
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی 11 درس 12

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

طبق مقررات اسالمی، رضایت کامل زن و مرد براي ازدواج .................. است و اگر عقدي به زور انجام گیرد .................. است و ..................  1
ندارد.

ضروري - صحیح - مشروعیت الزامی - باطل- مقبولیت ضروري - باطل - مشروعیت الزامی - صحیح - مقبولیت

مهم ترین عامل پایداري خانواده پس از ازدواج، .................. و .................. می باشد و عالی ترین هدف تشکیل خانواده، .................. است.  2

درك درست زوجیت و مکمل بودن - عمل به این درك - تقویت عفاف و پاکدامنی در طول زندگی

ثمره ي پیوند زن و مرد یعنی فرزندان - تربیت آنان - تقویت عفاف و پاکدامنی در طول زندگی

ثمره ي پیوند زن و مرد یعنی فرزندان - تربیت آنان - رشد اخالقی و معنوي هر یک از اعضاي خانواده

درك درست زوجیت و مکمل بودن - عمل به این درك - رشد اخالقی و معنوي هر یک از اعضاي خانواده

کدام  یک دربارة مفاهیم عفاف، آراستگی و مقبولیت صحیح نیست؟  3

الزمۀ دچار «تبّرج» نشدن، نگهداري آراستگی در حد اعتدال است.

فقط زن عفیف است که می تواند زیبایی ظاهري خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد.

غفلت انسان از هدف زندگی معلول زیاده روي در آراستگی و توجه بیش از حد به آن است.

«تبّرج» از تندروي برخی از انسان ها در آراستگی و در ابراز وجود سرچشمه می گیرد.

پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند  .................. و  .................. »  4

در رزق و روزي آن ها توسعه دهد - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد کند - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

در رزق و روزي آن ها توسعه دهد - در آن ها سالمت جسمی و روحی به وجود آید.

احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد کند - در آن ها سالمت جسمی و روحی به وجود آید.

این که «پسر و دختر با تشکیل خانواده مسئولیت پذیري را تجربه مینمایند» و این که «خداوند اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت  5
خود قرار داده است»، ما را متوجه کدام یک از اهداف ازدواج می نماید؟ 

رشد و پرورش فرزندان – رشد اخالقی  ومعنوي انس با همسر – رشد اخالقی و معنوي

رشد اخالقی و معنوي – رشد و پرورش فرزندان رشد اخالقی و معنوي – انس با همسر

با توجه به آیات قرآن کریم «آفرینش همتایان آرامش آفرین» به منظور چیست و این موضوع براي چه کسانی قابل فهم است؟  6

 جعل بینکم مودة و رحمۀ  - یتفکرون جعل بینکم مودة و رحمۀ - یعلمون

 جعل من از واجکم بنین و حفره  - یتفکرون جعل من از واجکم بنین و حفره  - یعلمون

یکی از نشانه هاي بلوغ عقلی در انسان .................. می باشد و افزایش فشار هاي روحی و روانی و روابط نامشروع، ثمرة .................. است.  7

مسئولیت پذیري - پاسخ نامناسب به نیاز جنسی دوري از بی برنامگی - پاسخ نامناسب به نیاز جنسی

مسئولیت پذیري - تأخیر در ازدواج دوري از بی برنامگی - تأخیر در ازدواج

1



به کدامین دلیل پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب کرده اند و براساس کدام سخن از ما خواسته اند که  8
در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم؟

هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. - عالقۀ شدید به چیزي، آدم را کور و کر می کند.

زیاد شدن فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با ازدواج - عالقۀ شدید به چیزي، آدم را کور و کر می کند.

زیاد شدن فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با ازدواج - کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است.

هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. - کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است.

بنابر آیۀ مبارکۀ «و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجًا» در زوج آفرینی انسان ها نشانه ها براي چه کسانی است؟  9

 لقوم یعقلون  لقوم یتفکرون  لقوم یعملون  لقوم یعلمون 

«تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد» و «پرورش مهر و عشق به همسر و فرزندان» به ترتیب حاکی از کدام یک از اهداف ازدواج است؟  10

رشد اخالقی و معنوي - رشد اخالقی و معنوي رشد اخالقی و معنوي - رشد و پرورش فرزندان

رشد و پرورش فرزندان - رشد اخالقی و معنوي رشد و پرورش فرزندان - رشد و پرورش فرزندان
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