
 قسمت اول و قسمت دوم( )مدیریت خانواده و سبک زندگی به درس سواالت درس نمونه  

 قسمت اول 

 و آرمان  تیهو                                                                   درس اول 

 هویت چیست؟ تعریف کنید. -1

آن   انتخاب کرده و با ای رفتهیخود پذ  یاست که فرد برا یاست و همان قالب« ستمیمن ک» پاسخ به سؤال  ت یهوپاسخ: 

 احساس رضایت و خوشحالی دارد.

 فرآیند هویت یابی شامل چه مراحلی است؟ -2

 است؛ شناخت و انتخاب.  ی دو مرحله ا ندیفرا ک ی یابی ت یهوپاسخ: 

 ی فرد در فرآیند هویت یابی چیست؟وضع کنون رشیشناخت و پذدلیل اهمیت  -3

 یکنون ی ها ییو نارسا ایمزا کهی  است. کس یفرد یف ها ها و ضع  یشناخت توانمند  ازمندین یابی ت یهوپاسخ: 

 . کرده است یرا ط یابی تیهو ریاز مس یمی خودش را بشناسد، ن

 درصورتی که فرد بخشهایی از هویت خود را دوست نداشته باشد، اقدام درست چه خواهد بود؟ -4

. ممکن است بخش  دیریبگ میبهبود آن تصم ای رییتغی برا دیبا د، یرا دوست ندار تیهو نی از ا ییاگر بخش هاپاسخ: 

 کمکتان خواهد کرد. « خود  رشیپذ» طیشرا نیدر ا شما باشد؛ ۀبوده و خارج از اراد  رییتغ رقابلیاز آن غ ییها

 کند؟به کدام مرحله فرآیند هویت یابی اشاره می بسازد، خود را تیشخص دیشود هر فرد با یگفته م نکهیا -5

 ۀندیانتخاب و ساخت آمرحله  پاسخ:

 باشد؟می  ندهیساختن آ  یمؤلفه برا نیتر یاساسچرا آرمان  -6

 یدهد و شما تمام زندگ یم یشما معن یبه زندگ د،یا کرده نییخود تع یزندگ یکه شما برا یآرمان و هدفزیرا پاسخ: 

انسان   یفعل ت یاز وضع ارزشمندتری ز یآرمان چ ل یدل نیکرد و به هم دیبه دست آوردن آن خواه صرف خود را ۀندیآ

 است. 

 تاثیر آرمان بر سبک زندگی فرد را توضیح دهید.  -7

سبک  » نیشما شکل خواهد داد. بنابرا ۀندیآ یخواهد کرد و به زندگ نییشما را تع یآرمان شما، جهت زندگپاسخ: 

 . دیخواهد بود که آن را انتخاب کرده ا  یشما مطابق آرمانی« زندگ



 باشد؟ تعریف کنید/ آزادی به چه معنی می -8

 . و داشتن حق انتخاب است تینبود محدود یمعنا  به  یآزادپاسخ: 

 حضرت علی )ع( چه تعبیری در مورد آزادی دارند؟ -9

 . کند یگرید ۀاست و او حق ندارد خود را بند دهیآفرآزاد   خدا انسان راپاسخ:   

 باشد؟ توضیح دهید.چه می  مطرح است یکه از آزاد یری تفس نیتر جیامروزه را -10

  رفتارش نکهیمعنا که فرد فارغ از ا نی است؛ بد ال یام یمطرح است، آزاد یکه از آزاد یریتفس نیتر ج یامروزه را پاسخ:

  انجام  دیآ  یرا که دوست دارد و خوشش م یغلط باشد، بتواند هر کار ا یداشته باشد و رفتارش درست  یامدیپ چه

 مانع او شود.  یکس نکهیبدون ا بدهد

 ل یو م یآزاد                                                               درس دوم 

 را نام ببرید.  ال یام یآزاد  یاجبار یامدها یپ -11

 ،  تیو محدود یاعتماد  یبی، تینارضاپاسخ: 

 باشد؟چرا یکی از پیامدهای ارمان آزادی امیال نارضایتی می -12

انتظارات عموما قابل   نیدهد و چون ا یم شیانتظارات انسان را افزا ال،یام یبرخاسته از آزاد ی رفتارهازیرا: پاسخ: 

 کند.  یرا تجربه م یکمتر  تیفرد رضا ستند،ین تحقق

 باشند؟با ذکر مثال نشان دهید که نیازهای انسان دارای دو جنبه جسمی و روانی می  -13

فرد به   یدارد، ول ازیغذا ن به  بدن یاست؛ مثاًل گاه یو روان یجسم ۀدو جنب یانسان به طور معمول دارا یازهاین پاسخ:

به خاطر   ی به غذا ندارد، ول ازین بدن هم برعکس است و با آنکه  ی به خوردن ندارد. گاه یلیم  ،یذهن یها یریخاطر درگ

بدن مرتبط است، از   از یبر آنکه به ن عالوه به غذا  لیم نیشود. بنابرا  یم دهیخوب غذا، فرد به سمت غذا کش  یطعم و بو

 .ردیپذی م ریتأث زین یعوامل روان

 باشد؟ توضیح دهید. ی چه میواقع یتارهاو رف یتناسب انتظار روانمنظور از  -14

شود. حال اگر جسم نتواند  برآورده  فرد یروان از یکه انتظار و ن د یخواهند رس  تیبه رضا یبه خوب   یزمان ازهاینپاسخ: 

خود را   ی روان از ینفر انتظار و ن کی اگر . حال افتیبه شدت کاهش خواهد  ت یفرد باشد، رضا یانتظار روان یپاسخگو

نخواهد   ت یگاه به احساس رضا چیباشد، ه  که خارج از توان و امکاناتش ی دهد، درحد شیافزا یعیرطبیبه صورت غ

 .دیرس



 توضیح دهید چه رابطه ای میان توقع و رضایت وجود دارد؟ -15

را تجربه   یکمتر تیرضا معنا هر چه فرد توقعش باال برود ن ینسبت معکوس دارند. به ا ک توقع و رضایت یپاسخ: 

 را تجربه خواهد کرد. یشتریب تی خواهد کرد و هرچه توقع فرد متناسب تر باشد، رضا

 شود؟توضیح دهید چگونه آزادی امیال به بردگی امیال منجر می  -16

 دارند که کمتر مورد دیجد یگرفتار  کیکنند، عموما  یحرکت م  یشخص  یو هوس ها لیم  ریکه در مس یافرادپاسخ: 

 یکس شوند؛ مثاًل  یوابسته م یقبل یکنند و به رفتارها  یخودشان عادت م یها  لیبه م یافراد به راحت نیاست. ا توجه

  فمصر نیتواند آزادانه ب یاست و نم ادیو دربند اعت ریخود به مصرف مواد مخدر مبتال شده است ، اس ل یکه براساس م

است   مجبور کند یاش را محدود کرده است و احساس م یانتخاب بعد ، یمحور و لیم یو ترک انتخاب کند. رفتارها 

 مصرف را ادامه دهد. 

 مختلط  یها  یدوست                                                   درس سوم 

 را بیان کنید. با هم ازدواج کنند که افراد یها و روابط آزاد را در دو حالت یدوست جینتا -17

؛  خانواده ها تیاز دست دادن حما؛ سوءظن و عدم اعتماد به همسر ؛ از طرف مقابل قیردقیو غ  یشناخت احساس  پاسخ:

  ۀدر خان یعزت  یب؛  ها یاز تحمل سخت یناش  یو خستگ  شیفرسای؛ ارتباطات قبل ی ایاز همسر به خاطر مزا ییجو بیع

 باال رفتن توقعات  جه،یو در نت ادیز یتحمل فشارها؛ همسر

 .دیکن انیکنند را بنکه افراد با هم ازدواج  یها و روابط آزاد را در دو حالت یدوست جینتا -18

 یدل زدگ؛ به جنس مخالف ینیبدبی؛ و بدنام ی زیآبروری؛ و باج خواه د یتهدی؛ شکست عشق؛ در ازدواج ریتأخ پاسخ:

 از اطالع همسر  ینگرانی؛ همسر با افراد قبل سه یمقا؛ در انتخاب همسر یریسخت گ؛ از ازدواج

 باشد؟چه می  کیرمانت ازدواج با عشقمنظور از  -19

و   او برود یمثاًل با نگاه اول دلت برا رد؛یگ یصورت م هیاول ۀعاشقان  جاناتیه  یاست که تنها بر مبنا یازدواج پاسخ:

 . یتکان بخور

 شود؟بین زوجین می  سوءظن و عدم اعتمادتوضیح دهید چرا ازدواجهای براساس روابط مختلط موجب  -20

  در دهند که آنچه ی احتمال م شهیکنند، هم یبا هم ازدواج م قی طر نیا روابط آزاد هستند و از ریکه درگ یافراد پاسخ:

 هم رخ دهد. ی گریمورد خودشان اتفاق افتاده است، با فرد د

 شود؟با هم ازدواج کرده اند براحتی برطرف نمی  لطتبراساس روابط مخبین کسانی که  سوءظن و عدم اعتمادچرا   -21



 است.  یشخص ۀتجرب ازی در مورد خود فرد اتفاق افتاده و ناشزیرا پاسخ: 

 کنند ممکن است حمایت خانواده را از دست بدهند؟می  تلط با هم ازدواجبراساس روابط مخچرا کسانی که   -22

 نیدهد. در چن یدر مقابل عمل انجام شده قرار م یمادرش را به نوع و نوع ارتباطات، پدر نیفرد در ازیرا پاسخ: 

. اگر هم فرد آن  نندیب یکنند و نقاط مثبت فرد مقابل را نم یبرخورد م  ازدواج نیخانواده با سوء ظن نسبت به ا یطیشرا

 دهد.  یآنها را از دست م یو معنو یماد یها  تیشوند، معموالً حما یراض زور به ای میقدر اصرار کند که خانواده تسل

 باشد؟ توضیح دهید.چه می  پس از ازدواج دیترد ۀدور -23

  یم در طرف مقابل روبه رو یاشکاالت ای یدر زندگ یبعد از ازدواج است که فرد با مشکالت  یدوره، زمان نیا پاسخ:

 کند انتخابش اشتباه بوده است.  یشود و فکر م

 شود؟  همسر ۀنزد خانواد یعزت یبچرا ازدواج براساس روابط مختلط ممکن است سبب  -24

داماد به آنها   ا یعروس  نیازدواج نداشته و ا نیادر  یمحور یکنند نقش ی ها احساس م خانوادهی وقتزیرا  پاسخ:

 قلب دوست بدارند.  می توانند آن دو را از صم یگاه نم چیه  شده است،  لیتحم

در پسران  در انتخاب یریسخت گتواند موجب توضیح دهید چرا داشتن سابقه روابط و دوستی با دختران می -25

 گردد؟

سپارد. جالب    یم هر کدام را جداجدا به خاطر ازاتیرخ دهد، امت یارتباط با دختران در فرد ۀتجرب یوقتزیرا پاسخ: 

صورت  نیا ریغ در را داشته باشد؛  یافراد قبل یایناخواسته انتظار دارد تمام مزا ایاش خواسته  ندهیاز همسر آ نکهیا

 می شود.  انتخاب او سخت تر بیترت نی. به اردیتواند او را بپذ ینم

 یعقل و آزاد                                                         درس چهارم 

 آزادی چیست؟ و آزاد چه کسی است؟ -26

است   یشود، رها شود و آزاد کس یم ل یکه از درون بر او تحم ییو بندها دیآن است که انسان بتواند از ق  یآزاد پاسخ:

 نباشد.  ری عادات غلط و دست و پاگ ا ی ال یام ریدرگ زیمحدود نشده است، بلکه خودش ن یرونیتنها توسط قدرت ب نه که

 کارکرد عقل در وجود انسان چیست؟ -27

 تیرینسان را مد ای و خواسته ها ال یاست که حاکم بر انسان باشد و تمام ام نیا کارکرد عقل در وجود انسانپاسخ: 

به   یبه نحو متعادل  ال یام از کیکه هر  یکند. به نحو یدهد و نه آنها را سرکوب م یمطلق م یآزاد ال،یکند. نه به ام



آینده و   که به یپاسخ دهد؛  یپاسخ م ال یعقل در چارچوب درست و نادرست به ام یعن یرسند؛  یمطلوب خود م

 نزند.  بیانسان و جامعه آس سرنوشت 

 کنند؟از حیا بعنوان یک تابو یاد می ال یام یبر آزاد یمبتن تیدر هوچرا  -28

کند تا بتواند آنها را بشکند و   یم ادتابو ی فرد قرار گرفته است، از آن به عنوان ال یدر مقابل ام یمانعچون حیا  پاسخ:

 خود را ارضا کند. ال یآزادانه ام

 گیرد؟میتوضیح دهید هویت یک فرد عاقل چگونه شکل   -29

  خودش را در گاهی. او متواضعانه جاردیگ یاز جهان شکل م حیشناخت صح ک یفرد عاقل براساس  کی ت یهو پاسخ:

 و دلخواه ال یو تکبر از حد خود تجاوز کند. براساس ام یدهد که با سرکش یشناسد و به خودش اجازه نم یم جهان

 کند.  ینم عیرا ضا گرانیکه دارد، حقوق د یو قدرت ل یم ،یآزاد ۀکند و به بهان یحرکت نم خود

 ؟میده یو ادامه م   میکن یباز هم رفتار غلط را انتخاب م م،یفهم یدرست و غلط را م نکهیاز اوقات با ا یچرا بعض -30

 یرا م یدرست  ۀو برنام میفهم یرا م  یحیمطلب صح نکهیدهد که ما با ا یاجازه نم یاست که موانع نیا تیواقع پاسخ:

  مسخره شدن توسط جمع دوستانمان ایاز طرد   یگاه م،یرفتار عادت کرده ا ک یبه  یمثاًل گاه م؛یرا اجرا کن آن  م،یشناس

  یم ما مهم یبرا میاز افراد اعتبار کسب کن یبعض نیدر ب نکهی ا یما مهم است و گاه یخاص شدن برا یگاه م،ینگران

 ندارد.  یتیما اهم یدرست و غلط برا زی ن یشود. گاه

  ی آنها م تی به هو  یبزرگ بیغلطشان دارند که آس ی انتخاب ها یبرا  از افراد یوجود دارد که بعض یدو مانع اساس -31

 را نام ببرید.  زند

 .هیتکبر و توج  پاسخ:

 باشد؟چه می مانع در انتخاب رفتار درست نیتر یاساس -32

 محوریتکبر و خود پاسخ: 

 شود؟ی موجب انتخاب نادرست در فرد میتکبر و خود محورچرا  -33

دهد و حاضر   یو آنچه را خودش بخواهد انجام م ستیدرست و غلط ق ائل نی برا یتیفرد خودمحور، اهمزیرا پاسخ: 

 رییاند، تغ گفته گرانید نکهیرفتار درست خودشان را هم به خاطر ا ،یمتکبر گاه افراد. برود گرانینظر د رباریز ستین

  یحرف کس ستیو الزم ن گرانمیاز د زیمتمامن  دهند تا نشان بدهند یم ح یرا بر رفتار درست ترج یدهند و لجباز یم

 را گوش بدهم. 



 چرا فرد متکبر در بین دیگران محبوب نیست؟ -34

 تیوضع  نیبه ا یکند. اگر کس ی منع م درست و غلط رشیدر افراد خودمحور، آنها را از پذ« مَنم، مَنمزیرا »پاسخ: 

مخالفت ها   نیاگر ا یحت دارد؛ تیاو اهم یندارد و فقط مخالفت کردن برا ی غلط کار و گرفتار شده باشد، به درست 

  ی دهد و م ی م کل جهان برنامه یخودش برا لی کند بر اساس م دایفرصت پ اگری فرد نیسرنوشت او را به فنا بدهد. چن

 انیمتکبر در م فرد ل یدل نیکل جهان است و به هم رندهیگ میتصم ییپسندم بهتر است. گو یگونه که من م نیا دیگو

 . ستیمحبوب ن گرانید

 شود؟ای میان عقل و بندگی خدا مشاهده می چه رابطه  -35

  یم محترم زیرا ن یحدود اله ل،یدل نیشناسد و به هم یمخلوق م کیخود را به عنوان  گاهیفرد عقل محور جاپاسخ: 

کند و از او    یم خالصانه برقرار یو با او رابطه ا ونددیپ یم گانهی ی خود را به خدا یتمام زندگ بیترت نیشمارد. به هم

 . کند یاطاعت م

 گذارد؟پذیرش بندگی خدا به عنوان آرمان چه تاثیری بر هویت شخص می  -36

 یدنبال هواپرست نکهیاز ا حال  نیکند و در ع ی باشد رها م گرانید تیتحت محدود نکهیرا از ا اوالً فرد ،یبندگ پاسخ:

 یدهد که بعد از مدت ینم را انجام یخودش هر رفتار یبراساس خواست شخص اصاًل فرد، نی. ادینما یمنع م فتد،یب

که   یاتیو خلق عادات ریاس  نیخواسته ها باشد. بنابرا ریاس

هد نخوا ده،یرا به بند کش گرانید بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یی اعتنا یو ب ایپنجم ح                                                               درس 

 یعنی چه؟ نعریف کنید.  ایح -37

  در یدارد،ا ز انجام دادن کار ناظر و بیتتده   کیخودش نسبت به   یکه برا یانسان به خاطر احترام یعنی  ایحپاسخ: 

آن رفتار را در  نیاو برود. بنابرا یجلو  شی و آبرو دیایب نییترسد ارزشش پا یکند؛ چرا که م یم یخوددارمقابل او 

 . او زشت می داند مقابل 

 محسوب می شود؟سالم   یمحور زندگ  ایحبه چه علت  -38

 شود.  یخطا و فاحش م یعامل بازدارنده در فطرت است که مانع رفتارها  نیمهمتر ایحزیرا  پاسخ:

 توضیح دهید افراد نسبت به چه کسانی حیا دارند؟ -39

ی  فرد یکنند. برا  یم ا ینسبت به خدا ح ز ین یز خودشان و بعض ،ایو بعض دارند ایح گرانیافراد صرفا از د یبعض پاسخ:

 در مقابل او دارد. یشتریب  یایح ناظر خداست و نیشد، مهم ترکرده با  تیرا در خود تقو یبندگ تیهو که

 کنید.چه مواردی را پیشنهاد می نیگزیجا یها و دغدغه ها  تیتمرکز بر اولو ت یتقو یبرا -40

  یدر مورد دغدغه ها جانیو پره  یکاماًل پرانرژ؛  دیداشته باش  یدر زندگ ی شتریبی پرهیجان مواز یدغدغه هاپاسخ: 

خودتان کشف و   یزودبازده برا یها  تیموفق؛ دیکن بحث در مورد آنان ی با دوستانتان صحبت و کاماًل پرانرژ تانیمواز

در جمع   دیتالش کن؛ دیرا در آن ارضا کن جانتانی ه و دیبده یمعن تیخودتان با آن موفق یو به زندگ دیتجربه کن

 ؛ ...دیدرنظر دارد، شناخته شو یرا به طور جد یگرید ۀکه دغدغ  یدوستان به عنوان فرد

 منظور از عوامل تحریک مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ با مثال توضیح دهید.  -41

  ۀکند؛ مثاًل مشاهد یم ک یرا تحر شما   جانات یه یاست که به روشن یهر رفتار  ک،یتحر میمنظور از عوامل مستق پاسخ: 

که منظور از   یکننده باشد؛ درحال کی تحر تواند یدست، م نیاز ا یمسائل رامونیگفتگو پ ایکننده و  کی تحر یصحنه ها 

دهد   یم  شیشما را افزا یریپذ کیتحر  سطح ی  پس از مدت ایاست که ناخواسته و  یعوامل  م،یرمستقیغ ک یعوامل تحر

  یخارج م ییاعتنا یدنبال دارد و شما را از ب به درازمدت را یختگ یو برانگ یرگذاریاز تأث ی و ناخودآگاه در شما، نوع

 کند.

 ی دار شتنیششم خو                                                                    درس 



 خویشتن داری چیست؟ تعریف کنید.  -42

 است.  جانیرفتار و مهارکردن ه تیریمد ییتوانا  یدار شتنیخوپاسخ: 

 دهد. با یک مثال نشان دهید چه موقع فرد خویشتن داری و چه زمانی رفتار تکانشی از خود نشان می  -43

بلندمدت را انتخاب    تیو مز ردیگ یبلندمدت قرار م  تیمز کی کوتاه مدت با  تیمز ک یکه فرد در تقابل  ی زمان پاسخ:

از    یرفتار تکانش کی کوتاه مدت را انتخاب کند  تیمز یفرد  اگر ده است. حال نمو یدار  شتنیکند، در واقع خو یم

 است. داده ح یرا ترج یلذت آن یعنیخود نشان داده است 

 باشد؟ی بیشتر رفتارهای افراد تکانشی میدوره نوجوان لیتا اوا یاز کودکچرا  -44

را   رفتارشی امدهایتواند پ یغالب است که فرد نم یانسان، به قدر جاناتیه یدوره نوجوان لی تا اوا یاز کودکپاسخ: 

و   کرده تیریمد شتریخود را ب یرفتارها  ،یکردن نوجوان ی. افراد در خالل رشد خود و با سپرردیدرنظر بگ یبه خوب

 بپردازند. یدار شتنیبه خو یتکانش یدهند از رفتارها  یم حیترج

 ی می شود؟و خانوادگ یاعتبار اجتماع تیتقوتوضیح دهید خویشتن داری موجب  -45

 یخانوادگ ای یاعتبار اجتماع نکهیا یکند. برا یم تیفرد را تقو یو خانوادگ یاعتبار اجتماع ،یدار شتنیخوپاسخ: 

 ییابتدا یو خصوصا در سا لها ی مختلف زندگ ی الزم است در طول سا لها د،یاوریبه دست ب یا ستهی شا و درخور

  ی. اگر رفتارهادیخود داشته باش ی اجتماع ینسبت به رفتارها یادیبزرگسال، توجه ز کیبه عنوان   جامعه ورود به

را که از شما انتظار ندارند مشاهده کنند، ممکن   یرفتار گرانید  ایشود   دهیمبهم و خاص از شما د ارتباطات  زا، بیآس

  شما قائل  یبرا  یاشتباهات، اعتبار کمتر نیو صرفا براساس هم رندیشما را درنظر نگ یایزام  ریراحت سا یلیخ است

 کند.  یادیز یتها یتواند شما را دچار محدود یبه نوبه خود م  نیو ا شوند

 ؟ نام ببرید.است یاصل اساس چندتابع  ،یدار شتنیخو -46

 و دوم مراقبت از رفتار.  طی مح ی ساز  منیاول ا پاسخ:

 منظور از محیط ایمن چیست؟ -47

 . ندیبب بیاست که فرد در آن کمتر آس یطیمح منیا طیمنظور از مح پاسخ:

 توضیح دهید. رابطه امنیت و ازادی با هم چگونه است؟ -48

. اگر میرا کاسته ا یمنیا م،یده شیرا افزا یآزاد زانیمعکوس دارند. هر چه م ۀمعموالً با هم رابط یو آزاد تیامن پاسخ:

در  ی جامعه ارضا کی دهد و اگر محور  یم شیرا افزا، آزادی کشش ها در لحظه باشد یارضا  یمحور جامعه بر مبنا



کرد. آن    خواهد  تیجامعه را تقو، ایمنی از ارضا باشد شتریب یبهره ور  ایبخش  تیرضا یارضا  یلحظه نباشد و در پ

 است.  یمنیدارد، ا تی جامعه اهم  یکه برا یزیچ

 داری و بی اعتنایی وجود دارد؟ یشتنوچه تفاوتی میان خ -49

 یکه در ب ی. درحالدیکن یاز رفتار خود مراقبت م یول دیدار یشده ا ختهیبرانگ جانیشما ه  ،یدار شتنیخو درپاسخ: 

 .دیده ینم  کیتحر ۀاجاز جاناتتانیبه ه اساساً ،ییاعتنا

 هفتم احساس گناه                                                                      درس 

  یرفتارها ریناخواسته، درگ ایخواسته ، اگر آرمان ارزشمند را انتخاب کرده باشند کیخود  ت یهو یکه برا یافراد -50

 ، چه احساسی را تجربه خواهند کرد؟شوند  خالف آرمان خود

  کنند، احساس گناه است، چرا که ی افراد تجربه م نیکه ا یحس نیتر قیو عم نیتر یاتفاق، عموم نیبعد از اپاسخ: 

 کند. یرفتار با آرمان خود را درک م نیداند و تعارض ا یآن رفتار را زشت و نامطلوب م وجدانشان

 ؟ تعریف کنید. ستیاحساس گناه چ -51

احساس اغلب با   نیز انجام دادن کار نارواست. اا ندیناخوشا  یابیهمراه با ارز  آگاهانه یحساس گناه؛ احساس ا پاسخ:

 .اشتباه همراه است نیجبران ا  ا یبرگشت و  یبرای آمادگ

 چه نسبتی میان حیای فرد و احساس گناه وجود دارد؟ -52

خواهد   یشتریداشته باشد، احساس گناه ب یشتریب یایفرد است. هرچه فرد ح یایاز ح یاحساس گناه، تابع پاسخ:

 داشته باشد، نسبت به همان مسئله احساس گناه خواهد داشت.  ایکه ح ی ز ینسبت به هر چ و داشت

 چیست؟ احساس گناه تیاهمعلت  -53

  در بی است که وجود آس یموهبت اله کی گناه، مانند احساس درد در بدن انسان است. احساس درد  احساسپاسخ: 

  و حل مشکل ب یدرمان آس ۀشیدر اند دیدرد، با فی استفاده از مسکن و تخف یدهد. به جا   یاز بدن را نشان م یقسمت

 . میباش

 چند مورد را نام ببرید.  استفاده از احساس گناه یبرامختلف   یراهکارهااز  -54

و فلج شدن   یمراقبت کند که احساس گناه باعث درماندگ رد؛یاشتباه خود را بپذ ،یغرق شدن در ناراحت یبه جا پاسخ:

  گریدر د یمثبت یعملکردها را مرتکب نشود؛ ی گرید یاحساس، خطاها نیا یمراقب باشد که به خاطر تلخ او نشود؛

 و ...  نکند؛ هینکند و اشتباه خود را توج یتراش لیدل  ها از خود بروز دهد؛ نهیزم



 پیامبر گرامی اسالم در مورد اهمیت توبه و استغفار چه می فرماید؟ -55

 استغفراهلل نوشته شده باشد  کی ،یهر گناه  ریعملش، ز ۀکه در نام  ی کس خوشا به حال پاسخ: 

 

 هشتم قطع رابطه                                                                      درس 

 شود؟هایی داده میرا دارند چه توصیه قطع رابطه با دوستان ناهماهنگ با آرمان هابه افرادی که قصد   -56

دوستان  دیاگر بتوان .دیکن یریگ  روابط خود را با دوستان کمتر کرده و از رفت و آمد با آن جمع کناره دیباپاسخ: 

از آن   دیتوان ی م زودتر شما سازگارتر است، ت یکه روابط آزاد ندارند و روابطشان با آرمان و هو دیکن دایپ ینیگزیجا

که   دیمطلب دقت کن نیبه ا؛ دیجمع، از آن جمع جدا شو  یاز پسرها گر یدوتا د یکیبهتر است با ؛  دیجمع اول جدا شو

دو روز واکنش  یکی صرفا و ممکن است دیآ  یبه چشم نم ی لینفر معموالً خ کی جمع چند نفره، جدا شدن  کیدر 

 از آن جمع به شما برسد.  ی بد یها

 شود چند مورد را نام ببرید. از راهکارهای شناختی که جهت قطع رابطه نامناسب ارائه می -57

؛  دیرابطه با تفکر، مشورت و مطالعه اصالح کن نیشناختتان راا ز ا؛ .دیرا شخصاً تجربه کن  زی همه چ  ستیالزم نپاسخ: 

طرف مقابل و   یتیشخص  یضع فها؛  پخته، همفکر و متعهد که بتواند به قطع ارتباط شما کمک کند یمشورت با فرد

.و  دیشیندیب ز یرابطه ن نیزا  اییرها یایبه مزا؛ .دیکن ادداشتیتان را  یخانوادگ  یفرهنگ یتفاو تها  ای غلط او  یرفتارها

.... 

 . دیچند مورد را نام ببر شودیکه جهت قطع رابطه نامناسب ارائه م تدبیرهای عاطفیاز   -58

  یها نی گزیرا با جا یخأل محبت نیا  دیبا؛ دارد. ازیبه زمان ن د،یکه به او دل بست ها  یفراموش کردن فرد  دیبدان پاسخ:

شما   یبه آن برا  دنیشیکه اند یموضوعات؛ .دیپر کن انیبا خانواده، دوستان و اطراف یروابط عاطف تیمانند تقو یمناسب

 نیاز بهتر یک؛ ی.دیشیندیاز موضوعات ب یکی به د،یکرد دایپ یذهن یریو هرگاه درگ دیسیمسرت بخش است را بنو

  لیبه فرصت تبد  را عاشقانه یهای ریدرگ داتیتواند تهد یاست که م یاله یا یبا خدا و اول یها، عشق ورز نیگزیجا

 کند.

 اصول تعامل دو جنس                                                        درس نهم 

 کدام ایه قرآن کریم بر زوجیت عمومی تصریح دارد؟ -59

که تمام   ی کس پاک است «عَلمَونیمِمّا تنُبتِ االَرضُ وَ مِن انَفُسِهِم و مِمّا ال  خَلقَ االَزواجَ کُلهَّا  یسُبحانَ الذَّ »  پاسخ:

 دانند. یو از آنچه نم خودشان و از  اندیرو یم نیاعم از آنچه زم د،یزوج ها را آفر



 را نام ببرید. اصول تعامل با جنس مکمل  -60

 ؛ لطافت؛ مراقبت؛ درک پاکی و قداست؛ احترامجنس مکمل ح یشناخت صح  پاسخ:

 رد؟ بیان کنید.وجود دا یارتباط  میسطح حرچند در ارتباط با جنس مکمل  -61

آن دو   ن یدر ارتباط ب تیرابطه که فرد با همسر خود دارد که حداقل محدود نیتر یمیسطح اول صمسه سطح.    پاسخ:

به حفظ   ازیکنند و در ارتباط با آنان ن یاز رابطه است که افراد با محارم خود برقرار م یسطح دوم، سطح وجود دارد.

افراد  ری افراد با سا ۀ سطح سوم، رابط  شود. یها مراقبت م میاز حر ی حد یندارند؛ ول یگسترده ا یارتباطی ها میحر

به  یاحترام یکردن آن، عموما بن تی رعا وجود دارد که یگسترده ا یارتباط ی ها میجنس مکمل است که در آن حر

 شود.  یطرف مقابل محسوب م

 .است آنان با .......................... شمردن محترم مکمل، جنس به احترام محور -62

 ارتباطی  های حریمپاسخ: 

 با توجه به اصل لطافت در تعامل با جنس مکمل رعایت چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؟ -63

  آنها از م،یدان ی خود قابل تحمل م ی را که برا ییها  یو سخت نیسنگ  یکارها دیدر تعامل با جنس مکمل، نباپاسخ: 

  که نسبت به آنها با کمال دقت دی پر از لطافت اند و با یو روح ی. دختران و زنان از لحاظ جسممیانتظار داشته باش

از   شیو ب نیسنگ  یارها. که ک«ستی و خدمتگزار ن شکاریزن، پ»  .دیاز طاقتش را به او محول کن ش یو ب نیسنگ  یکارها

 .دیطاقتش را به او محول کن

 کنند؟ یز مراقبت را نسبت به مادر و خواهر خود احساس م ا یمعموالً حس چرا پسران  -64

مردان  ۀ را برعهد زنان مراقبت از ۀف یپسر در مقابله با خطرات است و وظ شتریاز توان ب یحس مراقبت ناش  نیاپاسخ: 

 گذارد. یم

                                                                                                    زن و مرد یمیو صم قیعم ۀرابط                                 درس دهم 

چه می  کند می تجربه زندگی طول  در دیگران با فرد معموالً که ای رابطه مؤثرترین و ترین صمیمی ترین، عمیق -65

 باشد؟

کند، رابطه  ی تجربه م یدر طول زندگ گرانیکه معموالً فرد با د یرابطه ا نیو مؤثرتر نیتر  یمیصم ن،یتر قیعمپاسخ: 

 .ردیگ یاست که در قالب ازدواج شکل م گریدر سطح اول با جنس د یاختصاص یا

 توضیح دهید مواجه جوانان با مسئله ازدواج در جامعه به چه صورتی می باشد. -66



  ف،یط نیا یسو کیدر  :دارد قرار طیف یک سر دو در طوالنی تقریبا دورۀ این در مسئله این با ها جوان مواجهۀپاسخ: 

پرداختن به  یبرا یجد  فرصت دارند و اصاًل یهدف بزرگ ایهستند   یادیز یها  تیقرار دارند که مشغول فعال یجوانان

خودشان   یدهند و آن را برا ینم  دانیبه آن م یلینگه داشته و خ نییپا تیرا در اولو ازیافراد ن نیندارند؛ ا ازین نیا

هستند،    ت یع که مشغول فعالموق همان یرا احساس نکنند؛ حت  جاناتیه  اینداشته باشند  ازین نکهیکنند؛ نه ا یمسئله نم

گذرند و به آن   یاز کنار آن م ال یخ  یب دارد، تیاولو شانیبرا  یگرید ۀ چون مسئل یول د؛ی آ یحس به سراغشان م نیا

هستند که با بروز  یکسان ف،یط  گرید یدر سو دهند. یکنند و فرصت پرداختن به آن را به خود نم ینم یتوجه

آن   ی برا ی دهند بر آن متمرکز شوند و به دنبال پاسخ یم حی ترج ،یجنس ی کشش ها ایبه جنس مکمل   ازیاحساس ن

  یم تیآنها را اذ ازین نیکنند ا یکند که احساس م یم فوران گروه دوم  نیآن چنان در ا الت،یباشند. کشش ها و تما

 کند.

 مسیرهایی را طی می کنند؟افرادی که قصد ازدواج دارند برای پاسخ به این نیاز چه  -67

 کردن نشان؛ محرمیت صیغه با نامزدی؛ مدت طوالنی عقد؛ فرصت اولین در ازدواجپاسخ: 

 ( چه می باشد؟ بیان کنید.فرصت اولین در ازدواجمزیتهای ازدواج در ابتدای جوانی ) -68

 اولین در استقالل ؛ اجتماعی و فردی هویت گیری شکل؛ موقعیت اولین در آرامش؛ بیشتر لذت و نشاط و شورپاسخ:  

حساب شده روابط با جنس   میتنظ؛ عاطفی و اجتماعی عقلی، بلوغ به رسیدن زودتر؛ شغلی مسیر به زودتر ورود؛ فرصت

 . مخالف

 مهمترین چالش ازدواج در ابتدای جوانی چه می باشد؟ -69

 به نسبت  کند، ازدواج باشد، رسیده نسبی پختگی به آنکه از قبل فرد اگر که است این حل راه این مهم چالشپاسخ: 

 از مسائل با برخورد در ای نسنجیده تصمیمات است ممکن و  داشت خواهد کمتری مسئولیت احساس زندگی مسائل

 .دهد نشان خود

 ازدواج در سن پایین را بیان کنید.  تیشروط موفق -70

 باشد داشته را مستقل خانوادۀ یک تشکیل برای نسبی آمادگی و الزم پختگی باید کند، ازدواج خواهد می که فردیپاسخ: 

؛ والدین همراهی و حمایت؛ باشند داشته را قناعت با زندگی آمادگی باید نفر دو بکشد؛ دوش به را زندگی بار بتواند و

 .همسر انتخاب معیارهای  از درست شناخت

 منظور از عقد طوالنی مدت چیست؟ توضیح دهید. -71



 کند، می عقد دختر یک با قانونی و رسمی طور به فرصت اولین در فرد که است این مدت طوالنی  عقد از منظورپاسخ: 

 .دارد تری طوالنی زمان به نیاز سقف، یک زیر رفتن برای ولی

  مزایای ازدواج بصورت عقد طوالنی مدت چه می باشد؟ آنها را بیان کنید.                                                             -72

  رفع؛ مضاعف شیرینی با زندگی آغاز؛ مشترک زندگی اداره مسئولیت بدون فرصت اولین در ازدواج مزایایپاسخ: 

 در کمتر نگرانی؛ ازدواج مورد در بالتکلیفی از خروج؛ عاطفی روابط و ها ششک  تمرکز؛ همسر  وجوی جست دغدغۀ

 .مشترک زندگی برای آمادگی کسب برای فرصت؛ غریزی و عاطفی مسائل مورد

 ازدواج بصورت عقد طوالنی مدت را بیان کنید. تیشروط موفق -73

 و طرف دو .باشند برخوردار اجتماعی و عاطفی عقلی، نسبی پختگی از حدی تا که کنند عقد توانند می کسانیپاسخ: 

 به عقد این زمانی سقف مورد در ابتدا از و باشند داشته را طوالنی عقد آمادگی باید دختر خانواده ویژه به هایشان خانواده

  .برسند توافق به عقد، دوران طول  در ارتباط جزئیات مورد در ابتدا از عقد از قبل باید خانواده دو و نفر دو .برسند توافق

 خانواده کردن  همراه و مشورت با باید افتاد، اتفاق بارداری که صورتی در و کنند مراقبت خود روابط از باید طرف دو هر

   .دهند تشکیل را مشترک  زندگی سرعت به ها

 نامزدی                                                      یازدهم  درس

 نامزدی یعنی چه؟ تعریف کنید. -74

  محرمیت صیغۀ  با همراه ها خانواده اشراف تحت که است پسر یک و دختر یک میان اختصاصی ای رابطه نامزدی،پاسخ: 

 .است علنی اطرافیان از محدودی دایرۀ برای و دهد می رخ

 توضیح دهید نامزدی چه اصول و شرایطی دارد و تا چه زمانی می تواند طول بکشد.  -75

  است نشده هم علنی چون است طبیعی شود؛ نمی محضری ولی دارد، وجود شرعی و اخالقی تعهدات نامزدی درپاسخ: 

 باشند، داده اجازه ها خانواده که حدودی در توانند می نفر دو آن حال  عین در .ندارد چندانی تشریفات و مراسم به نیازی

 این در و گردد فراهم دائم عقد شرایط که کشد می طول  حدی تا نامزدی این .باشند داشته خصوصی و عاطفی روابط

 .شد خواهد محضری و علنی دیگر صورت

 را بیان کنید.  تیمحرم غهیبا ص ینامزدمزایای ارتباط با جنس مکمل بصورت  -76

 کمتر آسیب؛  عقد مراسم هزینه در تأخیر؛ خانواده مسئولیت نبود؛ هیجانات فشار کاهش؛ دوطرف نیازهای تأمینپاسخ: 

 . نامزدی خوردن برهم

 ؟است عروسی و عقد از بیشتر نامزدی، خوردن هم بر زمینۀچرا  -77



 هم بر را قرار بخواهد دلیلی هیچ بدون طرف یک اگر بنابراین .ندارد قانونی تعهد و شود نمی محضری  معموالًزیرا پاسخ: 

 .داشت نخواهد پیگیری برای روشنی قانونی  راه مقابل طرف بزند،

 . را بیان کنید نامزدیبصورت  ارتباط با جنس مکمل تیشروط موفق -78

 .نکنید موافقت نامزدی با اید، نکرده پیدا ازدواج برای اش خانواده و نفر یک مورد در کافی اطمینان که وقتی تاپاسخ: 

 صیغۀ با همراه نامزدی .نیستند نامزدی برای مناسبی افراد شود، می عوض تصمیمشان مشکلی ترین کوچک با که افرادی

 عمومی اعالن به نیازی ولی شود، اعالم نزدیک اطرافیان و خانواده دو حد در نامزدی  .باشد شاهد دو حضور و محرمیت

 داده نشان را داری خویشتن و رفتار مدیریت در الزم پختگی که کرد اطمینان توان می افرادی به نامزدی برای .نیست آن

 .باشند

 را بیان کنید. نشان کردن مزایای ارتباط با جنس مکمل بصورت  -79

 از دوری؛ ازدواج مورد در اجتماعی فشار از خروج؛ نفر دو معقول  وابستگی؛ ندهیدر مورد آ یفیخروج از بالتکلپاسخ: 

 .طرفین عاطفی نیاز از مهمی بخش تأمین؛ غیراخالقی و سبک رفتار

 آزاد کند. پیرامون اجتماعی فضای درتوضیح دهید چگونه حلقه نامزدی می تواند انسان را فشار  -80

 او با دهد نمی اجازه خودش به کسی و نیست ازدواج و ارتباط برای  دیگران گزینۀ دارد، دست در حلقه که کسیپاسخ: 

 .کند برقرار ارتباط

 مزیت مهم نشان کردن چیست؟ -81

 .شود می تأمین مکمل جنس با خانوادگی و رنگ کم رابطۀ یک در پسر و دختر عاطفی نیاز ازبخشی پاسخ: 

 ارتباط با جنس مکمل بصورت نشان کردن را بیان کنید.  تیشروط موفق -82

 های روش مانند روش این؛ کنند انتخاب را همدیگر آگاهانه باید خودشان پسر و دختر اینکه ضمن روش این درپاسخ: 

 از خجالتی و ترس و باشند داشته ازدواج  مسئلۀ طرح برای را الزم  جسارت که است استفاده قابل پسرهایی برای قبلی،

از   یشتریب  یها  یها و توانمند تیکه توانسته باشند نسبت به همساالن خود موفق یافراد .باشند نداشته دیگران مخالفت

دو طرف تا از هر   تر جلب کنند. ستهیانتخاب موارد شا یتوانند اعتماد خانواده ها را برا یم  باشند، خودشان نشان داده

ادامه  نانیکسب اطم تا یو خواستگار ق یبه تحق  دیرا نشان کنند و با یکس دینکرده اند، نبا نانیاطم گریجهت به همد

 دهد.  یدر نشان کردن، رفت و آمد به شکل زن و شوهر رخ نم دهند؛

 

 



 الف

 *درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را مشخص کنید. 

 (هویت پاسخ به سوال من ))من کیستم(( است ۱

 ( واقعیت این است که ))انتخاب های ما آزاد(( و پیامد های آن اختیاری است. ۲

 (اساسی ترین مانع در انتخاب رفتار درست ))تکبر(( و خودمحوری است. ۳

 ( بی اعتنایی و خویشتن داری دو فرایند کامال مشابه هستند. ۴

۲ 

 ب 

 /. نمره( 5عبارات های زیر را کامل کنید. )هر مورد *

 ( امروزه رایج ترین تفسیری که از آزادی مطرح است،....................... است.۵

 ( نیازهای انسان به طور معمول دارای دو جنبه ....................... و روانی است. ۶

 ( فرد...................... جایگاه خود را به عنوان بک مخلوق می شناسد و به همین دلیل، حدود الهی را نیز محترم می شمارد. ۷

 اه برای نیاز به جنس مکمل است. ( ........................  و تشکیل خانواده،اصلی ترین ر ۸

۲ 

 ج

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.*

 ( ۱دو مانع اساسی که اجازه نمی دهد با این که برنامه درستی را می شناسیم آن را اجرا کنیم، نام ببرید؟) -۹

 (۱.)دو مورد از پیامدهای دوستی های بی ضابطه در صورتی که به ازدواج منجر بشوند را نام ببرید - ۱۰

 ( ۱دو اصل اساسی خویشتن داری نام ببرید.) -۱۱

 (۱دو تدبیر برای قطع دوستی های نامناسب چند نفره را بنویسید؟) -۱۲

 

۴ 

 د 

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.* 

 

 (۱.۵چرا آرمان چیزی ارزشمند تر از وضعیت فعلی انسان است؟) -۱۳

 

 

 (۱.۵) .پیامد سخت گیری در انتخاب را توضیح دهید – ۱۴

 

 

 (۱.۵تعریف ))حیا(( چیست؟) -۱۵

 

 

 

 ( ۱.۵دلیل تابو بودن ))حیا(( در آزادی میل محور چیست؟) -۱۶

 

 

 

 

 ( ۱.۵در ارتباط با جنس مکمل چند سطح حریم ارتباطی وجود دارد؟سطح اول را توضیح دهید) -۱۷

 

 

 (۱.۵احساس گناه چیست؟)  -۱۸

  

۱۲ 



 

  

 

 (۱.۵یکی از چالش های مهم کسی که قبل از آنکه به پختگی نسبی برسد ازدواج کند چیست؟) –  ۱۹

 

 

 

 (۱.۵سه مورد از مزایای نامزدی با صیغه محرمیت را ینویسید.)   – ۲۰

 

 

 

 پاسخ تشریحی 

 (غلط۴(صحیح            ۳(غلط     ۲( صحیح    ۱

 (ازدواج۸(عقل محور      ۷(جسمی     ۶(آزادی امیال    5

 بی عزتی نزد خانواده همسر-  ۳از دست دادن حمایت خانواده             -۲سوءظن و عدم اعتماد   -۱ (۱۰(تکبر و توجیه   ۹

 الف( زندگی در محیط ایمنتر        ب( مراقبت از رفتار  (۱۱

 کم کرده و از رفت و آمد با آن جمع کناره گیری کنید.باید روابط خود را با دوستان  -۱( ۱۲

اگر بتوانید دوستان جایگزینی پیدا کنید که روابط آزاد ندارند و روابطشان با آرمان و هویت شما سازگارتر است،زودتر  - ۲       

 می توانید از آن جمع اول جدا شوید. 

که شما برای زندگی خود تعیین کرده اید،به زندگی شما معنی می دهد و شما تمام زندگی آینده خود را آرمان و هدفی (۱۳

 صرف به دست آوردن آن خواهید کرد و به همین دلیل آرمان چیزی ارزشمند تر از وضعیت فعلی انسان است. 

جدا به خاطر میسپارد. جالب اینکه از همسر وقتی تجربه ارتباط با دختران در فردی رخ دهد، امتیازات هر کدام را جدا (۱۴

آیندهاش خواسته یا ناخواسته انتظار دارد تمام مزایای افراد قبلی را داشته باشد؛ درغیر این صورت نمیتواند او را بپذیرد. به 

که خسته شده و   این ترتیب انتخاب او سختتر شده و گزینههای خوبی را از دست میدهد؛ ازدواج این فرد چنان به تأخیر میافتد

 .از روی ناچاری با کسی ازدواج میکند که مزایای مورد نظرش را ندارد 

حیا یعنی انسان به خاطر احترامی که برای خودش نسبت به یک «ناظر» و «بیننده» دارد، از انجام دادن کاری در مقابل او   (۱5

 .برود. بنابراین آن رفتار را در مقابل او زشت میداند  خودداری میکند؛ چرا که میترسد ارزشش پایین بیاید و آبرویش جلوی او

در هویت مبتنی بر آزادی امیال، چون حیا، مانعی در مقابل امیال فرد قرار گرفته است، از آن به عنوان تابو یاد میکند تا   (۱۶

 .بتواند آنها را بشکند و آزادانه امیال خود را ارضا کند

بطه که فرد با همسر خود دارد که حداقل محرومیت در ارتباط بین آن دو وجود سه سطح. سطح اول صمیمی ترین را( ۱۷

 دارد. 



احساس گناه؛ احساسی آگاهانه همراه با ارزیابی ناخوشایند از انجامدادن کار نارواست. این احساس اغلب با آمادگی برای   (۱۸

 برگشت و یا جبران این اشتباه همراه است. 

ختگی نسبی رسیده باشد،ازدواج کند، نسبت به مسائل زندگی احساس مسئولیت کمتری خواهد  اگر فرد قبل از آنکه به پ(۱۹

 داشت و ممکن است تصمیمات نسنجیده ای در برخورد با مسائل از خود نشان دهد.

در طول   نامزدی با روابط عاطفی، نیازهای مختلف دو نفر از جمله نیاز عاطفی و ارتباطیشان را برآورده میکند. در نتیجه (۲۰

 فاصله بلوغ تا ازدواج از فشار نیازهای پرهیجان کاسته خواهد شد. 

مسئولیتهای خانوادگی مانند تأمین مخارج مسکن و مدیریت زندگی، بر عهده دو طرف نیست. همین باعث میشود که شرایط 

یر استفاده کنند. همچنین هزینه  سبکتری برای نامزدی نسبت به ازدواج وجود داشته باشد و افراد بیشتری بتوانند از این مس 

 .  مراسم و تشریفات عقد فعال برعهده دو طرف نیست و این مزیت مهم نامزدی نسبت به عقد طوالنی محسوب میشود 

بر این اگر نامزدی به هم بخورد، نسبت به زمانی که عقد طوالنی مدت یا عروسی به هم میخورد آسیب کمتری خواهد  عالوه 

 .داشت



 

 بارم سواالت متن  ردیف 

1 

 کدام جمالت زیردرست وکدام نادرست است:

 الف(انتخاب های انسان آزاد ، ولی پیامد های آن اجباری است. 

 ب(انسان در بسیاری از موقعیت ها، رفتار درست و اخالقی را بر اساس جامعه پذیری می شناسد. 

 جنسی به ذهن بهترین کار بی اعتنایی است .                                           ج(برای جلوگیری از ورود افکار 

 د(اصل اول خویشتن داری، زندگی در ناسازگاری است. 

 ه(هرچه حیا فرد بیشتر باشد ، احساس گناه بیشتری خواهد داشت. 

 .  رداین است که اغلب مزایای یک ازدواج سریع را دانشان کردن  و(مهم ترین مزیت

۳ 

2 

 هریک ازجمالت زیرراباکلمه مناسب کامل نمایید: 

 الف(امروزه رایج ترین تفسیری که ازآزادی مطرح است، آزادی ................................. است.

 رفتار درست، ............................... است.                                       ب(اساسی ترین مانع در انتخاب 

 ج(حساسیت اجتماعی در جامعه............................... یک ارزش محسوب می شود .                               

 ............... می گویند.  د(توانایی مدیریت رفتار و مهار کردن هیجان را ...............

۲ 

3 

 گزینه های مناسب رامشخص کنید: 

  الف(اساسی ترین مولفه برای ساختن آینده ، داشتن .............................. است. 

د(عقل سالم                              الف(اراده                                      ب (صداقت                                      ج (آرمان             

 ب(اصلی ترین آرمانی که یک فرد خدا پرست برای هویت خود انتخاب کرده است ، چیست ؟ 

ایی د ( عقل گر    الف (آزادی امیال                           ب ( رفع نیاز                               ج ( بندگی خد ا                            

مهمترین عامل بازدارنده در فطرت،....................... است که مانع رفتارهای خطا و فاحش می شود. (ج   

د (عقل             الف ( حیا                                    ب ( بندگی خدا                               ج (آزادی                              
 

در دوران ..............تجربۀ مدیریت بر خویشتن دارند،لذت بیشتری از روابط خود در آینده می برند.  د(کسانی که  

د(مجردی           الف ( جوانی                                  ب (نوجوانی                                 ج( بزرگسالی                            
 

دوست داشتنی تر از..............................جوان نیست.  ه(هیچ چیز نزد خدا  

د (توبه                   الف(ایمان                                      ب ( آرمان                                  ج (حیا                                 
 

.......بیشتر اتفاق می افتد.  و(مداخلۀ والدین در .........................   

 الف( نشان کردن                 ب ( عقد طوالنی مدت              ج ( نامزدی با صیغه محرمیت              د( ازدواج در اولین فرصت 

۳ 

4 

:درهریک ازجمالت زیرکلمه مناسب داخل پرانتزرامشخص نمایید  

تعهدات اخالقی و شرعی وجود دارد، ولی محضری نمی شود.  نامزدی(   -نشان کردن الف(در)   

وجود دارد و به طور معمول مدت زمان آن کوتاه و در حد چند ماه است. نامزدی(    - نشان کردنب(امروزه در بسیاری از فرهنگ ها)  

بیش از اندازه باشد، انصراف و پشیمانی آسیب های اجتماعی بدی به    نامزدی(    -نشان کردن وابط دختر و پسر در دوران)ج(اگر ر

 دنبال خواهد داشت. 
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 بارم پاسخنامه  ردیف 

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 

 الف(درست 

 ب( نادرست 

                ج( درست                          

 د( نادرست 

 ه( درست 

 و( نادرست 

3 

2 

 .کنید کامل مناسب  کلمات با را زیر  های عبارت

 امیال  الف(
 ب( تکبر                                          

 ج( عقل محور                               

 د( خویشتن داری                                               

 

2 

3 

 گزینه های مناسب رامشخص کنید: 

  الف(اساسی ترین مولفه برای ساختن آینده ، داشتن .............................. است. 

د(عقل سالم   ج (آرمان                                        الف(اراده                                      ب (صداقت                                     

 ب(اصلی ترین آرمانی که یک فرد خدا پرست برای هویت خود انتخاب کرده است ، چیست ؟ 

د ( عقل گرایی ج ( بندگی خد ا                                   الف (آزادی امیال                           ب ( رفع نیاز                            

ه در فطرت،....................... است که مانع رفتارهای خطا و فاحش می شود. مهمترین عامل بازدارند(ج   

ب ( بندگی خدا                               ج (آزادی                                        د (عقل الف ( حیا                                       
 

 د(کسانی که در دوران ..............تجربۀ مدیریت بر خویشتن دارند،لذت بیشتری از روابط خود در آینده می برند. 

د(مجردی           الف ( جوانی                                  ب (نوجوانی                                 ج( بزرگسالی                            
 

یز نزد خدا دوست داشتنی تر از..............................جوان نیست. ه(هیچ چ  

د (توبه                   الف(ایمان                                      ب ( آرمان                                  ج (حیا                                 
 

.................بیشتر اتفاق می افتد.  و(مداخلۀ والدین در ...............  

 ج ( نامزدی با صیغه محرمیت              د( ازدواج در اولین فرصت               ب ( عقد طوالنی مدت الف( نشان کردن                 

3 
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نامزدی    الف(  

نشان کردن ب(   

نامزدی  ج(  

 

5/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


