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 د: همه موارد                  صله رحمج :    ب: تربیت فرزند  مهربانی با همسرالف: 

 



 فصل چهارم

 ؟ نیستگسترش تغییرات خانواده ها در جهان امروز  کدامیک از عوامل -64 

 الف: دوری از معنویت و آموزه های دینی            

 قدرت رسانه ای غرب  ب:

 المللیسایر کشورها از سوی نهدهای بین ج: فشار برای تغییر وضعیت اجتماعی

 در محافل دانشگاهی د: ارائه یک سویه نظریات علمی

 دیدگاه پست مدرن در مورد زندگی و خانواده چیست؟  -65 

 ه سرشار از تمایز و تکثر روز افزون است       الف: آیند

 ب: افراد در انتخاب خویش آزادند

 ج: هیچ حقیقت و اخالقیاتی در مورد زندگی و خانواده به طور خاص وجود ندارد                         

 د: همه موارد

 چه فرآیندی باعث ایجاد تغییرات در خانواده ایرانی شده است؟ -66 

 دوری از معنویات و فرهنگ دینی     ب:   ماهواره و فرهنگ غربی     الف:گسترش

 فاصله از سنتهای گذشته د:    ج:صنعتی و شهری شدن 

 مهمترین عاملی که باعث کم شدن انگیزه و باال رفتن سن ازدواج شده است چیست؟  -67 

 ب: شیوه زندگی مدرن و سیطره تفکر مادی گرائی          الف: تغییر نگرشها        

 د: توجه به تحصیالت و جایگاه اجتماعی    ج: مسائل اقتصادی       

 ؟ ذکر نشدهمهمترین کارکردهای خانواده از جامعه شناسان کدامیک طبق نظر  -68

 الف: تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل        

 وانی     ایجاد آرامش ر ،ب:حمایت و مراقبت

 کنترل و نظارت           و جامعه پذیری ،ج:ارضای نیازهای عاطفی

 پرورش معنوید: 

 کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل شناختی در تضعیف خانواده نیست؟  -69 

 ربه همس الف: فقدان اطالعات مورد نیاز     ب: ضعف سواد رسانه ای       ج: خود برتربینی          د: بدگمانی و سوءظن



 مفهوم آزادی فردی در مکتب لیبرالیسم چیست؟  -71 

 الف:قضاوت درباره درستی رفتار و تمایالت دیگران             

 ب: رهایی از قید نظارت و قضاوت و عدم مسئولیت پذیری

 ج: انجام هرکار و داشتن عقیده فردی                                        

 بیان و عقیدهدی زاد: داشتن آ

 ؟ نیستبرای ایمن ماندن از آسیب های رسانه ای  اقداماتی الزمکدامیک  -71   

 هاهای فرهنگی رسانهتقویت ارتباط با پایگاهالف: 

 ب:  تقویت پایگاه هویت بخش خانواده 

 تحلیل صحیح پیامهای محصوالت فرهنگی             ایج: ارتقای آگاهی اعضای خانواده بر

 ت بر استفاده فرزندان از رسانه و کنترل آنها و پرکردن اوقات فراغت با فعالیتهای سازنده                 د: نظار

 بدگمانی نسبت به همسر معموال سبب چه رفتاری میشود؟  -72 

 ز بین رفتن اعتمادب: تجسس در رفتار و تهمت زدن                  ج: دروغگوئی                  د: ا         الف:غیبت     

 کدامیک از عوامل زیر جزو عوامل رفتاری در تضعیف خانواده نیست؟ -73 

 د: بدگمانی و سوءظن به همسر  ج:عدم ارضای نیازهای جنسی          الف:خود برتربینی       ب: ارتباط کالمی نامناسب

 در روایات جزای کسی که ذره ی تکبر و خود برتر بینی دارد چیست؟  -74

 ج: از رحمت خدا به دور است             د: همه موارد    الف: مانند شیطان است            ب: وارد بهشت نمی شود      

 کدامیک از موارد زیر جزو آثار مخرب ارتباط کالمی نامناسب در متون اسالمی نیست؟  -75 

 حرمت و احترام فرد  کاستند: ی یدورو هگرایش بج:       تضعیف روابط عاطفی ب:  الف: فروپاشی خانواده  

 ند؟ مآسیب شناسان اجتماعی ، اعتیاد را چه می نا -76

 ی خانگی                 د: همه مواردیالف: بالی خانمان سوز         ب: عامل فروپاشی خانواده             ج: جنگ شیمیا

 ی را پیشنهاد میکنند؟ی چه مواردیمحققان برای پیشگیری از ناسازگاری زناشو -77 

 ب:باالبردن آگاهی از نیازهای همسر    الف:افزایش کیفیت تعامل زن و شوهر     

 د: الف و ب     ج:محاسبه و بررسی رفتار خود



 ...به گفته امام علی )ع( هرکه بدگمانی اش را درباره برادر دینی اش تکذیب کند  -78 

            ب: شخصیت او را بزرگ کرده است                     الف: رضایت خدا را جلب کرده است         

 ج: دارای خردی صحیح و دلی آسوده است                     د: به او اعتماد کرده است

 چشم پوشی از خطای همسر باعث چه میشود؟  -79 

 انند گذشت   ارزشهای اخالقی م، تقویت قبح کار، از بین رفتن آبرو و احترام همسرحفظ  الف:

 آبرو و احترام همسر، حفظ ارزشهای اخالقی مانند گذشت، تقویت قبح کاراز بین نرفتن ب:  

  قبح کار، از بین نرفتن همسری آبرو، حفظ ارزشهای اخالقی مانند گذشتعدم تقویت ج: 

 ارزشهای اخالقی مانند گذشت   ، تقویت قبح کار، از بین نرفتن آبرو و احترام همسرعدم حفظ د: 

 ؟نیست عصبانیت گرفتاری همسران به  کدامیک از نکات مورد توجه در مورد -81 

 مراجعه به روان شناس و روان پزشکبعضا ب:     الف:توجه نکردن به علت خشم 

 د:ایجاد روابط جایگزین    ج:ایجاد نگرش منفی به خشم     

 خشم ............... و پایان آن ................ است.به گفته امام علی )ع( آغاز  -81 

 ی،گناهدیوانگ د:شیمانی                ب:دیوانگی،پشیمانی             ج: وسوسه شیطان، پ     الف: وسوسه شیطان،گناه    

به  یل اعتیادافزایش آسیب های از قب»، «کاهش ضریب امنیت و اقبال اطرافیان»، «کاهش شدیداعتمادبه نفس»ـ 82 

 های طالق است؟به ترتیب کدام دسته از آسیب« الکلومواد مخدر

 ب : خانوادگی، اجتماعی، فردی   الف : فردی، خانوادگی، اجتماعی

  د: فردی،اجتماعی، خانوادگی   ج: اجتماعی، خانوادگی، فردی

 ؟نیستکاهش طالق ـ کدامیک از راهکارهای 83

 محدودیت زمانی خاص برای طالقب:    پیشگیری از ایجاد اختالفالف: 

 توجه به مشکالت فرزندانج :   توجه به پیامدهای اقتصادی ج: عدم 

 ـ کدامیک در مورد طالق رجعی درست نیست؟84

 استاز طرف زن و به سبب کراهت او ب:      است به در خواست مردالف : 

 د: بدون نیاز به عقد مجدد، امکان زوجیت وجود دارد         زن باید در منزل شوهر سکونت داشته باشدج: در ایام عده، 



 فصل پنجم

 

 سوره شورا، کدامیک هدیه الهی است؟ 49ـ بر اساس آیه 85

 د: همسر   ج: پسر و دختر  ب : دختر  الف : پسر

 ـ هرگاه شخص از دنیا برود، عملش قطع میشود مگر از سه راه؛.....؟86

 ب: فرزند صالح، علم نافع، همسر  رزند صالحالف: صدقه جاریه، علم نافع، ف

 د: مال پاک، فرزند، علم نافع    ج: همسر، صدقه جاریه، فرزند

 ، چنین شخصی مانند رزمنده در جبهه است.ـ بر اساس فرموده پیامبر اکرم 87

 دنبال مال حالل استاش بهب: کسی که برای خانواده    الف: کسی که فرزند دارد

 د: الف و ب  کندرانش را احترام میب: کسی که دخت

 ـ آثار و فواید فرزند آوری کدام است؟88

 الف: آثار و فواید جسمانی، روحی ـ روانی، خانوادگی

 ب: آثارو فواید فردی، خانواگی، جسمی

 ج:آثار و فواید عاطفی، خانوادگی، روحی

 د: آثار و فواید روحی ـ روانی، خانوادگی، فردی

 کند.سخ گویی به برخی از نیازها از جمله .... و .... را فراهم میـ تولد فرزند، پا89

 ب: حمایت و تربیت    الف: عشق و حمایت

 د: دوست داشتن و محبوب بودن   ج: آموزش و دوست داشتن

 بخشد.ـ طبق پژوهش راسل، این کار به پدر و مادر انرژی و نشاط می91

 شاهد رشد و پیشرفت فرزند بودن ب:   الف: گذراندن وقت با کودک وبازی با او

 د: الف و ب    ج: خرید هدیه برای فرزندان

 ـ آثار و فواید خانوادگی فرزند آوری کدام است؟91

 ب: حس مفید بودن، پویایی خانواده، استحکام خانواده  الف: استحکام خانواده، پویایی خانواده،گسترش تعامالت

 د: الف و ج  مفید بودنج: امید به آینده، استحکام خانواده، حس 



 ـ رابطه زن و شوهر ابتدا...... و بعد از تولد فرزند ....... است.92

 د:تعاملی ـ غیرخطی ج: خطی ـ غیرخطی  ب: غیرخطی ـ خطی الف: خطی ـ تعاملی

 های چیست؟ـ افکار منفی، اضطراب و رفتار بیهوده از آسیب93

 د: ازدواج فرزند   رزندج : مرگ ف   ب: فرزند زیاد فرزندی الف: تک

 ـ کدامیک از خصوصیات تک فرزندی نیست؟94

  ب: ضعف در برقراری ارتباط با همساالن     الف: انزوا و افسردگی

 اید: عدم تمایل به بازیهای رایانه    ج: ترس و تنفراز حضور در گروه

 ـ از آداب حین انعقاد نطفه برای فرزندآوری است.95

 د: الف و ج    ج: پرهیز از کارهای سنگین        ب: پرهیز از غذای حرام و افکار آلوده    لحالف: انتخاب همسر صا

 ـ جنین در رحم مادر تحت تاثیر کدام عامل نیست.96

 د: تربیتی ج: معنوی ب: روانی  الف: مادی و طبیعی

 و سالمت روانی تاثیر گذار است.ـ .... و ..... مادر در دوران باردارب بر فرزند از نظر هوس، استعداد، نساط 97

   های اخالقی و عصبیب: ناراحتی   های روانی و اخالقیالف: ناراحتی

 د: ناراحتی های روانی و عصبی    ج: ناراحتی های روانی و اخالقی

 از حقوق فرزند بر والدینش نیست؟ ـ کدام گزینه طبق فرمایش امیرالمومنان 98

 د: تعلیم قرآن  ج: تربیت نیکو  ب: نام نیکو الف: آموزش نیکو

 ـ کدام گزینه در تعریف تربیت فرزند، لحاظ نشده است؟99

 د: تنبیه به موقع  ج: راهنمایی  ب: حمایت  الف: مراقبت

 ـ کدامیک از اصول تربیت فرزند نمی باشد؟111

  ب: مدار،اعتدال،هماهنگی والدین در تربیت    الف: احترام،محبت،اعتدال

 د: مدارا، اعتدال، مورد توجه قرار دادن کودکان دیگر  هاتربیت، محبت، توجه به تفاوتج: تدریج در 

 احترامی و حریم ناشناسی در محیط تربیت کودک، موجب چه حالتی در او نسبت به دیگران می شود؟ـ بی111

 د: هیچکدام  ج: بی ادبی و هتاکی ب: رفتار تهاجمی و هتاکی الف: حسادت و کینه توزی



 یابد.ی اصلی ..... در وی تکوین میهای زندگی از محبت، هستهـ با محرومیت کودک در نخستین سال112

 د: الف و ب  ج: زودرنجی  ب: پرخاشگری الف:بیماری روانی

 فرماید: فرزندان خود را ...... کنید و با آنان خوب..... نمایید.می ـ رسول گرامی اسالم113

 د: تکریم ـ برخورد ج: احترام ـ معاشرت ترام ـ سالمب: اح  الف: بزرگ ـ معاشرت

 فصل ششم

 

 ـ کدام مقوله در تعریف جمعیت لحاظ نشده است؟114

 د: زبان  ج: شرایط ملی و سیاسی واحد ب: قومیت  الف: خانوار و خانواده

 های جمعیتی نیست؟ـ کدام گزینه از پدیده115

 د: والدت و ازدواج  د: والدت و مرگ ومیر  ب: مهاجرت و والدت الف: باروری و مرگ و میر

 های اجتماعی، کاربردی وسیع دارد.ـاین دانش در برنامه ریزی116

 شناسید: رفتار  شناسیج: روان ب: جامه شناسی  الف: جمعیت شناسی

 ـ مراحل اول تا سوم انتقال جمعیت، به ترتیب بیانگر چه نوع رشد جمعیتی هستند؟117

 ب: رشد کاهنده ، رشد کم، رشد صعودی  الف: رشد کم ، رشد صعودی ، رشد کاهنده 

 د: رشد کم، رشد کاهنده، رشد صعودی   ج: رشد صعودی، رشد کاهنده، رشد کم

 ـ جمعیت زیاد در مرحله دوم انتقال جمیعت، به عنوان منشأ و عامل ...... مطرح بود.118

 د: همه موارد  توان اقتصادی ج:  ب: توان نظامی  الف: اقتدار ملی

 شده؟کم شدن تعهدات، از عوامل اصلی چه تغییراتی در آمریکا و اروپا دانسته،گراییهایی مانند فردگرایی، لذتـ انگاره119

  ب: افزایش سن ازدواج و طالق    الف: پایین آمدن آمار ازدواج

 د: افزایش سن ازدواج و کم شدن موالید      ج: الف و ب

 ، رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای صنعتی بار دیگر ..... یافت.21ـ در مرحله ..... انتقال جمعیت از اوایل قرن 111

 د: سوم ـ کاهش  ج: سوم ـ رشد ب: چهارم ـ کاهش  الف: چهارم ـ رشد



 ـ رشد منفی جمعیت، حاصل سقوط .... است.111

 د: الف و ب  های اجتماعیج: انگیزه  های اخالقیب: ارزش  الف: میزان باروری

 ـ برای ثابت ماندن جمعیت، باید به طور متوسط هر زن ...... فرزند داشته باشد.112

 1/3د:   1/2ج:   3ب:   2الف: 

 ـ پیامدهای سالمند شدن جمعیت کدام است؟113

 د: همه موارد  ج: سیاسی و اقتصادی  ب: اجتماعی و سیاسی  الف: اقتصادی و اجتماعی

اتخاذ سیاست جذب نیروی کار تحصیل کرده و نخبه سایر کشورها در قالب پذیرش مهاجر از سوی کشورهایی ـ 114

 کند؟مانند آمریکا و استرالیا چه هدفی را دنبال می

 ب : تامین سرمایه کیفی انسانی که محور اصلی پیشرفت علم و فناوری است  الف: متعادل کردن رشد جمعیت

 ج فرهنگ غربی بوسیله نخبگاند: تروی    ج: الف و ب

هایی بود و چند سال زودتر موجب کاهش رشد جمعیت ـ هدف از اجرای سیاست کنترل جمعیت در ایران، چه سال115

 شد؟

 سال 11ـ  91تا  85د:      سال 9ـ  95تا  91ج:      سال 8ـ  95تا  91ب:   سال 5ـ  91تا  85الف: 

 ای به دنبال دارد؟نزول نرخ مرگ و میر، چه نتیجه ـ استمرار کاهش میزان زاد و ولد و116

 د: کاهش امید به زندگی ج: افزایش امید به زندگی ب: افزایش سهم سالخوردگی الف: افزایش جمعیت

 شویم؟ـ با ادامه این روند باروری و رشد، در چه مدتی ما به یک کشور سالخورده تبدیل می117

 دهه 2د: کمتر از   دهه 5ج: کمتر از  ههد 4ب: کمتر از   دهه 3الف: کمتر از 

 ـ کاهش روند باروری و رشد جمعیت در کدام ابعاد کشور تاثیر گذار است؟118

 د: همه موارد ج: سیاسی و امنیتی  ب: اجتماعی  الف: اقتصادی

 شود.....گفته میـ درعلم جمعیت شناسی به شرایط بیشتر بودن تعداد جوانان از جمعیت مصرف کننده، اصطالحا 119

 د: الف و ج ج: پنجره جمعیتی ب: رشد جمعیتی  الف: فرصت جمعیتی

 ـ ناباروری در مردان چه دالیلی دارد؟121

 د: اشکال درآناتومی دستگاه تناسلی ج: الف و ب  ب: اشکال در کیفیت اسپرم الف: اشکال در کمیت اسپرم



 ـ کدام گزینه علت ناباروری در زنان نیست؟121

 شکال در کیفیت اسپرماد:  ج: سابقه عفونت دستگاه تناسلی   ب: انسداد لوله رحمی    عدم تخمک گذاری الف:

 ـ کدام گزینه از علل ناباروری نیست؟122

 هیچکدامد:     ج : علل غیرقابل توجیه         ب: علل زنانه     الف: علل مردانه

 ـ کدام گزینه از عوامل مؤثر بر ناباروری نیست؟123

 د: هیچکدام ج: مواد فریز شده  ب: تغذیه ناسالم الف: شرایط روحی و روانی

 ها، عفونت مثانه، کیست تخمدان که از علل ناباروری است، از عوارض چیست؟ـ آسیب به اسپرم124

 د: مواد فریز شده  ج: تغذیه ناسالم  ب: ورزش الف: لباس تنگ و چسبان

 شود؟نجر به سقط شود، از طریق کدام عامل وارد بدن میتواند مکه می« لیستریا»ـ باکتری 125

 د: مشروبات الکلی  ج: مواد مخدر ب: مواد فریزشده  الف: فست فودها

 ـ کدام گزینه از عوارض ناباروری مصرف مشروبات الکلی نیست؟126

 ب: کاهش باروری و افزایش سقط   الف: ضعف جسمانی و اختالل روحی فرزند متولد شده

 د: هیچکدام    تعداد و حرکت اسپرم در مردان ج: کاهش

 

 

 

  



 


