
     وسبک زندگی مدیریت خانوادهامتحان : نمونه سوال 

                                                                                                                                                            نمره  2 مراحل حقوقی ازدواج کدامند ؟  * 

 دریافت عقد نامه – 4     ثبت ازدواج         – 3        مراجعه به آزمایشگاه    – 2دریافت نامه از دفتر ثبت ازدواج                   –1

 

  نمره  1   .کنید تعریف را صمیمیت                                                                                                                                                                      

  .گویند صمیمیت دارند، هم به زیادی اطمینان و عالقهی کنند م احساس طرفین و دارد جریان بیشتری همدلی آن در که دوستی از باالتری سطح به

 

  نمره 0.5  درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید 

  غ        ص       .است انسانی روابط از سطح اولین آشنایی « 1»

 .               باشند کرده طی را قبلی سطوح نیازی ندارند که خاص، سطح یک به رسیدن برای طرف دو پایدار، و موفق رابطه وجود برای « 2»

                                                                                                      غ     ص                                                                                                                                                     

                                                                                                        

  چهار مورد  »  نمره    2  .  نچه در دوران نامزدی نباید انجام دهیم آ» 

 بی توجهی به ابهام ها و نقاط تردید      – 1

 آشکار کردن زود هنگام رابطه ینامزدی برای افراد به جز خانواده طرفین – 2

 فاش کردن رازهای شخصی خود که ارتباط مستقیمی با موضوع ازدواج ندارد    – 3

 به هر شکلی که باشد دروغ گویی – 4

 بی توجهی به ویژگی های خانواده مقابل و جدا فرض کردن او       – 5

 خود بزرگ بینی یا احساس حقارت – 6

 درگیر شدن در احساسات شدید عاشقانه                       – 7

 ساختن تصویر رویایی از طرف مقابل یا از زندگی مشترک – 8

 یا کمتر از حد الزم برای شناخت           رفت و آمکد بیش از حد  – 9

 ری رابطه جنسیبرقرا – 10

        

    نمره  1.5  تصمیم عاقالنه چیست  ؟                                                                                                                                                                   

 و منطقی صورت به را خود انتخاب های پیامد دیگران، و خود عواطف و احساسات گرفتن نظر در بر عالوه فرد آن در که است ای شیوه               

  . گیرد می نظر در مستدل

 به که است احساس و منطق حوزه دو هر به توجه و ما وجود در گیری تصمیم کار و ساز دو ترکیب گیری، تصمیم شیوه بهترین دیگر، عبارت به
 آگاهانه و عاقالنه گیری تصمیم

                                                  

  نمره 1.5         :بنویسید را جنبه سه آن است؛ جنبه سه دارای دارد، وجود ما شخصیت از که تصویری 

  .هستیم کنیم می فکر که کسی 1:

 . دهیم نشان دیگران به کنیم می سعی که کسی :2

  .دیگران نگاه در ما تصویر یعنی بینند، می را آن گراندی که کسی :3

  .شد خواهد انجام نگرانه آینده انتخابی و شوند می بررسی خوبی به انتخاب های پیامد گیری تصمیم این در . شد خواهد منجر

 



 نمره  1  را تعریف کنید . ارزش                                                                                                                                                                            

  .شوند می منجر فرد رفتارهای دهی جهت و گیری شکل به که هستند باورهایی و اعتقادات فکری، های چارچوب ها ارزش

 

  نمره  2    ؟ چیست هنجار                                                                                                                                                                                  

 به ملزم را خود مختلف های موقعیت در افراد که هستند سنن و آداب با فرهنگ مذهب، بر مبتنی ای نانوشته قوانین و اصول ها، چارچوب هنجارها،
 دانند؛ می آنها رعایت

 اجتماعی شده پذیرفته هنجار یک این . کنند رعایت را احترام و ادب خود، از تر بزرگ افراد به نسبت کنند می سعی افراد اکثر ما جامعه در مثال، برای 

 .است

 

   . نمره 1  جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید 

            .    دارند همکاری نوع از ای رابطه شوند، می انتخاب شورا در عضویت برای مدرسه یک متفاوت های پایه از که آموز دانش چند« 1»

  .دهد می شکل دیگران با را رفتارش و تفکر طرز آن اساس بر نسانا که است چارچوبی   نقش  «2»

 

  نمره 1   معناست؟ چه به خودشناسی                                                                                                                                                              

 ها ویژگی ها، نگرش افکار، شناخت حاصل که تصویری ماست، خود از بعدی چند و جامع تصویری داشتن معنی به خودشناسی               

 . است مان عواطف و                   

                                                                                               

    . نمره  1    تعریف شیفتگی را بنویسید                                                                                                                                                               

 است، دیگری فرد کنار در بودن و داشتن ارتباط به نشده کنترل و شدید نیاز احساس شیفتگی

 .سازد تحمل می قابل غیر و غیرممکن برای مان  ضرورت هنگام حتی  را او از جدایی و دوری که به حدی 

 

  نمره  1.5  ی کرد ؟  ضرورت ازدواج را از چه جنبه هایی می توان بررس                                                                                                                

 از نظر دینی – 3مسئولیت اجتماعی     – 2رشد فردی و اجتماعی        – 1 

 

     نمره  1.5واقع بین بودن در تعیین مالک ها در ازدواج چیست ؟                                                                                                                       

 داشتن شناخت درستی از                                                           

    ود (  ؛  ) نیازهای خود  ( ) باورهای خود ( ؛  ) ارزش های خ                             

 نمره      1.5     یست؟چ رفتار از منظور                                                                                                                                                                        

 همگی ... و چهره حالت تغییرات زدن، حرف مثل مواردی گذارد، می تأثیر او روی یا شود می مشاهده مقابل طرف توسط که است هدفمندی عمل هر

 آیند می حساب به رفتار

 

  نمره 1  شیفتگی چه عواقبی را به دنبال دارد ؟                                                                                                                                                   

 ناپایداری رابطه – 3ابهام آینده     – 2تصمیمات هیجانی     – 1

 

 


