
 

    لف(درست ونادرست رامشخص کنید:ا

   52/0          غ    ص           أثیرمی گذارند.خانواده یک نظام به هم پیوسته است که اعضای آن روی یکدیگرت (1

  0/ 52          غ    ص              ازاختیارماست.   انتخاب روابط باماست اماپیامد آن دربسیاری ازموارد خارج (5

  ب(جاهای خالی راپرکنید:

 52/0  ویژگی های فردی ازمهم ترین عوامل................هستند. (3

 52/0  ازکلیدی ترین عوامل روابط سالم انسانی است ...............(4

 52/0احل وسطوح رابطه درآن طی می شود.          ..معموال به طور نسبتا ناگهانی شکل می گیرد ومر..........(2

 0/ 2       ..ازبهترین شرایط برای داشتن یک رابطه امن وپایداردردوران جوانی وپس ازآن برخورداراست........(6

 2/0به امانت گذاشته شده است............گوهرارزشمندی است که دروجودهرکس (7

  52/0                                     ..........است.               بسترشکل گیری رابطه امن وپایدارباجنس مقابل. (8

 52/0.........دارد.               ازدواج ازجنبه های متفاوت نقش اساسی وبی دلیل در.......... (9

 1                                                       ....است.........و......خود بهترین زمینه برای....... زدواجا (10

 پشت برگه جواب داده شود(:   (پ(به سواالت زیرپاسخ دهید

 1.                                               عاد روابط انسانی رانام ببرید ویک مورد رابه دلخواه توضیح دهیداب (11

 1مورد(                                                                                        3بعاد خودشناسی چیست؟)ا (15

 2/0          برای دستیابی به رابطه ای موفق که زمینه تعالی طرفین رافراهم وموردرضایت باشدچیست؟         (13

 2/0                                                                                                نقش راتعریف کنید؟      (14

 72/0  تقویت مهارت های حل مسئله درخانواده موجب چه می شود؟                                                  ( 12

  1                                                            برای آغاز یک رابطه نیازمند چه ویژگی های هستیم؟    ( 16

 1  تصمیم گیری عاقالنه چگونه است؟                                                                                    (17

  52/0                                      امام علی)ع(درباره اهمیت دوراندیشی چه می فرمایند؟                      (18

  52/0  رابطه نزدیک درزبان روان شناسی چیست؟                                                                     ( 19

  1  عوامل بروز شیفتگی چیست؟                                                                                         ( 50

   2/0                                                                أمین کامل دلبستگی چیست؟        شرایط ت مهم تری (51

 2/0  من وپایدارویژگی های رابطه چیست؟                                                            درایجادرابطه ا  (55

 1 برای ازدواج موفق چه معیارهای رابایدرعایت کرد؟                                                                (53

 52/0یست؟                                                                مهم ترین وکلیدی ترین اقدام برای ازدواج چ( 54

 72/0                                                                      ن دار چگونه افرادی هستند؟     افراد خویشت (52

 1 مورد(                                                                                    3فواید ازدواج رانام ببرید.) (56



                                                                                                         1برای تشکیل یه خانواده جدید و ورود به سطح جدیدچه آمادگی الزم است؟                                         (57

 1شخصیتی چیست؟                                                                                     -شایستگی روانی( 58

    1                                                                 اقتصادی چیست؟                   -شایستگی اجرایی (59
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