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 در انتخاب همسر، تعارض میان همسانی ایمانی در برابر همسانی غیر ایمانی چگونه حل می شود؟   .8
 همسانی غیر ایمانی توان جبران همسانی ایمانی را دارد. (الف 

 همسانی ایمانی کمک کند. فرهنگی میتواند به -همسانی قومی  (ب
 همسانی ایمانی می تواند ناهمسانی غیر ایمانی را جبران کند. (ج
  همسانی ایمانی به این معنا نیست که در ابعاد دیگر باید حتمًا تضاد وجود داشته باشد. (د

َها »با توجه به حدیث   .2 َساِك َعنأ مأ ِ
أ

ُع ِباْل
َ

ف  ُتدأ
َ

َرِه َو َل  ُتَناُل ِبالشَّ
َ

ُتوَبُة َل َمكأ
أ
َزاق ال رأ

َ أ
رة " کدام است؟  «اْل  ترجمه واژه " الشِّ

  طمع  (د حرص  (ج دزدی  (ب شرارت  (الف 
 به ترتیب یعنی:« رهبانیت جنسی»و « تبتل»   .9
 دوری کردن از ازدواج -دوری کردن از همسر و فرزندان (ب کردن از همسر و فرزندان و اقوامدوری  -ترک ازدواج  (الف 

  ترک جامعه و خودسازی -تنبلی در ازدواج  (د دست کشیدن از لذات مشروع زناشویی -گریز از ازدواج  (ج
 کدام گزینه مربوط به کلید واژه های روایات درباره  واکنش مطلوب در موقعیت حضور میباشد؟  .1
 حصن ، حفظ مال و ناموس  (ب تبرج، هلوک ، لم تطمئن الیها (الف 

  تبرج، سرور و اعانه  (د حصن، ایذاء، لم تقر عینک  (ج
 ؟نمیگرددکدامیک از موارد زیر جزو کارکردهای خانواده محسوب   .5
  کنترل اجتماعی (د کنترل اخالقی (ج حمایت و مراقبت (ب تولید مثل (الف 

 کدام الگو در تصمیم گیری برای انتخاب همسر مورد تایید دین است؟  .6
 الگوی انحصاری (ب الگوی استبدادی (الف 

  هیچکدام از گزینه ها دینی نیستند. (د الگوی مشارکتی (ج
ُكم» حدیث شریف  .1

َ
ُه أرَزُق ل إَنَّ

َ
وا اْلهَل ف

ُ
ِخذ  به کدامیک از عوامل کاهش ازدواج اشاره دارد؟ «ِاَتَّ

  ترس از آینده (د مسوولیت گریزی (ج ترس از فقر (ب سخت شدن ازدواج (الف 
 واهمیت خانواده را به دست آورد؟از کدام بخش ا ز روایات میتوان راز قداست    .1
 روایات مبنای نظری و کارکرد خانواده (ب روایات نهی از تبتل و رهبانیت جنسی (الف 

  روایات مربوط به آداب انتخاب همسر  (د روایات قداست و اهمیت خانواده  (ج
 کدامیک از موارد زیر جزو عوامل رضایت از زناشویی پس از ازدواج محسوب میشود؟  .3
  مودت و رحمت (د ازدواج اختیاری (ج انتخاب مناسب (ب اعتقاد به تقدس خانواده (الف 

 انواع خانواده در رویكرد غیر دینی کدامند؟  .81
 خانواده های همجنس، زوج های هم خانه (الف 

 های جاهلی و خانواده کمونی خانواده (ب
 خانواده های همجنس، خانواده های تک جنس، زوج های هم خانه و خانواده کمونی (ج
  گزینه های الف و ب (د
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 انتخاب همسر شایسته از چه جهاتی حائز اهمیت است؟  .88
 حفظ ایمان -رضایتمندی -سکون و آرامش (الف 

 حق فرزند در داشتن مادری شایسته -توحیدیتربیت فرزند  -سرنوشت شخصی (ب
 حفظ ایمان -تربیت فرزندان -حق مرد در داشتن همسری شایسته (ج
  رضایتمندی -تربیت فرزند -تدوام زندگی (د

 کدام مورد از موارد کارکردهای خانواده از دیدگاه اسالم است؟  .82
 تنظیم رفتار جنسی، تولید مثل، مشروعیت، تداوم نسل (ب فرزندان، تولید مثلتنظیم رفتار جنسی، کنترل همسر، کنترل  (الف 

  مشروعیت، کنترل اجتماعی، انس و عاطفه ، کنترل فرزندان (د حمایت و مراقبت، انس و عاطفه، تولید مثل، تنظیم رفتار جنسی (ج
 چرا از دیدگاه اسالم، همسانی ایمانی بر دیگر همسانی ها ارجحیت دارد؟  .89

 ایمان مرتبه ای باالتر از فرهنگ است. (ب ایمان هرکس، مهم تر از  شخصیت اوست. (الف 
  ایمان بر همه چیز شمولیت دارد. (د ایمان یک مبناست و باعث تنظیم رفتارها میشود. (ج

 پیامدهای نظریه تساوی و نهضت برابری زنان در غرب چیست؟  .81
 تغییر مفهوم خانواده (ب روابط آزاد جنسی و نتایج آن (الف 

  ارتقای مقام زن تا حد برابری او با مرد (د آمار رو به رشد مجردان (ج
 ترتیب مراحل فقه الحدیث در شناسایی مصداق های خوش اخالقی کدامند؟  .85

 تبیین -پیگیری در دیگر روایات  -بررسی روایات  -گردآوری روایات  (الف 
 پیگیری در دیگر روایات -تبیین  -بررسی روایات  -گردآوری روایات   (ب
 بررسی روایات -پیگیری در دیگر روایات  -تبیین  -گرد آوری روایات (ج
  دیگر روایاتپیگیری در  -گردآوری روایات  -تبیین  -بررسی روایات  (د

 عوامل رضایت زناشویی و پایداری خانواده پیش از ازدواج کدام است؟  .86
 انتخاب مناسب، تاکید بر مهر ورزی، نظرخواهی (ب تقدس خانواده، ازدواج اختیاری، مودت و رحمت (الف 

  ورزی، تقدس خانوادهمودت و رحمت ، تاکید بر مهر  (د تقدس خانواده، انتخاب مناسب، ازدواج اختیاری (ج
ک » حدیث  .81
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َ
ل َتعأ

َ
 ف

ً
سا نأ

ُ
َها لک سكنا َو أ

َ
ِه عزوجل َجَعل

َّ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ِعَمَها َو تكسوها َو اذا َجِهل  به کدامیک از حقوق زن اشاره نموده است؟ «طأ

 مواظبت از همسر (ب فراهم کردن وسایل آسایش (الف 
  بخشیدن اشتباهات زن (د راضی کردن همسر به نگام خشم گرفتن او (ج

 ی تحقیق ، برای به دست آوردن "الگوی روابط در خوبیها و بدی های زندگی" از متون روایی، کدام است؟ نخستین مرحله  .81
 گردآوری متون روایی در مورد خوبی و بدی، تشکیل خانواده ی حدیثی (الف 

 ی حدیثی، استخراج قرائن کالمی و مقامی تشکیل خانواده (ب
 توجه به روایات، فهم مفردات و مرکبات متن حدیثفهم موضوع اصلی با  (ج
  گردآوری متون روایی در مورد خوبی و بدی، استخراج قرائن کالمی و مقامی  (د
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 باَلترین مرتبه ی سپاسگزاری چیست؟  .83
 سپاسگزاری زبانی (ب مقابله به احسن (الف 

  خوب اوبه نیکی یاد کردن از فرد و رفتار  (د سپاسگزاری قلبی (ج
د َکاَن َرُسوُل اللهِ »حدیث   .21

َ
ق

َ
ِخیَک َول

َ
روَرَعلی أ ُتدخُل ِبها السُّ

َ
ک ل وا فإنَّ الُمداَعَبَة ِمنأ ُحسُن الُخلِق َوإنَّ

ُ
ال َتفَعل

َ
ف

َ
ُه  ()صلی الله علیکه وآلکهأ ن َیُسکرَّ

َ
ُجکَل ُیریکُد أ « ُیکداِعُب الرَّ

 اشاره به کدامیک از مصادیق خوش خلقی دارد؟
  گرمی در رفتار (د شوخی کردن (ج خوشحال کردن مومنان (ب کالم زیبا و لطیف (الف 

 معنای " ذل " در روایات  خانواده چیست؟  .28
  تواضع (د تندی و نفوذ ناپذیری (ج نرمی و نفوذ پذیری (ب ذلت و خواری (الف 

 از کدام بخش از روایات می توان راز قداست و اهمیت خانواده را به دست آورد؟  .22
 روایات مبنای نظری و کارکرد خانواده (ب روایات نهی از تبتل و رهبانیت جنسی (الف 

  موارد الف و ج  (د روایات قداست و اهمیت خانواده  (ج
 از نظر رسول اکرم صلوات الله علیه، شرور ترین زنان چه زنانی هستند؟  .29

 زنانی که در نبود شوهر برای دیگران خود آرایی میکنند ودر حضور او خود را از شوهر دریغ میکنند. (الف 
 زنانی که با همسر خود بد زبانی میکنند. (ب
 زنانی که در غیاب شوهر، حافظ مال او نیستند. (ج
  زنانی که پرخاشگر و تند خو هستند . (د

 در کدام یک از کارکردهای خانواده قرار می گیرد؟ « انتقال نظام مند میراث، تداوم شبكه ی خویشاوندی و پذیرش مسوولیت تربیت»سه نتیجۀ   .21
  مشروعیت (د تربیت نسل صالح (ج کنترل اجتماعی (ب حمایت و مراقبت اجتماعی (الف 

 (نمره 2شش کارکرد اساسی خانواده را نام برده و یک کارکرد را توضیح دهید. )  .25
 

 (نمره 2را توضیح دهید. )« مودت و محبت»و « مودت و رحمت»را نام برده و تفاوت  (عوامل رضایت زناشویی و پایداری خانواده )پیش از ازدواج  .26
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