ًوًَِ سَاالت درس داًص خاًَادُ ٍ خوؼیت
 -1پزوزدى خأل ػاعفی فزسًذاى تَسظ پذر ٍ هادر تشري ّا راّىار وذام هاًغ سیز تزای اسدٍاج است؟

الف) عالق ٍالذیي

ج) سي اسدٍاج

ة) ثیوبری ٍالذیي

د) اضتغبل ثِ تحصیل

 -2اسدٍاج در اسالم  ،خْت تزآٍردُ ضذى وذاهیه اس ًیاسّای سیز تَصیِ ضذُ است؟

الف) ًیبس عبعفی

ج) دٍستی ثب ّوجٌس

ة) پیًَذ جَیی

د) سالهت ٍ اهٌیت

 -3ایٌىِ رٍاتظ آساد سى ٍ هزد اس هصادیك ضَْت راًی است  ،تِ وذام یه اس پیاهذ ّای دٍستی تا خٌس هخالف اضارُ
دارد؟

ج) ایوبى ٍ ارادُ

الف) ثزٍس آسیت ّبی هعٌَی ة) احسبس ضَْت

د) سالهت ٍ اهٌیت

 -4وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز اس ػَارض رٍاتظ آساد تا خٌس هخالف هی تاضذ؟

الف) کبّص لذت جٌسی

ج) سالهت ٍ اهٌیت

ة) اعتوبد ثِ ًفس

د) ایوبى ٍ ارادُ

 -5افشایص تَاًایی ّای فزدی ٍ تالش تزای یافتي ٍخِْ اختواػی هثثت  ،راّىار وذام هاًغ سیز تزای اسدٍاج هی تاضذ؟

الف) سَء سبثمِ ٍالذیي

ج) عالق ٍالذیي

ة) سي اسدٍاج

د) ثیوبری ٍالذیي

 -6وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز اس راُ ّای ضٌاخت فزد هٌاسة تزای اسدٍاج هی تاضذ؟

الف) ّوِ هَارد

ة) دلت در گفتبر ٍ رفتبر

ج) گفتگَ ثب عزح سَاالت دلیك

د) هطَرت ثب افزاد اگبُ

 -7واّص هْزیِ ٍ خْیشیِ تِ وذام راّىار سیز تزای هاًؼیت اسدٍاج اضارُ دارد؟

الف) هسبئل التصبدی

ج) اضتغبل ثِ تحصیل

ة) ثیوبری ٍالذیي

د) عالق ٍالذیي

 -8هشلَ  ،سَهیي ًیاس اس سلسلِ ًیاسّای اًساى را چِ هی داًذ؟

الف) تعلك پذیزی ٍ هحجت

ج) خَدضکَفبیی

ة) اعتوبد ثِ ًفس

د) سالهت ٍ اهٌیت

 -9وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز هْوتزیي ٍیژگی تزای ّوتایی ٍ ّواًٌذی ّوسز هی تاضذ؟

الف) ایوبى ٍ ثبٍرّبی صحیح

ج) خَش اخاللی

ة) سالهت

د) سیجبیی

 -11هْوتزیي ػاهل پیًَذ دختز ٍ پسز در اسدٍاج وذام است؟

ة) آراهص

الف) هحجت

د) ًیبس جٌسی

ج) رحوت

 -11وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز اس ٍیژگی ّای هغلك تزای اًتخاب ّوسز هی تاضذ؟

ة) سغح درآهذ

الف) خَش اخاللی

ج) سغح تحصیالت

د) سیجبیی

 -12همذهِ ّوسز گشیٌی وذام است؟

الف) خَدضٌبسی

ة) ّوسز پذیزی

ج) ّوسز ضٌبسی

د) ضٌبخت ٍیژگی ّبی جٌس هخبلف

 -13لزآى وزین هْوتزیي تَصیِ تزای افزاد هدزد لثل اس اسدٍاج را چِ تیاى هی وٌذ؟

الف) حفظ عفت ٍ پبکذاهٌی

ة) افسزدُ ضذى ٍ ًباهیذ ضذى

د) حفظ عشت ًفس

ج) اضتغبل ثِ تحصیل ٍ کبر

 -14وذام یه اس اصَل سیز خشء وار وزدّای اسدٍاج است؟

الف) کست استمالل

ج) تعبٍى

ة) تغبفل

د) لذاست

 -15وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز تِ ػٌَاى تاٍرّای اضتثاُ در اسدٍاج هغزح ضذُ است؟

الف) تزس اس هطکالت سًذگی

ة) ثیوبری ٍالذیي

ج) سخت گیزی در هعیبرّبی ظبّزی

د) تٌبست حك ٍ هسئَلیت

 -16اریه فزٍم ّذف ًْایی اًساى را چِ هی داًذ؟

الف) تحمك ثخطیذى استعذادّب ٍ لبثلیت ّب

ة) تجذیل ضذى ثِ اًسبى کبهل

ج) خَدضکَفبیی

د) ارضبی ًیبس جٌسی

 -17خصلت ّای اخاللی وِ تِ ٍسیلِ اسدٍاج در اًساى ضىَفا هی ضَد وذاهٌذ؟

الف) ّوِ هَارد

ة) صجز ٍ سبسگبری

ج) اهیذ ٍاری ٍ تالش

د) خاللیت ٍ سبسًذگی

 -18وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز  ،تِ تؼزیف لذرت ًگْذاری فزسًذاى تَسظ ٍالذیي اضارُ دارد؟

الف) حضبًت

ة) تزثیت

ج) هسبٍلِ

د) هسبٍات

 -19اگز فزسًذ اهىاى تأهیي هخارج خَیص را داضتِ تاضذ  ،در چِ صَرتی ًفمِ تز پذر ٍاخة هی گزدد؟

الف) در ّیچ صَرت

ة) در ّز صَرت

ج) در خزدسبلی

د) لجل اس ثلَغ

 -21ػغیِ ٍ تخططی وِ هزد ٌّگام اسدٍاج تِ ّوسز خَد هی پزداسد را چِ هی گَیٌذ؟

الف) هْزیِ

ة) ًفمِ

ج) ضیزثْب

د) جْیشیِ

 -21در حذیث اهام ػلی (ػلیِ السالم) افشایص چِ چیشی تاػث وذٍرت ٍ دضوٌی تیاى ضذُ است؟

الف) هْزیِ

ة) ًفمِ

ج) ًحلِ

د) جْیشیِ

 -22وذام یه اس اصَل سیز ًاظز تز رٍاتظ اػضای خاًَادُ است؟

الف) اصل هَدت

ة) اصل ٍحذت

ج) اصل لذاست

د) اصل استحکبم

 -23تأهیي ّوِ ًیاسّای هتؼارف ٍ هتٌاسة سى تَسظ هزد را چِ هی گَیٌذ؟

الف) ًفمِ

ة) هْزیِ

ج) صذاق

د) ّوِ هَارد

 -24وذام یه اس اصَل سیز تیاًگز اصل تما ٍ دٍام سًذگی خاًَادگی است؟

الف) اصل استحکبم

ة) اصل لذاست

ج) اصل حوبیت

ّ -25ذف اس ریاست هزد وذام گشیٌِ سیز هی تاضذ؟

الف) حفظ ًظبم ٍ استحکبم خبًَادُ

ة) هٌع هغلك اضتغبل سى

ج) حفظ لذرت

د) حفظ هسبٍات

 -26راسداری در خاًَادُ  ،تِ وذام گشیٌِ سیز اضارُ دارد؟

الف) هْبرت ّبی تحکین خبًَادُ

ة) هْبرت اختالف خبًَادُ

د) اصل ٍحذت

د) هْبرت عذم تحکین خبًَادُ

ج) هْبرت ایجبد خبًَادُ

 – 27تز عثك پژٍّص ّای اًدام ضذُ وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز اس هْوتزیي ػَاهل سالهت  ،ثثات ٍ استحىام خاًَادُ
هی تاضذ؟

الف) دیي داری

ة) هذیزیت هصزف

ج) راسداری

د) کست درآهذ هٌبست

 -28وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز اس راّىار ّای تزهین خاًَادُ آسیة دیذُ اس عالق هی تاضذ؟

الف) تمَیت فضبیل اخاللی

ة) تمَیت ارادُ

ج) ٍسبعت داٍراى

د) تَجِ ثِ هطکالت فزسًذاى

 -29ػادی ساسی رٍاتظ خٌسی خارج اس چْارچَب خاًَادُ  ،هزتَط تِ وذاهیه اس گشیٌِ ّای تضؼیف خاًَادُ است؟

الف) ًگزش ًبصحیح حبصل اس ضعف رسبًِ ای

ة) رٍیبرٍیی ًب هٌبست ثب هطکالت سًذگی

ج) ارتجبط کالهی ًب هٌبست

د) ًسجی گزایی در ارسش ّبی اخاللی

 -31فزد گزایی در خاًَادُ هزتَط تِ وذام ػاهل سیز هی تاضذ؟

الف) عَاهل رفتبری

ة) عَاهل ضٌبختی

ج) عَاهل اجتوبعی

د) عَاهل رٍاًی

 -31ارسیاتی هستوز رٍاتظ خاًَادگی هزتَط تِ وذام گشیٌِ سیز هی تاضذ؟

الف) راُ ّبی ایوي سبسی خبًَادُ اس آسیت

ة) راُ ّبی ایوي سبسی آهَسش خبًَادُ

ج) راُ ّبی هَاجِْ ّوسز ثب عیَة خَیص

د) راُ ّبی رّبسبسی خبًَادُ اس هطکل

 -32رٍضي وزدى هسألِ تصَرت دلیك هزتَط تِ وذام یه اس گشیٌِ ّای ایوي ساسی خاًَادُ است؟

الف) کست هْبرت حل هسألِ

ة) هَاجِْ صحیح ثب عیَة

ج) آهَسش هٌبست

د) رٍیبرٍیی هٌبست ثب هطکالت سًذگی

 -33در حذیث اهام صادق (ػلیِ السالم) ػزش خذا اس ٍلَع چِ چیشی هی لزسد؟

الف) عالق

ة) هسبلبت

ج) هسبٍلِ

د) عذم ًفمِ

 -34وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز سثة سلة اػتواد ٍ ًفزت ٍ تی تَخْی ًسثت تِ ّوسز هی ضَد؟

الف) ثذگوبًی

ة) اختالف خبًَادگی

ج) فمذاى اعالعبت

د) اعتمبد ثِ خزافبت

 -35وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز اس راّىارّای واّص عالق هی تاضذ؟

الف) ٍسبعت داٍراى

ة) تمَیت ارادُ

ج) تمَیت فضبئل اخاللی

د) هَاجِْ صحیح ثب عیَة

 -36تأویذ لزآى وزین تز عالق تَأم تا احساى ٍ ًیىی تیاًگز وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز هی تاضذ؟

الف) تمَیت فضبئل اخاللی

ة) تمَیت ارادُ اًسبًی

ج) تَجِ ثِ ٍسبعت داٍراى

د) تَجِ ثِ هطکالت فزسًذاى

 -37وذام یه اس ػَاهل سیز تٌیاى خاًَادُ را ّوچَى خاًِ ػٌىثَت سست هی وٌذ؟

الف) ثذگوبًی

ة) گٌبُ جٌسی

 -38ػوذُ تزیي پیاهذ خاًَادگی عالق چیست؟

ج) ثی غیزتی

د) فسبد ٍ فحسبء

الف) آسیت ثِ رٍاثظ عبعفی کَدکبى

ة) احسبس خطن

ج) اضغزاة

د) ثی عاللگی ثِ سًذگی

 -39وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز اس اصَل تزتیت فزسًذ هی تاضذ؟

الف) اصل اهٌیت

ة) اصل سالهت

ج) اصل ضٌبختی

د) اصل ایوبى

ً -41طاط ٍ سالهت رٍاًی ٍالذیي اس وذام آثار ٍ فَایذ فزسًذ آٍری هی تاضذ؟

الف) آثبر ٍ فَایذ رٍحی _ رٍاًی

ة) آثبر ٍ فَایذ جسوبًی

ج) آثبر ٍ فَایذ اجتوبعی _ رٍاًی

د) آثبر ٍ فَایذ خبًَادگی

 -41وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز اس ػَاهل اختواػی فزسًذ دار ضذى هی تاضذ؟

الف) گستزش ارتجبعبت

ة) رضذ ضخصیت

ج) گستزش اهیذ

د) سالهت

 -42هْوتزیي هزحلِ تزای فزسًذآٍری اس هٌظز اسالم وذام هزحلِ سیز هی تاضذ؟

الف) تغذیِ

ة) اهٌیت

د) فزسًذ پزٍری

ج) هحجت

 -43وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز در ضیَُ ّای تزتیتی تاثیز تسشایی دارد؟

الف) ّوبٌّگی ٍالذیي

ة) رعبیت همزرات اجتوبعی

د) ثحث سیبد

ج) تَجِ ثِ ًیبسّب

 -44هحثت ٍالذیي تِ وَدن هَخة رضذ وذام ٍیژگی سیز هی تاضذ؟

الف) رضذ عبعفی

ة) رضذ اهٌیت

ج) رضذ جسوبًی

د) رضذ اجتوبعی

 -45اهیذ تِ آیٌذُ خشء وذام تؼذ اس سًذگی اًساى است؟

الف) رٍحی _ رٍاى ضٌبختی

ة) خبًَادگی

د) عبعفی

ج) اجتوبعی

 -46وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز اس ًتایح تحَل اساسی در یه خاهؼِ پست هذرى هی تاضذ؟

الف) فزٍپبضی خبًَادُ

ة) فزٍپبضی التصبدی

د) فزٍپبضی ًظبهی

ج) فزٍپبضی سیبسی

 -47ػلوی وِ تِ هغالؼِ چگًَگی تحَل ٍ حزوات خوؼیت ّا در سهاى ٍ هىاى هی پزداسد را چِ هی گَیٌذ؟

الف) جوعیت ضٌبسی

ة) هزدم ضٌبسی

ج) جبهعِ ضٌبسی

د) تزاکن ضٌبسی

 -48تز عثك تفاٍتْای فزدی سٍخیي  ،وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز تز ًمص ّای سى ٍ هزد تِ تزتیة داللت دارد؟

الف) ًزم افشاری – سخت افشاری

ة) سخت افشاری – سخت افشاری

ج) سخت افشاری – ًزم افشاری

د) ًزم افشاری – ًزم افشاری

 -49تز عثك فزهایص پیاهثز اوزم (صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ) وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز اس تالیات الصالحات هی تاضذ؟

الف) صذلِ  ،فزسًذ  ،اثز علوی

ة) تحصیل  ،فزسًذ  ،اثز علوی

ج) صذلِ  ،عجبدت  ،اثز علوی

د) عجبدت  ،فزسًذ  ،اثز علوی

 -51عثك حذیث اهام واظن (ػلیِ السالم) وذام گزٍُ سیز در سایِ ػزش خذا ٍ رحوت اٍ لزار هی گیزًذ؟

الف) کسبًی کِ ثزای اسدٍاج هسلوبًی ٍسبعت هی کٌٌذ

ة) کسبًی کِ اسدٍاج فبهیلی هی کٌٌذ

ج) کسبًی کِ ثزای اسدٍاج تالش هی کٌٌذ

د) کسبًی کِ سٍد اسدٍاج هی کٌٌذ

 -51وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز اس ًتایح ون ضذى لثح ته سیستی هی تاضذ؟

الف) افشایص سي اسدٍاج

ة) افشایص عالق

ج) افشایص اختالفبت خبًَادگی

د) افشایص اسدٍاج

 -52وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز اس لَاسم حسي هؼاضزت ًوی تاضذ؟

الف) آراهص ٍ تسکیي رٍاى

ة) اسکبى هطتزن

ج) رٍاثظ جٌسی هتعبرف

د) خَش رفتبری

 -53چِ چیشی تز اس اس رٍایت پیاهثز گزاهی اسالم (صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ) ًشد خذا دٍست داضتٌی تز اس اػتىاف در
هسدذ الٌثی است؟

الف) ًطستي هزد در کٌبر ّوسزش

ة) ًگبُ پز هحجت سى ٍ ضَّز ثِ ّوذیگز

ج) ضَّز داری ضبیستِ سى

د) خبًِ داری سى

 -54تزاساس والم ًثی اوزم (صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ) چِ وسی تِ خذا گواى تذ تزدُ است؟

الف) کسی کِ اسدٍاج را اس تزس فمز ٍ هخبرج عبئلِ هٌذی تزن کٌذ
ة) کسی کِ صلِ رحن ًوی کٌذ
ج) کسی کِ در سًذگی سَءظي دارد
د) کسی کِ ًوبس را تزن کٌذ
 -55هْن تزیي ػاهل افشایص سي اسدٍاج هزتَط تِ وذام گشیٌِ سیز هی تاضذ؟

الف) تفکز هبدی گزایی

ة) تفکز التصبدی

ج) تفکز اجتوبعی

د) تفکز سیبسی

 -56اًؼغاف پذیزی  ،گذضت ٍ ًطاط رٍحی ّوزاُ تا تَلؼات ووتز در وذام گشیٌِ سیز اتفاق هی افتذ؟

الف) اسدٍاج در سي پبییي تز

ة) اسدٍاج ثب فزٌّگ ّبی هتفبٍت

ج) اسدٍاج فبهیلی

د) هکول ثَدى سٍجیي

 -57تؼثیز ػغای ًؼوت ٍ رحوت اس خاًة خذاًٍذ تِ تٌذگاى در لزآى تِ وذام هَضَع سیز اضارُ دارد؟

الف) فزسًذ

ة) ّوسز

ج) اسدٍاج

د) ّوِ هَارد

 -58اس ًگاُ اهام صادق (ػلیِ السالم) ٍخَد وذام صفت در هزدم سثة پزّیش اس فحطا هی ضَد؟

الف) حیب

ة) عبعفِ

ج) صجز

 -59اًساى تِ چِ دلیل اضزف هَخَدات خَاًذُ هی ضَد؟

الف) ٍاجذ جویع صفبت کوبل الْی ثزای رسیذى ثِ همبم لزة ثَدى
ة) خلیفِ ٍ جبًطیي خذا ثَدى
ج) ثزتزی ثز هالئکِ
د) عمل ثزیي داضتي
 -61تِ افزادی وِ ػذم ًیاسهٌذی تِ دیگزاى در آًْا تدلی دارد چِ گفتِ هی ضَد؟

د) علن

الف) خَدضکَفب

ة) عشتوٌذ

د) هعتذل

ة) همتذر

 -61وذام یه اس هَارد سیز تاػث خلَ گیزی اس تٌص ّای والهی تیي سٍخیي هی ضَد؟

الف) تَجِ ثِ تفبٍت ّبی جٌسیتی

ة) دیذار الَام

ج) تمَیت رٍاثظ عبعفی

د) تفبّن

 -62در ًظام اػتمادی اسالم ّذف اس سًذگی چیست؟

الف) تعبلی ٍ لزة ثِ خذا

ة) کست رضبیت ضخصی

ج) ایجبد هحجت

د) ایجبد پیًَذ سًبضَیی

 -63پیاهذ هثثت لذرت وٌتزل احساسات ٍ ّیداى ّا وذام است؟

الف) لذرت همبثلِ ثب سضتی ّب

ة) دٍراًذیطی

ج) هیبًِ رٍی

د) خَش ثیٌی

