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 ؟نیستکدامیک از عناصر زیر در تعریف خانواده درست   .0
 ها و نهادهای اجتماعی است  هستة اولیه سازمان الف( 

 شود میهای اساسی مربوط به ایجاد تمدن، رشد انسانیت و فرهنگ به خانواده مربوط  نقش ب(
 دهد  پذیری و فرایند اجتماعی شدن ثانویه رخ می در خانواده، فرهنگ ج(
  به عنوان امر تکوینی در قرآن مورد لحاظ است  د(

 انگیزة تشکیل خانواده از نظر قرآن کدام است؟  .6
 میل انسان به تداوم وجود خود  الف( 

 اجتماعی بودن انسان و دشواری یا عدم امکان زندگی بدون تعاون و معاضدت  خاطر به ب(
 تامین نیازهای روحی، جسمی و فطری انسان  ج(
  همه موارد  د(

 ؟ نیستکدامیک ا ز موارد زیر جزء کارکردهای اساسی خانواده   .9
  کارکردهای اقتصادی  د( سیاسی  کارکردهای ج( کارکردهای زیستی و جنسی  ب( کارکردهای تربیتی  الف( 

 ؟شود قلمداد نمیهای ساختاری معنوی خانواده از نظر قرآن  کدامیک از موارد زیر از مولفه  .4
  رزندخواندگید( ف بالینی ج( هم ببیب( س نسبی  الف( 

 باشد؟ کدام شکل از اشکال مدیریت خانواده از نظر قرآن مطلوب می  .3
  مدیریت علمی  د( مدیریت قرار دادی ج( مدیریت قانونی ب( مدیریت اشتراکی  الف( 

 نمره( 3و امثال آن خانواده را تعریف کنید و توضیح دهید. )« عشیره»، «اهل»با برداشت از آیات قرآن در باره مفاهیمی مانند   .2
 

 نمره( 3چند کارکرد خانواده را با استناد به قرآن بیان کنید )حداقل سه مورد( )  .7
 

 نمره( 3در اهمیت ازدواج از نظر قرآن به سه مورد اشاره کنید و توضیح دهید )  .1
 

 نمره( 3زندگی مبتنی بر عقل و احساس از نظر قرآن چه نوع زندگی است؟ دو مورد مشخص را توضیح دهید )  .3
 

 نمره( 3ترین اصول برای استحکام خانواده از نظر قرآن چیست؟ سه مورد را توضیح دهید ) مهم  .01
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