
طبق مقررات اسالمی، رضایت کامل زن و مرد براي ازدواج ضروري است و اگر عقدي به زور انجام گیرد باطل است و مشروعیت ندارد. گزینه 2  1

مهم ترین عاملی پایداري خانواده، پس از ازدواج، درك درست زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درك می  باشد و عالیترین هدف تشکیل خانواده، گزینه 4  2
رشد اخالقی و معنوي هر یک؛ اعضاي خانواده است.

یکی از جلوه هاي عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. گزینه 2  3
انسان عفیف، چه زن و چه مرد (و نه فقط زن) زیبایی ظاهري خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار نمی دهد و اجازه نمی دهد تا به شخصیت انسانی او اهانت شود.

پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند در رزق و روزي آن ها توسعه دهد و عفاف و غیرت آن ها را زیاد گزینه 1  4
گرداند.»

این که پسر و دختر با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه هاي فساد را از خود دور می کنند و مسئولیت پذیري را تجربه می نمایند، مربوط به «رشد اخالقی و معنوي» گزینه 4  5
است و این که خداوند، تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت خود قرار داده است مربوط به «رشد و

پرورش فرزندان» است.

آفرینش همتایان آرامش آفرین به منظور برقراري دوستی و محبت است «مودة و رحمت» این موضوع براي متفکران قابل فهم است. گزینه 1  6

یکی از نشانه هاي بلوغ عقلی دوي از بی برنامگی است و افزایش فشار هاي روحی و روانی و روابط نامشروع ثمرة تأخیر در ازدواج است. گزینه 3  7

نباید فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تأخیر افتد، به همین علت پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج گزینه 2  8
تشویق و ترغیب کرده اند و از پدران و مادران خواسته اند که با کنار گذاشتن رسوم غلط، شرایط را براي آنان فراهم کنند. با توجه به حدیث امام علی (ع): «حبُّ الشیء یعمی و یّصم:عالقۀ شدید

به چیزي آدم را کور و کر می کند » از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخاب درست برسیم.

طبق آیۀ «و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجًا...إن فی ذلک آلیات لقوم یتفکرون» نشانه ها براي قومی که تفکر می کنند می باشد. گزینه 2  9
توجه کنید که در ادبیات عرب بین «یتفکرون» و «یعقلون» تفاوت وجود دارد.

رشد و پرورش فرزندان: فرزند ثمرة پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن ها است. گزینه 4  10
رشد اخالقی و معنوي: پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده از همان ابتدا زمینه هاي فساد را از خود دور می کنند. پس مسئولیت پذیري را تجربه می نمایند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را

در خود پرورش می دهند، با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواري هاي زندگی به درجات معنوي باالتري نایل می شوند.
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