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کدام1- شامل اسالم در خانواده دوم مرتبه هم به نسبت خانواده اعضای رفتاری و اجتماعی اقتصادی، حقوق و ها مسئولیت میزان به توجه                         با

 اعضا می شود:
 2) زن و شوهر و فرزندان و والدین زن یا شوهر1) زن و شوهر و فرزندان

 4) تنها زن و شوهر3) زن و شوهر و فرزندان به عالوه  والدین زن یا شوهر ودایی، خاله، عمو و عمه فرزندان
 

 در کدام آیه از قرآن مجید که پیرامون اهمیت ازدواج است، خداوند زندگی محبت آمیز زن و مرد را رحمت معرفی نموده است؟2-
 4) بقره 3187) نساء 3 2) روم 121) نور 32

 
 جامعه پذیری جزء کدام دسته از کارکردهای خانواده می باشد؟3-

 4)هیچکدام3) کارکردهای تربیتی – کنترلی 1) کارکردهای زیستی – اجتماعی      2) کارکردهای حمایتی
 

 کدام گزینه از وظایف مشترک زن و مرد در  شاخصهای اخالقی  زوجین نمی باشد؟4-
             3) عذر خواهی و عذر پذیر بودن            4) کار و تالش و کسب روزی حالل2) تغافل1) ابراز محبت

 
 یکی از راههای تقویت روحیه قناعت گری تقویت . . . . می باشد.5-

 4) همه موارد3) ایثار2) اقتصاد مقاومتی1) احساس بی نیازی
 

 کدام یک از موارد زیر از زیرمجموعه های اخالق شهروندی نمی باشد؟6-
 4) مسئولین با مردم3) مردم با محیط پیرامونی2) مردم با حیوانات1) اخالق مردم با مردم

 
 کدام گزینه از وظایف اخالقی مردم بعد از انتخاب در قبال حاکمان می باشد؟7-

       4) همه موارد3) پرهیز از چاپلوسی 2) مشورت با صاحب نظران و آگاهان1) توجه به اصالت خانوادگی
 

 آیه 51 سوره اعراف ( والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه . . . ) اشاره به کدام موضوع محیط زیستی دارد؟8-
 2) اصل مصرف بهینه و تعدیل مصرف1) اصل بهداشت و پاکیزگی محیط

 4) همه موارد3) بهداشت محیط مسجد
 

 همه موارد بجز ........  از راهکارهای پیشنهادی بر اساس آموزه های اسالمی برای اخالق زیست محیطی می باشد؟9-
 2) آموزش و پرورش اخالق زیست محیطی1) تعدیل غرایز و خواسته های انسان در عرصه محیط زیست

 4) اجرای پیمانهای زیست محیطی ملی و جهانی3) ضمانت اجرای اخالق زیست محیطی
 

 کدام گزینه در آداب دست دادن صحیح می باشد؟10-
 1) در مقابل افراد بزرگ تر برای دست دادن پیش قدم شویم    2)هنگام دست دادن بهتر است ارتباط چشمی نیز برقرار شود

 4) همه موارد3) برای دست دادن با احترام بیشتر بهتر است از فاصله دوردست خود را دراز کنیم
 

 نسبت طالق خاموش (عاطفی) که به ازای هر ازدواج صورت می گیرد به چی میزانی می باشد؟11-
 4) 65 درصد3) 50 درصد2) 35 درصد1) 25 درصد

 
  کدام گزینه از ویژگیهای خانواده سنتی ایرانی است؟12-

 4) همه موارد3) پدر مکانی2) پدر ساالری1) گستردگی



 
 کدام گزینه در مورد فرزندان خانواده های تک والد صحیح می باشد؟13-

   2) پسران زودتر به سن بلوغ می رسند1) دو برابر بیشتر مبتال به بیماری روحی روانی هستند
 4) همه موارد3) خطر ابتال به استفاده از  مواد مخدر در بین پسران این خانواده ها سه برابر دختران می باشد

 
  ورود عناصر نوسازی به عنوان یکی از عوامل مهم هم باشی شامل کدام یک از گزینه های زیر می شود؟14-

 2) افزایش امکانات ارتباطی (تلفن همراه ، چت و غیره )1) رسانه های جهانی ( ماهواره و اینترنت)
 4) همه موارد3) افزایش دانشگاهها و گسترش آموزشهای مدرن

 
 مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین در سال 90  امکانات کشور برای چه تعداد جمعیت را کافی بیان فرمودند؟15-

 4) دویست میلیون نفر3) یکصد و پنجاه میلیون نفر2) یکصد و بیست میلیون نفر1) یکصد میلیون نفر
 
 
 
 

 
 اداره کل کتابخانه های مساجد کشور
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