زماني مرتكب خشونت مي شوند كه 

 نظريه مبادله   
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 نظريه خشونت ذاتي      

 نظريه كاركردگرايي   

  نظريه تضاد 

  

كدام يك از نحله هاي فكري موجود در تالش است تا مفاهيم متعالي و مذهبي را از عرصه حيات اجتماعي جدا كند و افراد را به لذت  .57

  .حد و مرز تشويق نمايدگرايي بي 

 سكوالريسم  

 پراگماتيسم      

 پلوراليسم   

  اگزيستانسياليسم 

  

  :زير نظر كدام اداره مشغول به كار است) مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي(اورژانس هاي اجتماعي  .58

 بنياد شهيد و امور ايثارگران     

 فرهنگ و ارشاد 

 اداره بهزيستي    

 امام خمينيكميته امداد 

  

  :اين جمله مؤيد كدام نظريه است .59

  .ناكامي منجر به برانگيختگي يك سائق در فرد مي شود كه هدف آن صدمه به شخص يا اشيا است

 نظريه خشونت ذاتي    

 تهاجم     –نظريه محروميت 

 نظريه يادگيري اجتماعي     

  نظريه نيازهاي انساني

 

 حجاب كدام است؟دو مفهوم قابل تمايز در معناي لغوي  .60

   )پوشاندن(جدا كردن دو چيز و پنهان كردن 

  پوشاندن و پنهان كردن    

  خود نگهداري و مناعت 

  ستر و غص بصر

  

 معناي عفت چيست؟ .61

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

  خودداري از چيزي كه حالل نيست

  كه جايز نيست خودداري از گفتار يا كرداري

  همه موارد

  

 تفاوت حجاب و عفاف چيست؟ .62

  ها ها و مكان اختصاص حجاب به زنان و مصداق يافتن آن هنگام وجود نامحرم و اختصاص داشتن عفاف به نوع انسان و تعلق آن به همه زمان

  اختصاص حجاب به زنان و اختصاص داشتن عفاف به نوع انسان

  حرم و اختصاص داشتن حجاب به نوع انسان مصداق يافتن عفاف هنگام وجود نام

 ها، مصداق يافتن حجاب هنگام وجود نامحرم و اختصاص داشتن حجاب به نوع انسان  ها و مكان اختصاص عفاف به زنان و و تعلق آن به همه زمان
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 سوره احزاب، فلسفه پوشش چيست؟ 59بر طبق آيه  .63

  حفظ پاكدامني زنان      

  ايجاد امنيت رواني

  بهبود اوضاع اجتماعي زنان 

  حرمت بخشي و احترام گذاردن به زن       

  

 اديان است؟/ حجاب از مبدعات كدام ملل  .64

  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 .65

  سه هزار سال قبل از ميالد در مرودشت اي با قدمتجام 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؟ .66

  زنديه     

  قاجاريه  

  پهلوي   

  عثماني

  

 كشورهايي كه تحت عنوان گسترش آزادي زنان و رسيدن به تمدن و صنعت فرنگ بدحجابي را رواج دادند كدامند؟از نخستين  .67

  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؟ .68

  1314دي ماه رضاخان هفدهم 

  1328محمدرضا شاه هفدهم بهمن 

  1328رضاخان هفدهم بهمن 

  1314محمدرضاشاه هفدهم دي ماه 

  

 شود؟ ميل به خودنمايي و جلوه گري با كدام يك از فوايد حجاب كنترل مي .69

  ارزش و احترام گذاري به زن       

  آرامش رواني      

  مبارزه با نفس     

  مبارزه با تهاجم فرهنگي
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 ترين عامل اختالف زن و شوهر از نظر كامينكسي چيست؟ مهم .70

  سستي اعتقادات ديني   

  روابط نامشروع    

  اعتياد و جرم    

  فساد اخالقي

  

 رعايت حجاب چگونه در سالمت اجتماع مؤثر است؟ .71

  با حفظ پوشش و ايجاد امنيت اجتماعي

  با تأثير بر استحكام خانواده و تربيت صحيح فرزندان

 اخالقي كنترل فساد

 حفظ پاكدامني زنان

  

 .»از مردها بيشتر بوده است) انقالب اسالمي(نقش شما زنان در اين نهضت «اين سخن از كيست؟  .72

  شهيد بهشتي                     

  امام خميني           

  شهيد مطهري   

  آيت اهللا خامنه 

  

 عامل مؤثر و سازنده شخصيت الهي انسان چيست؟ .73

      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 .74

  وجود غريزه خود آرايي    

  هاي افراطي    كنترل

  ضعف كنترل اجتماع    

  عدم مبارزه با نفس

  

 هاي اجتماعي چيست؟ منوايي با ارزشمعيار درجه التزام و ه .75

  ميزان اعتقادات فر

  ميزان رعايت هنجارها

  ميزان هماهنگي با ارزشهاي جامعه

  نوع باورها و بينش فرد

  

 هاي غربي در دوره رضاشاه چه بود؟ ترين عامل روي آوردن ايرانيان به پوشيدن لباس مهم .76

  تماس با اروپا     

  آمدن سفرا و بازرگانان خارجي       

 ورود نشريات خارجي                     

  همه موارد

  

 مصداق كدام يك از نشانه هاي تهاجم فرهنگي است؟» ها خواهد آمد زنان را در دست بگيريم، همه چيز به دنبال آن«المثل  اين ضرب .77
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  تسلط غرب به كشورهاي مسلمان با استفاده از زنان    

  هنجاري جامعه      چرخش

  افزايش نقش زنان در جامعه

  هاي ذاتي و شخصيت زن ناديده گرفتن ارزش

  

 روي آوردن زنان به بدحجابي به چه مفهومي است؟ .78

  هاي ذاتي و شخصيت زن   ناديده گرفتن ارزش

  هاي غريزي خود آرايي   پايبندي به ارزش

  رواج چشم و همچشمي

  تأثير گروه هاي مرجع

  

مجموعه اكثريت افراد وجود داشته باشد كه يكي نسبت به حجاب بيش از حد متوسط فشار هنجاري احساس تعهد كند و چنانچه دو  .79

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

  تضاد هنجاري     

  ضعف هنجاري   

  بي هنجاري   

  قطبي شدن هنجاري 

  

وجود جامعه قطعه اي كه در آن تنظيم اجتماعي مشكل بوده و انسجام ضعيف شده است نشانه كدام يك از حاالت اختالل هنجاري  .80

 است؟

  ناپايداري هنجاري          

  بي هنجاري        

  تضاد هنجاري   

  قطبي شدن هنجاري

  

 نوعي آشفتگي و بي قاعدگي وجود دارد؟ در كدام يك از حاالت هنجاري براي نوع پوشش و طرز لباس پوشيدن زنان .81

  بي هنجاري  

  ضعف هنجاري         

  آشفتگي هنجاري                

  ناپايداري هنجاري

  

 باشد؟ كدام يك از موارد زير جزء كاركردهاي جامعه در جهت ايجاد ثبات در رعايت حجاب مي .82

  وضع قواعد و الگوهاي رفتار محجبانه       

  اسب    آموزش نوع پوشش من

  توزيع امكانات برخورداري از حجاب  

 همه موارد

 

 باشد؟ اقناع سازي و ايجاد پيوند عميق ميان منافع فردي و جمعي در خصوص رعايت حجاب جزء كدام يك از شبكه هاي ارتباطي مي .83

  شبكه روابط فرهنگي      

  شبكه روابط اقتصادي          

  شبكه روابط اجتماعي            

  وابط سياسيشبكه ر
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  با يكديگر تناقض دارند چه نوع اختالل هنجاري وجود دارد؟... در جامعه اي كه هنجارهاي قانوني، اخالقي و  .99
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  دو طرفه

  گيرد در نظر گرفته شده است؟هاي جامع را در بر ميبه عنوان الگوي نظري جامع كه كل نظام رويكردي كه در آن خانواده
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 ها     ي سيستمنظريه

 نظريه كنش متقابل   

 ها       نظريه عامليت 

 نظريه واقعيت گرايي

  

هاي ي نظامرد به هم پيوستهپردازان كدام مكتب بر سه اصل كليت نظام خانواده، تأثير سلسله مراتب خانواده و كاركنظريه .111

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

 مكتب ساختاري     
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  باشد؟بر اساس نظر نظريه پردازان مكتب ساختاري يك پارامتر مهم در ارزيابي عملكرد خانواده مي .112

 وضوح مرزها در خانواده    

 درهم تنيدگي افراطي        

 پيوستگي و انسجام بين اعضا       

 همه موارد

  

هاي خانوادگي، كه در آن اعضا بيش از حالتي افراطي از نزديكي و شدت تعامل(بر اساس نظر نظريه پردازان مكتب ساختاري .113

  شود؟چه ناميده مي) حد به هم عالقه مند هستند

 انسجام             

 در هم تنيدگي                 

 پيوندهاي عاطفي             

 ناهنجاري 

  

  :خانواده اي است كه )) خانواده سالم((طبق نظريات ارئه شده در مكتب ساختاري  .114

  .پيوستگي عاطفي قوي بين اعضا وجود داشته باشد

  .اعضا به هم احساس تعلق داشته باشند

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

 .اعضا داراي استقالل كامل باشند

  

خريدن عروسك، سرويس آشپزخانه ي كوچك براي دختران و اسباب بازي هاي برقي يا ماشيني براي پسران به كدام يك از  .115

  فرآيندهاي يادگيري نقش هاي جنسيتي اشاره دارد؟

 آموزش مستقيم           

 الگو سازي         

 سهميه بندي جنسي              

 يادگيري اجتماعي

  

  كدام يك از كاركردهاي خانواده ، از حسادت هاي جنسي ميان اعضاي خانواده مي كاهد؟ .116

 سهميه بندي جنسي                                     

  جلوگيري از خشونت جنسي

 ممنوعيت ازدواج با محارم                               
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 ازدواج با خويشاوندان

  

  كند؟در مورد كدام يك از نهاد هاي اجتماعي زير صدق مي)) يك پناهگاه در دنياي بي عاطفه((عنوان  .117

 مدرسه                       

 خانواده                       

  دانشگاه                     

 مهد كودك

  

  مي باشد؟...... در تحليل هاي رايج جامعه شناسي، موتور توليد ثروت در غرب  .118

 خانواده ها                
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 هاي كودك              مهد

 كارخانه هاي توليدي 
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 آموزه هاي ديني           
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 خانواده                       
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  محبوب ترين نهاد نزد خداوند است؟ .120
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 آموزش و پرورش                 
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  غير مستقيم معلول چيست؟اغلب اشكاالت خانوادگي به طور مستقيم يا  .121

 هاي جنسي     ناسازگاري

 هاي مالي        بحران

 كاهش ايمان و اعتقاد به خداوند      

 عدم صداقت 

  

  كدام يك از اديان زير ، ازدواج و عالقه و آميزش جنسي را فكري پليد مي دانند؟ .122

 يهوديت                     

 مسيحيت                    

                                   اسالم    

 زرتشت

  

  از نگاه دين اسالم تبرج به چه معناست؟ .123

 اختالط زنان و مردان نامحرم      

 خود آرايي         
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 نماييخود

  

  مي باشد؟از نگاه اسالم ، كدام يك از ارزش هاي زير مبناي روابط زن و مرد در جامعه ي اسالمي  .124

 حيا و عفت              

 الزامات اخالقي                  

 حجاب                      

 همه موارد 

  

  در آمزه هاي ديني حضانت به چه معناست؟ .125

 هاي زيستي فرزندان                       ها و مراقبتحمايت

  هاي رواني و معنوي فرزندانحمايت 

 هاي زيستي و رواني فرزندان                           حمايت

 هاي جسمي و روحي فرزندانحمايت

  

  ترين ركن تربيت فرزندان مي باشد؟از نگاه اسالم مهم .126

 پدر                           

 مادر                        

 پدر و مادر                     

 بزرگترها

  

  دهد كدام نياز است؟ان را به سوي ازدواج و تشكيل خانواده سوق ميمهمترين نيازي كه انس

 نيازهاي جنسي       

 نيازهاي معنوي    

 نيازهاي عاطفي و همراهي           

 نيازهاي روحي

  

  نيرومندترين عامل رشد و دوام خانواده كدام است؟ .127

 عاطفه و محبت اعضاي خانواده به يكديگر      

  اعضا به خداوندايمان و اعتقاد قوي 

 تأمين نيازهاي جنسي                                 

 نيازهاي جنسي و جسمي

  

  اساس زندگي خانوادگي بر چه چيزي بنا شده است؟ .128

 عاطفه و محبت          

 اقتصاد و ثروت           

 غرايز جنسي                

 عشق و عالقه

  

  آرامش زن و مرد معرفي مي كند؟ي سكون و خداوند چه چيزي را مايه .129

 عشق و عالقه به يكديگر        

 تشكيل خانواده          

 دار شدن           فرزند



٢٠ 

 

  ايمان 

  اسالم اركان اساسي خانواده را چه مي داند؟  .130

 فرزندان                       

 مودت و رحمت                 

 والدين                 

 بزرگترها  

     

  .... از نظر اسالم بهترين زنان زناني هستند كه  .131

  .نسبت به شوهران و فرزندان خود مهربان ترين باشند

  آنانكه ديندارترند

  .آنانكه عالم ترين اند

 همه موارد فوق

  

  از كدام يك از ائمه معصوم مي باشد؟ ) زن گل خوشبوست نه قهرمان(سخن  .132

 )           ع(امام علي 

 )               ع(امام حسن 

 )        ص(رسول اكرم

 )    ع(امام صادق 

  

  جامعه پذيري نقش هاي جنسيتي از ديدگاه اسالم ، بر چه اصولي صورت گرفته است؟ .133

 اصل عدالت               

 اصل حكمت           

 اصل عدالت و مصلحت       

  اصل مصلحت

  

  ديدگاه اسالم ، بر پايه ي كدام يك از موارد زير بنا شده است؟جامعه پذيري نقش هاي جنسيتي از  .134

 تشابه زن و مرد       

 تساوي زن و مرد         

 تشابه و تساوي زن و مرد         

 برابري زن و مرد

  

  شرط داشتن جامعه اي سالم و پويا چيست؟ .135

 ي سالم          خانواده

 اعتقادات قوي           

 تساوي حقوق زن و مرد           

 دانشگاه اسالمي

  

  مي باشد؟........ از نظر اسالم هدف از زوجيت و تشكيل خانواده  .136

 بقاي نسل      

 تأمين نيازهاي جنسي در روابط مشروع     

 به آرامش رسيدن اعضا        

 خوشبختي



٢١ 

 

  

  

  خداوند امت اسالمي را با چه شرطي بهترين امت مي داند؟ .137

 هاي سالم   خانواده داشتن

 امر به معروف و نهي از منكر       

 روابط سالم                     

 دينداري

  

  .وصيت خداوند در قرآن است........ .138

 تشكيل خانواده        

 احسان به والدين               

 ازدواج                

 امر به معروف و نهي از منكر

  

  امعه اي است؟جامه ي مطلوب قرآني چه ج .139

  .اي كه در آن امر به معروف و نهي از منكر جاري استجامعه

  .كنندها در كنار هم بر محور مودت و رحمت زندگي مياي كه خانوادهجامعه

  .شودها با محوريت عبوديت و خداجويي حفظ مياي كه در آن پيوستگي بين نسلجامعه

 .اي كه بر اساس صداقت استوار استجامعه

  

  

  بهترين نمود مديريت خانواده چيست؟ .140

 پذيري     جامعه

 ها        تثبيت نقش

 مديريت اقتصادي و مالي          

 فرزندان صالح

  

  در حفظ امنيت و آرامش محيط خانواده، كدام عامل نقش اساسي دارد؟ .141

 زيبايي                 

 عشق                        

     اخالق                     

 ايمان

  

  از نظر پيامبر اسالم بهترين متاع دنيا چيست؟ .142

 فرزندان صالح        

 همسر پارسا           

 خانواده سالم                  

 مال حالل

  

  بهترين مالك انتخاب همسر چيست؟ .143

 زيبايي و اخالق       

 ايمان و عشق       



٢٢ 

 

 اخالق و دينداري            

  اصالت خانوادگي

  اولين مرتبه از كفويت چيست؟ .144

 همساني از نظر اقتصادي               

  همساني از نظر مذهب و دين 

 همساني از نظر تحصيلي                  

 همساني از نظر فرهنگي

  

  اي است؟بيشترين سفارش اسالم در مورد مسائل خانوادگي در چه زمينه .145

 گذشت و اغماض     

 برخورد منطقي           

 حفظ عفاف             

 كنترل نگاه           

   

  نشانه خوش بيني و حسن نيت به زندگي چيست؟ .146

 عفو و گذشت        

 عشق و محبت               

 صداقت                   

 تقوا

  

  چه چيزي براي ادامه زندگي سالم ضروري است؟ .147

 صداقت               

 عفت و تقوا                 

 و گذشت           عفو 

 عشق و محبت              

   

  تقوا پيشگي حاصل چيست؟ .148

 توحيد و معاد انديشي    

 خدا پرستي         

 نيك سرشتي            

  زهد و پارسايي 

  

  آرامشگران كانون خانواده هستند؟ .149

 زنان                        

 مردان                       

 فرزندان                    

 سالمندان

  

  زن و شوهر چه زماني به عنوان دوست شناخته مي شوند؟ .150

  .زماني كه احساس خود را با يكديگر در ميان بگذارند

  .زماني كه عاشق و معشوق يكديكر باشند

  .همان زماني كه زن و شوهر ناميده مي شوند



٢٣ 

 

 .شوندزماني كه باهم آشنا مي

  

  طالق ها معلول چيست؟بخش زيادي از  .151

 عدم عشق و عالقه     

 عدم صداقت     

 عدم ارضاي جنسي صحيح و متعادل       

 توقعات باال 

  

  غرغر كردن و نق زدن جزء خصوصيات چشمگير كدام يك از انسان هاست؟ .152

 هاي بدبين     انسان

 هاي مأيوس          انسان

 هايي كه مثبت نگر نيستند     انسان

 هاي نادانانسان 

  

  نگاه اسالم به نقش مادري چند بعدي است؟ .153

 حقوقي و تكليفي           : دو بعدي

  فقط حقوقي      : يك بعدي

 فقط تكليفي                : يك بعدي

 حقوقي، تكليفي، همكاري: سه بعدي

  

  كدام يك از موارد زير ، دنياي مشترك اعضاي خانواده را تشكيل مي دهد؟ .154

        صميميت       

 انعطاف پذيري                       

 ارتباط و گفت و گو                   

 عشق

  بهترين شاخص براي تعيين سالمت رابطه چيست؟ .155

 صميميت        

 چگونگي اداي كلمات و صحبت كردن        

 صداقت                     

 پذيريانتقاد

  

  قواعد و تغيير مربوط به كدام يك از ابعاد روابط پويا در خانواده است؟ شش ويژگي نظم، رهبري، مذاكره، نقش ها، .156

 صميميت                 

 انعطاف پذيري               

 ارتباط و گفت و گو                  

 پذيريانتقاد

  

  .   به اعضاي خود فرصت مي دهند تا هم مستقل از خانواده و هم وابسته به آن فعاليت كنند.... خانواده هاي متعادل بر اساس  .157

 صميميت              

 انعطاف پذيري                       

 ارتباط                            

 استقالل 



٢٤ 

 

  

  شرط صحت عقد و وقوع زوجيت چيست؟  .158

 رفين به رضايت در قرارداد عقد                       اقرار ط

  شناخت مناسب طرفين از يكديگر 

 آگاهي نسبت به شرايط عقد                                    

 همه موارد 

  

  بيشترين استعمال واژه ي معروف در قران كريم در كدام يك از موارد زير مي باشد؟ .159

 هنگام ازدواج            

 ام طالق                      هنگ

 امر به معروف                   

 هيچكدام

  

  را مي فهمد چه حكمي دارد؟ بد و خوب ولي نشده بالغ كه پسري از زن  موي و پوشاندن بدن .160

  بنابر احتياط مستحب است

  بنابر احتياط واجب است

  واجب كفايي است

  تا سن بلوغ بالمانع است

  

  

  به زن ديگر چه حكمي دارد؟ نگاه كردن با لذت زن .161

  مكروه است

  حرام است

  حرام نيست

  بالمانع است

  

  نگاه كردن زن به مرد چه حكمي دارد؟ .162

  مكروه است

  حرام است

  حرام نيست

  بالمانع است

  

  عكس گرفتن مرد از نامحرم چه حكمي دارد؟ .163

  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 .164

  بدهد بايد را مهر ولي نيست عقد صحيح

  بدهد نبايد را مهر و نيست عقد صحيح



٢٥ 

 

  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 .165

  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

  

  كند؟ جدا مادرش از را او تواند نمي باشد تا چه سني پدر داشته دختري است، عاقل و مسلمان و آزاد كه اگر زني.166

  شش سالگي

  هفت سالگي

  هشت سالگي

  تا سن بلوغ

  

  كداميك از موارد زير درباره طالق صحيح است؟ .167

  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

  

  درخواست طالق نمايد؟درچه صورت زن مي تواند  .168

  خود حرج و عسر اثبات شرايط با

  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؟ .169

  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 .170

  درخواست مرد

  درخواست زن

  سازش امكان با دريافت گواهي عدم

  همه موارد

  

  نمايد چه حكمي خواهد داشت؟ به طالق مبادرت سازش امكان عدم گواهي دريافت بدون عقد طرفين از يك اگر هر .171

  يك سال حبس

  شش سال حبس



٢٦ 

 

  سال حبس يك تا ماه شش از

  از يك سال تا شش سال حبس

  

  نمايند؟ سازش امكان عدم صدور گواهي تقاضاي دادگاه از تواند مي مورد حسب شوهر يا زن مواردي در چه .172

  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؟ .173

  بله

  خير

  در برخي موارد

  موارد الف و ج

  

  معناي حق را مي رساند؟كداميك از موارد زير اصل  .174

  ثبوت و وجوب

  موافقت و مطابقت

  گيرد مي قرار باطل برابر در

  هيچكدام

  

  حقوق در اصطالح به چه معناست؟ .175

  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 .176

  نسبت به هم مهربان باشند

  فرزند صالح تربيت كنند

  كنند عمل احسان و ها پسنديده و به معروف تا

  هيچكدام

  

  معروف است؟ كداميك از موارد زير تعريف كاملي از .177

  است شرعي و عقاليي و زيبايي عقلي 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؟ .178

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

  )ص(رسول خدا 



٢٧ 

 

  )ع(امام علي 

  )ع(امام سجاد 

  )ع(امام موسي كاظم 

  

  به فرموده امام موسي كاظم خوشبختي مرد در چيست؟ .179

  انتخاب همسري مناسب

  آنان امور به رسيدگى و بچه و زن سرپرستى

  داشتن شغلي آبرومند

  پرستش خدا

  

  شوهر نيست؟ بر زن كداميك از موارد زير از حقوق .180

  بودن  پاكيزه و زن، آراسته به زندگى، مباشرت، احترام در گشايش

  زبانى  زن، خوش به زندگى، مباشرت، احترام در گشايش

  خود اختيار و اراده زن، رعايت به زندگى، مباشرت، احترام در گشايش

  اطاعتزن،  به زندگى، مباشرت، احترام در گشايش

  ثواب هديه دادن به زن را برابر چه مي داند؟) ص(رسول خدا .181

  يك سال عبادت

  وارد شدن به بهشت پر نعمت

  آزاد كردن بنده اي از نسل اسماعيل

  صدقه

  

  ثواب خوشحال كردن فرزند دختر را برابر چه مي داند؟) ص(رسول خدا .182

  يك سال عبادت

  وارد شدن به بهشت پر نعمت

  نسل اسماعيل آزاد كردن بنده اي از

  صدقه

  

  چه كسي را خدا وارد بهشت پر نعمت خواهد كرد؟) ص(از نظر رسول خدا .183

  كسي كه از ترس خدا عبادت ميكند

  كسي كه از ترس خدا گريه ميكند

  كسي كه از ترس خدا صدقه ميكند

  كسي كه از ترس خدا بنده آزاد ميكند

  

  باشد؟ ميلش چند خالف هر كند، تحميل خود بر را چيز چه خانواده و خانه برنامه در بايد به فرموده امام ششم مرد .184

  خوشرفتارى 

  اسراف بدون معاش در توسعه

  ناموسى غيرت

  همه موارد

  

  مي كند؟ رسوا آخرين اولين و برابر در قيامت چه كسي را خداوند در) ص(از نظر رسول خدا .185

  كسي كه همسرش را تحقير كند

  بزند مشت سه از بيش را همسرش كسي كه



٢٨ 

 

  كه همسرش را اطاعت نكند كسي

  كسي كه همسرش از او راضي نباشد

  

  حديث زير در باب چه موضوعي است؟ .186

  " .بگويد او به اف حق ندارد مرد كردم تصور كه كرد، را زنها سفارش آنقدر جبرئيل "

  احترام به زنان

  مدارا با زنان

  مشورت با زنان

  همه موارد

  

  كشيدند؟ دست پاكى و عفت از اسرائيل بنى به چه علت زنان) ع(به فرموده امام رضا .187

  آراستند نمى را خود آنها شوهران

  كار نمي كردند  آنها شوهران

  بي بندوبار بودند  آنها شوهران

  بدخلق بودند آنها شوهران

  

  اين حديث از كيست؟ .188

  " .است ملعون دهد زن دست به را اختيارش مردى هر "

  )ص(رسول خدا 

  )ع(امام علي 

  )ع(امام سجاد 

  )ع(امام موسي كاظم 

  

  زن چيست؟ بر شوهر به فرموده رسول خدا حق .189

  نشود خارج شوهر رضاى و اجازه بدون

    شوهر از اطاعت

  او به نسبت عصيان از پرهيز

  موارد ب و ج

  

  در چه صورت مالئكه آسمان و جن و انس زن را لعنت ميكنند؟ .190

  شود خارج شوهر رضاى و اجازه بدون

  اطاعت نكردن شوهر

  نسبت به او عصيان

  همه موارد

  

  به فرموده امام موسي كاظم نماز چه كسي درست نيست؟ .191

  گريخته خدمتكار

  باشد ناراضى او از شوهر كه زنى

  كند امامت او و را نخواهند او مردم كه پيشوائى

  همه موارد

  

  جهاد زن باشد؟ معصوم چه چيزي ميتواند امامان و از نظر رسول اسالم .192



٢٩ 

 

  نشود خارج رشوه رضاى و اجازه بدون

    شوهر از اطاعت

  او به نسبت عصيان از پرهيز

  شوهردارى نيكو

  

  كداميك از موارد زير به فرموده امام ششم زن ميتواند بدون اجازه شوهر انجام دهد؟ .193

  احسان رحم، صله واجب، زكات

  صدقه دادن رحم، صله واجب، زكات

  بخشيدن چيزي دادن، صدقه  كردن برده آزاد

  زكات واجب دادن، صدقه  كردن برده آزاد

  

  مردي كه زنش با اطالع او آراسته از منزل خارج ميشود چه حكمي دارد؟ .194

  نمي تواند دخالت كند

  شود مى بنا شوهرش براى آتش از اى خانه

  بايد كفاره بدهد

  هيچكدام

  

  كداميك از موارد زير ساده ترين شكل طالق مي باشد؟ .195

  درخواست از طرف مرد

  درخواست از طرف زن

  درخواست از طرف هر دو

  موارد الف و ج

  

  اين حديث از كيست؟ .196

  ".كند احترام را او بايد گيرد، مى زن كه كسى "

  )ص(رسول خدا 

  )ع(امام علي 

  )ع(امام سجاد 

  )ع(امام موسي كاظم 

  

  كدام مورد تعريف عقد دائم است؟ .197

  عقدي كه در آن مهريه مشخص باشد

  عقدي كه در آن مدت و مهريه مشخص باشد

  عقدي كه در آن مدت معين نباشد

  عقدي كه در آن مدت و مهريه معين نباشد

  

  در كدام نوع عقد حتماً بايد صيغه خوانده شود و تنها راضي بودن زن و مرد كافي نيست؟ .198

  عقد دائم

  صيغه

  هردو

  عقد وكالتي

  



٣٠ 

 

  عربي خواندن صيغه عقد مشمول كدام حكم است؟ .199

  واجب

  احتياط واجب

  احتياط مستحب

  مباح

  

  گر زن و مرد را بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند از آن عقد راضي هستيم عقد آنان چه حكمي دارد؟ا .200

  باطل است

  دوباره بايد خوانده شود

  صحيح است

  حرام است

  

  كداميك از عيوب زير از جمله عيوبي نيست كه بواسطه آن مي شود عقد را برهم زد؟ .201

  كوري 

  ديوانگي

  برص

  كري

  

  اگر كسي كه در حال احرام است با زني ازدواج كند عقد آنان چه حكمي دارد؟ .202

  باطل است

  صحيح است

  مكروه است

  مستحب است

  

  اگر در عقد دائم براي دادن مهريه مدتي تعيين نشده باشد، عقد آنان چه حكمي دارد؟ .203

  باطل است

  صحيح است

  كراهت دارد

  مباح است

  :زني كه صيغه شده است  .204

  مي برد از شوهر ارث

  از شوهر ارث نمي برد

  شوهر از او ارث مي برد

  موارد الف و ج
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