
                            

 کاربردی علمی دانشگاه جمعیت و خانواده دانش سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :
 در خانواده پر جمعیت

 الف( معموال فرزندان روابط عاطفی بیشتری دارند ب( افراد قانعتر و سازگارترند

 ج( تعامل اجتماعی آنان بیشتر است د( همه موارد

  

 بزرگترین فلسفه ازدواج

 الف( امتداد نسل و بقای آن ب( اتمام ترکیبات عاطفی زن و مرد به دلیل تولید مثل

  ج( تهذیب نفس د( تامین غریزه جنسی

  

 از اهداف مهم ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم........است

 الف( حفظ پاکدامنی زنان و مردان و جلوگیری از لغزش های گوناگون

 ضای صحیح نیازهای عاطفی و روانی و انحرافات اخالقیب( ایجاد امنیت اجتماعی و ار

 ..... ج( جلوگیری از افزایش جرم ، جنایت ، اعتیاد و خودکشی و

 د( هیچکدام

  

 اسالم می خواهد در سایه ازدواج

 .الف( ایمان و اخالق در جامعه رعایت شود

 .در معین باشدب( اصل ونسب نسل ایجاد شده معلوم شده و پرورش این نسل به عهده پدروما

 ج( الف و ب د( هیچکدام

  

 .کدام مورد مالک برتری ، از نظر اسالم در مسئله استحکام خانواده نیست

 الف( انطباق خانواده با استاندارد های اسالمی ب( برخورداری خانواده از ویژگی های ارزشی

 ج( الف و ب د( ثروت

  

 ی از این معنی است کهمیل به ازدواج و تشکیل خانواده در افراد همه حاک

 .الف( انسان مادامی که تنها و بدون همسر است کامل نیست



 .ب( انسان احساس تنهایی می کند

 .ج( نیاز به تامین نیازهای خویش دارد

 د( همه موارد

  

 کدام یک از موارد زیر جزء فوائد ازدواج و تشکیل خانواده نیست

 الف( تحویل نسل سالم به بشریت ب( آرامش خاطر

 ج( رفع نیازهای علطفی د( بهبود وضع مالی

  

 :آنچه که بنیان خانواده، محبت و الفت را میان زوجین افزایش می دهد عبارت است از

 .الف( اظهار و ابراز عالقه درونی و عشق پاکی است که به یکدیگر دارند

 ب( درک و فهم متقابل

 ج( سالم کردن هنگام ورود به منزل

 و بدرقه اود( استقبال از شوهر 

  

 فلسفه ازدواج..............است

  الف( امتداد نسل و بقای آن ب( تکامل زن و مرد ج( الف و ب د( تامین غریزه جنسی

  

 هدف اساسی دین اسالم در تمام مراحل زندگی

 الف( ازدواج ب( تربیت انسان ها ج( تامین سعادت بشر در تمام ابعاد وجودی د( ب و ج

  

 د متعال بهترین محیط تربیتی انسان برای تربیت افراد بشراز دیدگاه خداون

 الف( اجتماع ب( کانون پر مهر خانواده ج( مکان های آموزشی د( هیچکدام

  

 .یکی از راه های استحکام بنیان خانواده

 الف( ارتباط کالمی ب( ارتباط نوشتاری ج( الف و ب د( هیچکدام

  

 .ی مشترک خانوادگی نقش بر جسته ایفا می کنداز اموری که در شکل گیری و تداوم زندگ

 الف( برخورداری از حداقل تمکن مالی به عنوان پایه اقتصادی خانواده ب( حمایت از خانواده



 ج( تولد فرزند د( همه موارد

  

 از عوامل موثر در ضعف مدیریت مالی و اقتصادی خانواده

 مرد د( همه مواردالف( چشم و هم چشمی ب( تجمل گرایی و اسراف ج( خساست 

  

 .فرآیندی که از راه آن ، افراد نگرش ها ، ارزش ها و کنش های مناسب هر فرد به عنوان عضوی از یک فرهنگ خاص را می آموزند

 الف( جامعه پذیری ب( همسر گزینی ج( اشتغال گزینی د( همه موارد

  

 بهترین عبادت ها و بزرگترین فضیلت در اسالم

 الف( خدمت متقابل زن و شوهر به هم ب( شهادت در راه خدا

 ج( خود پسندی د( همه موارد

  

 کدام عامل جذب محبت نیست

 الف( رعایت پاکیزگی و نظم ب( خود پسندی ج( اظهار کردن دوستی د( بردن هدیه به خانه

  

 :از آثار دوستی پنهان قبل ازدواج دور از چشم خانواده این است که

 به ها مانع دیدن معایب طرف مقابل میشود ب( رفتار ها فیلم بازی کردن استالف( جاذ

 ج( به شدت زمینه و وسوسه حضور شیطان در این رابطه پررنگ است د( همه موارد

  

 عبارت قرآنی المومن کفوالمومنه والمسلم کفوالمسلمه اشاره به چه عنوانی دارد....است

 زیستی مشترک الف( اسالم عالی ترین زمینه برای هم

 ب( تعهد به قانون های الهی عالی ترین زمینه برای هم زیستی مشترک

 ج( ایمان به خدا وتعهدبه قانون های الهی عالی ترین زمینه برای هم زیستی مشترک

 د( هیچکدام

  

 سطح تحصیالت پسر باید باالتر از دختر باشد مگر در صورتی که

 را داشته باشدالف( پختگی الزم برای مدیریت خانواده 

 ب( دوستدار دانش باشد و مانع از ادامه تحصیالت همسر خویش نباشد



 ج( زن توان پذیرش مدیریت شوهری با تحصیالت کمتر را داشته باشد

 د( همه موارد

  

 از جمله عواملی که منجر می شود فرد از ازدواج فامیلی هراس نداشته باشد

 ت ب(اعتقادات واخالق ورسوم بسیاربهم نزدیک استالف(امکان فریب دراین روابط بسیار کم اس

 ج( شناخت از فرد مقابل بسیار بیشتر است د( همه موارد

  

 از جمله عواملی که معلولیت را مانعی برای ازدواج نمی بیند

 الف( کسی که با معلول ازدواج می کند سعه صدر و صبور باشد

 لولب( توجه به ویژگی های اخالقی و فرهنگی خانواده مع

 ج( مشورت با پزشک پیش از ازدواج

 د( همه موارد

  

 کدام یک جز حقوق و مسئولیت های اختصاصی مردان است؟

  همه موارد4. والیت بر فرزندان3تمکین زوجه .2مدیریت خانواده .1.

  

 :کدام یک جزء نیازهای اساسی و تکوینی انسان است

 جانی و مالی د( همهی مواردالف( احترام، اعتماد ب( رابطه خانوادگی ج( امنیت 

  

 :کدام یک از آسیبهای دوستی با جنس مخالف نیست

 الف( افزایش خشونت ب( بروز حسادت

 ج( تشدید درگیریهای خانوادگی د( افسردگی و خستگی

  

 :برای پرهیز از وابستگی کدام عامل را نباید انجام دهید

 .نکنیدالف( احساس خود را بروز ندهیم. ب( با یکدیگر گفتوگو 

 .ج( نگاه و رفتار خود را کنترل کنید. د( به جنس مخالف بدبین باشیم

  

 :کدامیک جزء مهارتهای انتخاب همسر شایسته نیست



 الف( احساس خویشاوندی ب( دعا و توکل به خدا

 بیماریها از برخی درمان( د  ج( خودرأی بودن

  

 :کدامیک جزء اصل استحکام خانواده نیست

 ب( داشتن فرزند ج( احساس نیاز عاطفی د( درآمدالف( نیاز جنسی 

  

 :کدامیک جزء حقوق و مسئولیتهای مشترک در خانواده است

 خانواده مدیریت( د  الف( تمکین زوجه ب( والیت بر فرزندان ج( وفاداری

  

 :کدامیک جزء حقوق و مسئولیتهای اختصاصی مردان در خانواده است

 الف( حسن معاشرت ب( وفاداری

 ارکت و همکاری در امور خانواده د( تمکین زوجهج( مش

  

 :کدامیک جزء آثار همدلی با همسر نیست

 الف( شناخت بهتر همسر ب( خشنودی خدا

 همسر اعتماد جلب( د  ج( خشنودی خانواده

  

 :کدام یک جزء آثار ارضای نیاز جنسی نیست

 الف( رشد شخصیت ب( آرامش روان

 ج( لذتبخش به زندگی د( بروز حسادت

  

 :(کدامیک از عوامل جزء مهارتهای تحکیم خانواده نیست )اصلی

 الف( ارتباط کالمی ب( مدیریت مصرف ج( اظهار محبت د( روابط زناشویی مطلوب

  

 :مسائلی که مردان در مورد اشتغال با آن روبهرو هستند کدام است

 .باشند باال سطح شغل دنبال( ب  نند.الف( شغلی شرافتمندانه را انتخاب ک

 ج( اشتغال بیش از حد باشد. د( استرس و نگرانی محیطکار را به محیطخانه منتقل کنیم




