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 ؟کدامیک از آثار خود ارضایی نیست  .8
  بروز اختالالت گوارشی (د اختالل های خواب (ج بروز اختالالت جنسی (ب ایجاد ضعف در حافظه (الف 

 ؟کدامیک از نیازهای اساسی جوان است  .9
  گزینه الف وب (د نیازهای فیزیولوژیک (ج نیاز جنسی (ب نیاز عاطفی  (الف 

 ؟کدامیک از کارکردهای ازدواج است  .0
  تولدفرزند (د ارضای میل به سعادت (ج تجربه مدیریت  (ب اشتغال به تحصیل  (الف 

 ؟لوازم حسن معاشرت کدامند  .3
 همدلی-اسکان مشترک-ارتباط باخانواده همسر (ب خوش رفتاری-اسکان مشترک-روابط جنسی متعارف (الف 

  هیچکدامد همدلی-رعایت ادب-روابط جنسی حداقلی  (ج
 وان یتفرقا یغن الله کال من سعته به چه موردی اشاره دارد؟  .7
  هرسه مورد (د غنی شدن پس از طالق (ج صبوری در صورت ایجاد طالق (ب گریزناپذیری طالق (الف 

 عوامل موثر بر ناباروری کدامند؟  .1
  همه موارد (د شرایط روحی و روانی  (ج مواد غذایی فریز شده (ب تغذیه ناسالم (الف 

 ؟هدف اصلی از فرزندپروری چیست  .9
  هیچکدام (د تربیت فرزند صالح وشایسته (ج داشتن حامی در پیری (ب تداوم نسل (الف 

 ؟ثار دریافت محبت از پدرمادر در کودک چیستآ   .1
  گزینه الف وب (د رشدجسمی (ج امنیت خاطر واعتماد به نفس (ب رامش روانی آ (الف 

 ؟اثرهماهنگی والدین در تربیت فرزندچیست  .2
 عدم اجازه برای دخالت اطرافیان (ب رشدبهترکودک (الف 

  هیچکدام (د عدم التهاب درونی وبیرونی (ج
 ؟کدامیک از قوانین اسالم برای رفتارجنسی متناسب باشان انسان نیست  .83

 سفارش به تقوی چشم وگوش وزبان (ب ایجاد نگرش منفی نسبت به پیروی از غرائز حیوانی (الف 
  کنترل هیجانات واحساسات (د رعایت حجاب از سوی زنان (ج

 ؟اشاره به کدام حرام دارد ﴾انه کان فاحشه ومقتا وساءسبیالوالتقربو الزنی ﴿   .88
 فحشای ارتباط جنسی نامشروع (ب فحشای دروغ (الف 

  همه موارد (د فحشای سرقت (ج
 عقد موقت برای چه کسانی سفارش نشده)باتوجه به حدیث امام رضا(  .89

  هیچکدام (د مردان متاهل (ج مردان وزنان طالق گرفته  (ب مردان وزنان مجرد (الف 
 کدامیک از ضروریات امر ازدواج است؟  .80

 تفکیک بین مالک های اصلی وفرعی (ب انتخاب باعاطفه واحساسی (الف 
  توجه به ظاهر فرد (د توجه به سطح اقتصادی فرد (ج
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 کدام است. مهم ترین روش ها برای شناخت همسر اینده  .83
 تحقیق از دوستان صمیمی بستگان (ب گپ وگفت (الف 

  هیچکدام (د بیرون رفتن ودیدار حضوری (ج
 ؟ازنگاه امام صادق پیام رسان میان زن وشوهرچیست  .87

  همه موارد (د ادب واحترام (ج بوسه وسخن (ب سخن محبت امیز (الف 
 ؟منظور از مسوفات در حدیث چیست  .81

  هیچکدام (د زنان سرپیچی کننده از رابطه (ج زنان مطیع (ب زنان بی سرپرست (الف 
 ؟مدیریت مصرف چگونه است  .89

  الف وب  (د ثروت زایی (ج کم کردن مخارج (ب زیادکردن در امد  (الف 
 ؟مهارت های رفتاری ارتباط کدام است  .81

 استقبال هنگام ورود به منزل (ب تمجید وتعریف از همسر در غیاب او (الف 
  همه موارد (د مشورت در امور زندگی (ج

 ؟به کدام مورد اشاره ندارد ﴾هن لباس لکم﴿   .82
  شافع در قیامت (د محرم اسرار (ج زینت دهنده بدن (ب الف.حافظ عیوب  (الف 

 ؟کدامیک از اثار فرزند اوری است  .93
 احساس مسئولیت (ب ومحبوب بودناحساس دوست داشتن  (الف 

  احساس همدلی (د احساس شکست ناپذیری (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


