
 

.بودن جمالت زیر را با قرار دادن ص/غ در مقابل آن مشخص کنید صحیح یا غلط-1  

 الف( خانواده یک نظام به هم پیوسته است که اعضای آن روی یکدیگر تاثیر می گذارند.

 ب(شیفتگی،پاسخی کارآمد به نیاز اصیل دلبستگی است.

سال است. 52تا  55سال و در پسران بین  52تا  11پ(سن مناسب برای ازدواج دختران بین   

.جاهای خالی را پر کنید-5  

 الف(        زمینه شکل گیری هنجارها را ایجاد می کنند و جهت دهنده رفتارها هستند.

 ب(انتخاب عاقالنه انتخابی است که دو عامل      و          هر یک جایگاه مناسب خود را در آن پیدا کنند.

پ(برای تامین کامل دلبستگی باید در رابطه شرایطی وجود داشته باشد که مهمترین آنها عبارت اند از         

 و         .

تعریف کنید.-3  

 الف(خودشناسی:

 ب(نقش:

:پ(شخصیت  

                              متحانات نوبت اول ا

به نام خدا          

مدیریت خانواده : سنام در                            

نام دبیر:                    نام و نام خانوادگی:     

 

  :پایه تحصیلی:                                                                                                        ساعت شروع



.گزینه صحیح را انتخاب کنید-4  

(باالترین سطح از سطوح روابط انسانی کدام است؟1  

 الف(آشنایی      ب(دوستی     پ(صمیمیت      ت(عشق

 5(کدام یک جزو انواع تصمیم گیری در روابط انسانی نیست؟

 الف(احساسی     ب(مشورتی     پ(حسابگرانه     ت(عاقالنه

 3(کدام یکی جزو ویژگی های رابطه امن و پایدار نیست؟

 الف(آینده مبهم    ب(اعتماد متقاتبل  پ(تعهد و پایداری   ت(عاقبت اندیشی

یک از حوزه های شایستگی ازدواج قرار می گیرد؟ (ویژگی منفی ))لجبازی(( در کدام4  

منطقی-شخصیتی     ت(احساسی-اقتصادی   پ(روانی-اجتماعی    ب(اجرایی-الف(عاطفی  

پاسخ کامل دهید.-2  

 الف(چهار مورد از فواید ازدواج از دیدگاه اسالم را بنویسید.

 

سخن از پیامبر در مورد ازدواج بنویسید.ب(دو   

 

 

یل نادرست ازدواج نکردن به هنگام از دیدگاه سخت گیرانه را بنویسید.پ(دو مورد از دال  

 

.شخصیتی در ازدواج موفق را بنویسید-ت(دو مورد از شایستگی ها در حوزه روانی  
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