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 است؟ کدام همسر به محبت ابراز نمونه ترین روشن .1

   ضمنی( الف
   صریح( ب
   لفظی( ج
  کردن نیکی( ج

 

 دارد؟ تری ویژه نقش فرزند تربیت در رابطه کدام .2
   فرزند با پدر رابطه( الف
   فرزند با مادر رابطه( ب
   فرزند با والدین رابطه( ج
   فرزند با معلم رابطه( د

 

 است؟ کدام( ع)امیر المومنیننظر از همسر، انتخاب در مهم معیار .3

  بودن دان قدر( الف
   داشتن ادب( ب
  داشتن اصیل خانواده( ج
 دانش و تحصیل( د

 

 چیست؟ وظیفه شود، بدگویی انسان برابر در فردی از چنانچه .4

   او از دفاع( الف
  بودن تفاوت بی( ب
  او به دادن اطالع( ج
   کردن همراهی( د
 

 است؟ مورد کدام اجتماعی ی رابطه ایجاد در مثبت گام نخستین .5
   احترام(الف
   ادب( ب
   کردن سالم( ج
       خوش روی( د

 

 است؟ اجتماعی جایگاه تحکیم و نجات عوامل ترین مهم از مورد کدام .6

  غیبت عدم( الف
  راستگویی و صداقت( ب
   داری امانت( ج
   ظن حسن( د

 

 است؟ کدام اجتماعی روابط حوزه در مهم اخالقی های ارزش جمله از .7

   گفتن سخن حال در فرد سخنان به دادن گوش(الف
  تبسم و رویی گشاده( ب
  مقابل طرف درک( ج
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  متقابل همدردی اظهار( د

 

 است؟ همسران تعارض حل در موثر موارد از مورد کدام .8

   مساله گرفتن جدی(الف
   فهم آسیب های ناشی از تعارض( ب
 به والدین طرف مقابل تفاوتی بی( ج
  کمک و یاری والدین( د

 

 کند؟ می ایجاد خانواده برای را خداوند رحمت نزول زمینه مورد، کدام .9
   همسر برای موفقیت و سالمتی درخواست( الف
  همسر برای بخشش طلب( ب
   همسر به کردن کمک( ج
 همسر به احترام(د

 

 کیست؟ ی وظیفه خانواده مالی نیاز تامین .10

   زن( الف
    مرد( ب
   مرد و زن( ج
    خویشاوندان( د

 

   است؟ کدام خانواده استحکام عوامل ترین مهم از .11

   فامیل با رابطه کنترل( الف
   همسر خانواده با حسنه رابطه( ب
   زوجین همفکری(ج
 فرزندان صحیح تربیت( د

 

 است؟ کدام زوجین بین تفاهم سوء ایجاد ی ریشه .12

    همسر خانواده رفتار از درست درک عدم( الف
   همسر خانواده از کردن غیبت( ب
  همسر خانواده با مخالفت( ج
  همسر خانواده به نسبت بدبینی( د

 

 چیست؟ غیرت .13

   است ضروری آن از نگهبانی که چیزی از محافظت( الف
   نامحرم با داشتن رابطه عدم(ب
   نامحرم سوی از کننده تحریک عامل هر با برخورد( ج
  نامحرم با منطقی برخورد( د

 

 باشد؟ می اسالم در وی حقوق ترین مهم از زوجه بر زوج حق کدام .14

   جنسی نیاز تامین( الف
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   روانی آرامش تامین( ب
   فرزندآوری( ج
  زیستی ساده( د

 

 دارد؟ تداومهم  زندگی ادامه در و است بیشتر همسران بین ازدواج اوایل در مورد کدام .15

   نامحرم با همسرشان روابط به زوجین حساسیت(الف
   مقابل طرف خانواده با همسرشان روابط به زوجین حساسیت( ب
   زوجین مالی حساسیت( ج
   زوجین فرهنگی حساسیت( د

 

 است؟تأثیرگذار  خانواده بر که می باشد، خانواده از خارج اجتماعی محیط موارد از مورد کدام .16

   خویشاوندان( الف
   دوستان( ب
   معلمان( ج
 همکاران( د

 

 است؟ کدام دوستان با خانواده معاشرت در مهم ی نکته .17

   شرعی ضوابط رعایت( الف
   اخالق رعایت( ب
    همدلی( ج
   کردن غیبت عدم( د

 

 است؟ نامحرم با ارتباط در حریم های جلوه از مورد کدام .18

   نامحرم با کالمی هم عدم(الف
   نشستن در نامحرم از گرفتن فاصله( ب
    نامحرم از کردن غیبت عدم(ج
  نامحرم ندیدن( د

 

 شود؟ رعایت موردی چه باید خانواده در نامحرم، با حریم رعایت افتادن جا برای .19

   نوجوانی و کودکی دوران از موضوع این به توجه( الف
    ممنوعیت این تمرین( ب
   مختلط های محل در حضور عدم( ج

   نامحرم به نسبت ظن سوء ایجاد(د

 

 آورد؟ می وجود به را همسر در اعتماد عدم زمینه مورد کدام .20

   زیاد معاشرت( الف
   نامحرم به نگاه( ب
   همسر خانواده با بد روابط( ج
   زبانی بد( د
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