
 

 

 

 

 

 

 است؟ نهیانسان به خاطر کدام گز یازهاین یبنا ریز -1

 یعاطف یازهاید.ن       یاجتماع یازهایج.ن       یجنس یازهایب.ن     یستیز یازهای.نالف

 کدام گزینه از موانع ازدواج است؟-2

 د.هیچکدام  ج.مخالفت والدین  ب.مسن بودن والدین دختر و پسر  الف.سربازی نرفتن پسران 

 است؟ نهیدهد کدام گز یارائه م یجنس یختگیاز افسارگس یریجلوگ یکه اسالم برا یطرح -3

 د.هر سه مورد    و مطالعه   لیج.تحص   ب.صبر      .ازدواج   الف

 نقش معلولیت در ازدواج کدام است؟-4

 د.هیچ کدام  ج.پیدا شدن اختالالت روحی ب.معلول شدن فرزندان  الف.اختالف پیدا شدن در ازدواج    

 ست؟یمهارت انتخاب همسر چ نیمهمتر -5

 د.هر سه مورد        یج.خودشناس      قیو تحق یب.بررس    .نگاه کردن الف

 کدام گزینه می تواند مسئله مهمی در نپذیرفتن طرف مقابل در امر ازدواج و اشتغال باشد؟-6

 د.هر سه مورد  ار ج.اختالف افک   عهدی و اعتیادب.بد  الف.تنبلی و بیکاری 

 و مشورت درباره همسر مربوط به کدام موضوع است؟ قیقیتح -7

 خانواده لید.تشک   و ضرورت ازدواج   تیج.اهم  ازدواج     یب.کارکردها    شناخت فرد مناسب  ی.راه هاالف

 مکمل بودن زن و مرد و تعاون از کدام اصول ازدواج است؟-8

 د.اصل رعایت مصالح    ج.اصل اجتماعی   ب.اصل اعتقادی  الف.اصل ناظر بر روابط خانواده 

 هم کفو بودن در ازدواج است؟ یبرا اریمع نیبهتر نهیکدام گز -9

  ید.عدم تقاوت سن                       ج.با سواد بودن                    یب.خوش اخالق                  ی.سالمت جسمالف

 کدام گزینه را انتخاب می کنید؟زن و مرد از اصول ویژه  -10

 د.اصل استحکام                     ج.اصل حمایت         یم خصوصی    ب.مراعات حر       رعایت مصالح           الف.

 ازدواج کدام است؟ یشناخت فرد مناسب برا یراه ها -11

 د.هر سه مورد   اعتماد   ج.توکل بر خداوند و  و مشورت  قی.دقت در گفتارطرف مقابل    ب.تحقالف

 وحدت در دین و مدیریت واحد از کدام موضوعات ازدواج است؟ -12

 د.اصل حمایت   ج.اصل مربوط به مردان   ب.اصل پرداخت نفقه          اصول الگویی الف.

 تواند از نمونه سواالت ازدواج باشد؟ یم نهیکدام گز -13

هستند.     ب.ثروت شما و اندازه خرج کردن شما چه قدر است.      یشما چه کسانو دوستان  ستیشما چ یاخالق یها یژگی.والف

 . دیداشته باش یراحت یزندگ دیخواه یم ید.تا چه اندازه ا                  چقدر است.   د،یده یکه به طرف مقابل م یج.اعتماد و آزاد

 ازدواج با کدام گزینه هماهنگ است؟-14

 د.پیمان دوستی          ج پیمان معنوی      پیمان صلح ب.    پیمان طرفین الف.

 باشد؟ یاز موانع ازدواج م نهیکدام گز -15

 چکدامید.ه     یاسیج.سن ازدواج و اختالف نظر س       نیوالد ادیو اعت یب.خدمت سرباز      نیو مخالفت والد ی.مسائل اقتصادالف

 وظایف ویژه مرد و زن به ترتیب کدام است؟ -16

                           والیت، مدیریت خانواده، اطاعت و تمکین-مهریه، امنیت و حفاظت و ج.پرداخت نفقه       والیت و دریافت مهریه -تمکین و الف.سرپرستی

 گذشت و رشد دادن فضایل-.تربیت فرزندان و حسن معاشرتد           مدیریت و وفاداری -ب.گذشت و خوش رفتاری

 به وجود آورد؟ یتواند مشکالت یم یلیزدواج فاما ایآ -17

 ردیازدواج صورت گ نید.بهتر است ا   ندارد      یباشد مانع یو بهداشت یامور پزشک تیج.اگر با دقت نظر و رعا         یب.آر      ری.خالف

                                                                                                                                                                                                                                                      

 موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان             نام و نام خانوادگی: 

                                                                                                                                    اتـــرگ امتحانـسرب                                         شماره  دانشجویی:
 

                                             رشته تحصیلی:
 

    جمعیت و دانش خانواده   :امتحان درس

 احمد خیرالهی آقای : نام استاد

    :امتحانتاریخ 

  :زمان امتحان

 

 

 

 



 دلربایی و ابراز محبت مربوط به کدام موضوع ازدواج است؟ -18

 د.استحکام خانواده  ج.امور جنسی        مور اقتصادی ب.ا    الف.امور مشاوره ای 

 ست؟یکند، چ یرا در امر ازدواج جبران م گریکه نواقص د یازاتیاز امت یکی -19

 ییباید.ز    ج.داشتن خانواده          و مدرک      التیب.تحص     .تجربه باال و شغل آبرومند پردرامد     الف

 کدام است؟شیرین ترین روزهای زندگی  -20

 د.روز شروع اشتغال         ج.روز ازدواج       ب.روز شروع تحصیل       الف.روز تولد 

 ازدواج است؟ یها زهیکدام جمله از کارکردها و انگ -21

 سه مورد د. هر        نیطرف یبرا یو اعتقاد مانیا ییدایج.پ       یمرحله حضور اجتماع نیب.اول       یرابطه عاطف نیکتری.نزدالف

 احترام غیرمستقیم زن و مرد کدام است؟ - 22

 د.برنامه ریزی برای احترام کردن       ج.احترام متقابل      ب.احترام زن و مرد به یکدیگر   الف.احترام به خانواده های یکدیگر      

 از کدام موضوعات ازدواج است؟ یخودشناس-23

 زن و مرد نیرابطه ب جادید.ا خانواده     لیج.تشک  ازدواج     یهاب.کاربرد  انتخاب همسر    ی.مهارت هاالف

 کدام گزینه باعث موفقیت زیاد زن و مرد در زندگی خواهد بود؟ -24

 د.فعالیت های مذهبی  ج.کار و اشتغال   ب.مشورت کردن   الف.وظیفه شناسی 

 ازدواج کدام دسته سوال ها است؟ یسوال برا نیبهتر-25

 ید.سواالت اجتماع       یج.سواالت اخالق      یب.سواالت علم      ید.سواالت ماالف

 مهارت های تحکیم خانواده کدام است؟ -26

 د.هر سه مورد       ج.مدیریت مصرف  ب.مهارت کسب درامد  الف.ارتباط کالمی 

 است؟ ستهیشا یرد خواستگار یدختر برا ایپسر  خواسته یکدام -27

 گرانید.سواالت مربوط به د  ج.سواالت ساده          یب.سواالت تعصب         ی.سواالت مادالف

 آثار داشتن فرزند کدام است؟ -28

 ب.هزینه کردن، مدیریت کردن، تربیت  الف.سالمت انسان و استمرار وجود انسان و امید به آینده  

 تماعی بودن، رفع نیازهای جنسی، اطاعت کردنج.آسیب زدایی، دوست یابی، شیر دادن                                 د.اج

 از عوامل استحکام خانواده است؟ نهیکدام گز-29

 ورزش، منظم بودن ،یمشورت، مهماندار ،یاقتصاد تیری. مدب          سکوت، استراحت، گردش، مسافرت ،یهمدل ،ینداری.دالف

  .هر سه موردد                          شتعفو و گذ ،یندارید ،یجنس یازهاین ی.محبت به اعضا خانواده، ارضاج

 عوامل بدگمانی چیست؟ -30

 د.هر سه مورد  ج.کاهش احترام  ب.نگرش منفی در رفتار و گفتار  الف.سردی روابط 

 نفقه از کدام موضوعات دانش خانواده است؟-31

 سه مورد د. هر     یمعنو مانیج.پ     یمال یها تیب.حقوق و مسئول    ی.حقوق اجتماعالف

 مقدمه فراهم کردن نیاز جنسی کدام نیاز است؟ -32

 د.هر سه مورد      ج.نیاز زیستی      ب.نیاز اقتصادی  الف.نیاز عاطفی 

 است؟ یرمالیها و حقوق غ تیاز مسئول نهیکدام گز-33

 د.هر سه مورد              یج.وفادار           یجنس یازهایب.ن       .حسن معاشرت االف

 بهترین موقعیت برای ازدواج کدام دوره است؟ -34

 د.دوره کهولت ج.دوره کامل شدن عقل   ب.دوره جوانی  الف.همه دوره ها 

 مردان کدام است؟ یاختصاص تیمسئول-35

 د.هر سه مورد      یمعنو لیج.رشد فضا بر فرزندان       تیخانواده      ب.وال تیری.مدالف

 واج کدام است؟از دیدگاه اسالم حکم ازد-36

 د.مباح ج.مستحب  ب.واجب تخیری  الف.واجب عینی 

 



 اظهار محبت مربوط به کدام موضوع دانش خانواده است؟-37

 و مشورت قید.تحق    شناخت   یج.راه ها    ب.انتخاب همسر       خانواده    میتحک ی.مهارت هاالف

 یعنی چه؟ «رُوفِوَ عاشُِروهُنََّ بِالَْمعْ " آیه قران در امر ازدواج -38

 ب.در امر ازدواج امر به معروف الزم است   الف.در امر ازدواج حسن معاشرت الزم است 

  د.پس از ازدواج معاشرت خوبی با یکدیگر داشته باشید ج.ازدواج را با معاشرت و رفت و امد آغاز کنید 

 با کدام ترجمه هماهنگ است؟" مْ أَزْواجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهاَو ِمنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنُْفسِکُ "آیه قران  -39

  الف.از نشانه های الهی ازدواج است که توسعه پیدا شود 

 ب.از نشانه های الهی این است که انسان آفریده شده است تا ازدواج کند

 و آرامش پیدا کنند. ج.از نشانه های الهی آن است که همسران از یک جنس آفریده شده است و ازدواج کنند

 د. از معجزات پروردگاه امر ازدواج است که دوستی بین زن و مرد ایجاد می شود.

 حقوق مشترک زن و مرد کدام است؟-40

 حسن معاشرت و وفاداری-د ج.تربیت فرزندان و علم آموزی  ب.تمکین زوجه  الف.پرداخت نفقه 

 

 )اهرم اصالح نمره امتحان( یحیتشر سواالت
 ست؟یچ یاخالق تیعفاف و حفظ امن تیتقو یارهاراهک -1

  ست؟یطالق در جامعه چ یامدهایپ -2


