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با توجه به آیه ي شریفه ي   «َو اهللا جعل لکم من َانفسکم ازواجًا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدًة ...»   کدام مفهوم مستفاد می گردد؟(باتغییر)  . 1

خدا براي شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به وسیله آن آرامش یابید.

 خدا براي شما از زنانتان همسرانی قرارداد و از زنانتان براي شما فرزندان و نوادگان نهاد.  

 زن و مرد دوام وجود خود را در فرزند می بینند و رشد و بالندگی او را در پایداري وجود خود می یابند.  

 عالی ترین زمینه براي تشکیل خانواده نیاز به فرصتی مناسب براي رشد اخالقی زن و مرد و فرزندان است.  

آنجا که پیامبر اکرم می فرماید «کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است» به منظور تکمیل دینداري چه سفارشی به مؤمنان می کند و این  . 2
حدیث بیانگر چه مفهومی است؟

تقوا و پرهیز از گناه - ترغیب به ازدواج  بندگی خداوند - ترغیب به ازدواج 

تقوا و پرهیز از گناه - ضرورت مشورت  بندگی خداوند - ضرورت مشورت 

کدام مورد، توانمندي عاطفی باالي زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان را توضیح می دهند؟  . 3

این تفاوت ها ناشی از ویژگی هاي انسانی است تا یک خانواده متعادل پدید آید. 

این تفاوت ها به جهت برعهده گرفتن وظایف مختلف است تا یک خانواده متعادل پدید آید. 

هدف واحدي که خداوند براي زن و مرد معین کرده است، سبب تفاوت در ویژگی هاي انسانی آن ها می شود.

هدف واحدي که خداوند براي زن و مرد معین کرده است، ناشی از ویژگی مشترك و خصوصیت جسمی آن ها می باشد.

از منظر قرآن کریم مهم ترین معیار همسر شایسته .................. است و انسانی که نظام هستی را بر عدالت استوار می بیند چه تفکري دارد؟  . 4

ایمان - هر کس خواستار است تا دیگران به اعضاي خانواده او سو نظر نداشته باشد خودش هم باید چنین باشد. 

ایمان - اگر فردي از راه نا مشروع نیاز جنسی خود را بر طرف کند بی قراري او را آزار می دهد.

تقوا - اگر فردي از راه نا مشروع نیاز جنسی خود را بر طرف کند بی قراري او را آزار می دهد.

تقوا - هر کس خواستار است تا دیگران به اعضاي خانواده او سو نظر نداشته باشد خودش هم باید چنین باشد.

کدام مورد بیانگر برخی از دالیل خواست پیشوایان دین، مبنی بر مشورت با پدر و مادر در انتخاب همسر است؟  . 5

نادیده گرفته شدن لطافت هاي روحی و ظرافت هاي عاطفی دختر در فضاي محبت و عالقۀ جنس مخالف.  

پدر می تواند مانند باغبانی دلسوز و کاردان از گل ظریف خود مراقبت کند و دختر خویش را محافظت نماید.

عالقۀ شدید، چشم انسان را به سوي حقایق ازدواج می بندد و عقل آدمی را کور و کر و به طور کامل تعطیل می کند.  

چراکه از زیباترین و حساس ترین تصمیم هاي زندگی، انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترك و صمیمی است.

بر اساس سخن پیشوایان: ضرورت مشورت با پدر و مادر در امر ازدواج و انتخاب همسر معلول چیست و اهمیت مورد اول از چه جهت است؟  . 6

عالقه و محبت به فرزند ـ تجربه و پختگی ـ خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

عالقه و محبت به فرزند ـ تجربه و پختگی ـ مصلحت و خوشبختی فرزند را در نظر گیرند.

تجربه و پختگی ـ شناخت کامل جنس مخالف ـ خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

تجربه و پختگی ـ شناخت کامل جنس مخالف ـ مصلحت و خوشبختی فرزند را در نظر گیرند.

فاصله نیفتادن میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج، .................. تشویق پیشوایان ما به ازدواج است و خوش رویی و خوش خلقی و سالمت جسمی و  . 7
روانی، معلول ..................

معلول - ازدواج به موقع است. علت - ازواج به موقع است.

معلول - احساس استقالل و شخصیت پس از ازدواج است. علت - احساس استقالل و شخصیت پس از ازدواج است.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 12 متوسط
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مفهوم "تنها اهل فکر می توانند به نقش سازندة ازدواج پی ببرند" از دقت در کدام عبارت شریفه مفهوم می گردد؟  . 8

( َو ِمن آیاِتِه اَن َخَلَق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواجًا ...) یء ُیعمی و ُیِصّم ) ( حّب الشَّ

ُة َجمیعًا ) ( َمن کاَن ُیریَد الِعزَّ ( َو اُهللا جعل لَُکم ِمن انُفِسُکم اَزواجًا ...)

هر یک از موارد «برنامه ریزي براي آینده» ، «تفکر دربارة ویژگی هاي همسر» ، «آمادگی براي ازدواج» مربوط به چیست؟  . 9

بلوغ جنسی - بلوغ جنسی - بلوغ جنسی  بلوغ عقلی - بلوغ عقلی - بلوغ عقلی 

بلوغ عقلی - بلوغ عقلی - بلوغ جنسی  بلوغ جنسی - بلوغ جنسی - بلوغ عقلی 

از آیۀ شریفه : «وهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا....»، کدام موضوع دریافت می گردد؟  . 10

بستر رشد و بالندگی فرزندان خانواده است و فرزند ثمرة این پیوند است.

خداوند متعال میان زن و مرد موّدت را قرار داده است.

تشکیل خانواده فضایی را به  وجود می آورد که منجر به رشد اخالقی و معنوي اعضاي خانواده می گردد.

زن و مرد در کنار یکدیگر احساس آرامش درونی می کنند و به رابطۀ سرشار از مهربانی می رسند.

چرا پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب کرده اند و ازدیاد عفاف و غیرت آنها مرهون چیست؟  . 11

زیرا نباید فاصله ي میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تاخیر افتد - فراهم کردن امکان ازدواج براي آن ها

زیرا نباید فاصله ي میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تاخیر افتد - پاسخگویی به نیاز جنسی به شیوه صحیح

زیرا داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و در عین  حال، مسئولیت آور است - پاسخگویی به نیاز جنسی به شیوه صحیح

زیرا داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و در عین حال، مسئولیت آور است - فراهم کردن امکان ازدواج براي آن ها

یکی از پندارهاي باطلی که سبب به تأخیر انداختن ازدواج می شود، کدام است و نمونه اي از پیامدهاي منفی آن چیست؟  . 12

تأکید بر تالش اقتصادي و عدم توجه به نفس مادي - دوري از پرواپیشگی و آلوده شدن به هوسرانی

تأکید بر تالش اقتصادي و عدم توجه به نفس مادي - افزایش فشارهاي روحی و روانی

فراهم نمودن همۀ امکانات زندگی براي خود و فرزندان - افزایش فشارهاي روحی و روانی

فراهم نمودن همۀ امکانات زندگی براي خود و فرزندان - دوري از پرواپیشگی و آلوده شدن به هوسرانی

قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد حتما  ..................  پیشه کنند تا خداوند  .................. و به هیچ وجه در پی رابطۀ غیرشرعی چه پنهان چه   . 13
به طور آشکار، نباشد که زیان آن  ..................  دامن گیر آنان خواهد شد.

صبر ــ زندگی آنان را مملو از آرامش و رحمت کند ــ در قیامت عفاف ــ به بهترین وجه زندگی آنان را سامان بخشد ــ تا قیامت

صبر ــ به بهترین وجه زندگی آنان را سامان بخشد ــ در قیامت عفاف ــ زندگی آنان را مملو از آرامش و رحمت کند ــ تا قیامت

عزتمندانه زندگی کردن پیشوایان در سخت ترین شرایط را معلول کدام آیۀ قرآن کریم می توان دانست؟  . 14

 (رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون للّناس علی اهللا حّجۀ)   (لیتفّقهوا فی الّدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم)  

 (من کان یرید الّزة فلّله العّزة جمیعًا)  (جعل بینکم موّدة و رحمۀ اّن فی ذلک ألیات لقوم یتفّکرون)  

در اهداف ازدواج «ابتدایی ترین»، «کسب مدال افتخار از خداوند» ، «عالی ترین» به ترتیب مربوط به کدام هدف است؟  . 15

رشد و پرورش فرزندان - رشد و پرورش فرزندان - انس با همسر  پاسخ به نیاز جنسی - رشد و پرورش فرزندان - رشد اخالقی و معنوي 

انس با همسر - رشد اخالقی و معنوي - رشد اخالقی و معنوي  پاسخ به نیاز جنسی - انس با همسر - رشد و پرورش فرزندان 

سخن گهربار پیامبر گرامی اسالم (ص) مبنی بر اینکه «کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است» بیانگر چه نکاتی است؟  . 16

تقوا و پروا از خداوند - اهمیت به ازدواج  بندگی خدا- اهمیت ازدواج 

تقوا و پروا از خداوند - احساس رضایت درونی  بندگی خدا - احساس رضایت درونی 

با تفکر در آیۀ: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا...» قرآن کریم، کدام عبارت را به عنوان هدف تشکیل خانواده به انسان معرفی می فرماید؟  . 17

«لقوم یتفّکرون» «بنین و َحَفدة» «لتسکنوا الیها» «رزقکم من الّطیبات»
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عالوه بر شناخت معیارها و شاخص هاي همسر مناسب، شناخت کدام امر از مهم ترین برنامه هاي اسالم در مورد تشکیل خانواده است؟  . 18

شناخت هدف مشترك زن و مرد از ازدواج شناخت ویژگی هاي روحی زن و مرد

شناخت توانمندي عاطفی زن و قدرت جسمی مرد شناخت استعدادها و ویژگی هاي فطري متفاوت

غایت خداوند از بیان آیات الهی و نعمت همسران آرامش آفرین کدام است؟  . 19

ُروَن َآلَیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ یَِّباِت ِمَن الطَّ َرَزَقُکْم َوَرْحَمًۀ ًة َمَودَّ لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها  

با توجه به آیۀ «َخَلَق لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها» هدف از تشکیل خانواده چیست؟ در این نوع نگاه به زن و مرد چگونه است؟  . 20

رشد اخالقی و معنوي - زن و مرد اگرچه ویژگی هاي انسانی مشترك دارند ولی از نظر خصوصیات جسمی با هم متفاوت اند.

رشد اخالقی و معنوي - زن و مرد هم در ویژگی هاي فطري و هم در اهداف واحد مشترك اند. 

انس با همسر - زن و مرد اگرچه ویژگی هاي انسانی مشترك دارند ولی از نظر خصوصیات جسمی با هم متفاوت اند. 

انس با همسر - زن و مرد اگرچه ویژگی هاي انسانی مشترك دارند ولی از نظر اهداف متفاوت اند. 

از حدیث شریف  «حب الشیء یعمی و یصم»  از علی (ع) کدام موضوع برداشت می شود و بر اساس سخن پیشوایان چه چیزي ضرورت می یابد؟  . 21

عالقه و محبت اولیه چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می برد ـ رضایت کامل دختر و پسر براي ازدواج

عالقه شدید به چیزي سبب نادیده گرفتن واقعیت ها می شود ـ رضایت کامل دختر و پسر در ازدواج

عالقه و محبت اولیه چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می برد ـ مشورت با پدر و مادر براي ازدواج

عالقۀ شدید به چیزي سبب نادیده گرفتن واقعیت ها می شود ـ مشورت با پدر و مادر براي ازدواج

با توجه به سخنان پیامبر «تقویت عفاف و غیرت و توسعه رزق و روزي» در گرو چیست و مقصود حضرت علی (ع) از عبارت «حب شیء یعمی و یصم  . 22
» ضرورت .................. است.

رشد اخالقی و معنوي - توجه به اهداف ازدواج  فراهم شدن امکان ازدواج - توجه به اهداف ازدواج 

رشد اخالقی و معنوي - مشورت با پدر و مادر  فراهم شدن امکان ازدواج - مشورت با پدر و مادر 

انسان با ورود به سن بلوغ کدام شایستگی را به دست می آورد و براي سامان یافتن زندگی دختران و پسران به بهترین صورت، قرآن کریم از ایشان  . 23
می خواهد قبل از ازدواج چه رویکردي را مورد توجه قرار دهند؟

آماده شدن براي زندگی مشترك ـ پیشه کردن عفاف  مخاطب خداوند قرار گرفتن ـ پیشه کردن عفاف 

آماده شدن براي زندگی مشترك ـ کنار گذاشتن تمایالت دانی مخاطب خداوند قرار گرفتن ـ کنار گذاشتن تمایالت دانی 

به ترتیب، کدام مورد به «زمان مناسب براي ازدواج» و «آثار پاسخگویی ناصحیح به نیاز جنسی» اشاره نموده است؟  . 24

کمترین تأخیر پس از بلوغ جنسی و عقلی- لذت غریزي ناشی از گناه  کمترین تأخیر پس از بلوغ جنسی و عقلی- خرد شدن شخصیت 

پس از کنار گذاشتن پندارهاي باطل و رسوم غلط- لذت غریزي ناشی از گناه  پس از کنار گذاشتن پندارهاي باطل و رسوم غلط- خرد شدن شخصیت 

دیدگاه رسول خدا (ص) پیرامون ازدواج چیست؟  . 25

مقدس ترین بنا نزد خدا  مقدس ترین بنا نزد مردم  محبوب ترین بنا نزد خدا  محبوب ترین بنا نزد مردم 
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این آیه بیانگر «رشد و پرورش فرزندان» است که به این مهم اشاره دارد: زن و مرد دوام وجود خود را در فرزند می بیند و رشد و بالندگی او را پایداري وجود خود می یابد. گزینه 3  . 1
پیامبر اکرم (ص) می فرماید کسی که اردواج کند نصف دین خود را کامل کرده است و براي حفظ نیمه دیگر باید پروا داشته باشد و این حدیث بیانگر تشویق و ترغیب به ازدواج است.  گزینه 2  . 2

تفاوت هاي میان زن و مرد به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم برعهده هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی مشترك و خانوادگی نقش هاي گزینه 2  . 3
خاصی را برعهده بگیرید و یک خانواده متعادل را پدید آورند به طور مثال توانمندي عاطفی باالي زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان براي همین عامل است. 

از نظر اسالم مهم ترین معیار همسر شایسته با ایمان بون است. گزینه 1  . 4
هر کس خواستار آن است تا دیگران به اعضاي خانواده او سو نظر نداشته باشد خودش هم باید چنین باشد چون نظام هستی بر عدالت استوار است. 

براي موفقیت در انتخاب همسر باید با چشم باز عمل کرد و به انتخابی شایسته دست زد. الزمۀ چنین انتخابی تسلط کامل بر شور و احساس جوانی است.  گزینه 3  . 5
عالقه و محبّت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند ...  

لذا پیشوایان دین از ما خواسته اند در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. 

پیشوایان دین از ما خواسته ا ند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. زیرا پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معموًال مصلحت و گزینه 2  . 6
خوشبختی او را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند. 

نکته: مصلحت و خوشبختی فرزند را در نظر گرفتن معلول عالقه و محبت به فرزند است و خصوصیات افراد را دریافتن و عاقبت ازدواج را پیش بینی کردن، معلول تجربه و پختگی آنان.
فاصله نیفتادن میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج، علت تشویق پیشوایان ما به ازدواج است و خوش رویی و خوش خلقی و سالمت جسمی و روانی، معلول ازواج به موقع است. گزینه 1  . 7

ُروَن )، مفهوم می گردد. ًة َو َرْحَمًۀ ِإنَّ ِفی َذِلَک َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ پیام مذکور در صورت سؤال از انتهاي آیۀ شریفۀ: (َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ گزینه 2  . 8
آمادگی براي ازدواج نیازمند دو بلوغ است. یکی بلوغ جنسی و دیگري بلوغ عقلی و فکري   گزینه 4  . 9

برنامه ریزي براي آینده: فکر کردن دربارة ویژگی هاي همسر از نشانه هاي بلوغ عقلی است. 

این آیه به رشد و پرورش فرزندان به عنوان یکی از اهداف ازدواج اشاره دارد لذا گزینۀ  صحیح است و مابقی گزینه ها از آیۀ دیگر درس یعنی: «ومن آیاته ان خلق من انفسکم گزینه 1  . 10
ازواجا...»، دریافت می شود.

گزینه 1  . 11
نباید فاصله ي میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تاخیر افتد.

به همین علّت پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با کنار گذاشتن رسوم غلط شرایط الزم براي ازدواج آنان را فراهم کنند و به
خاطر پندارهاي باطل همچون فراهم شدن همه امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسیب نسازند.

پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله) می فرماید: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو کند و در رزق و روزي آنها توسعه دهد و عفاف و غیرت آنها را زیاد
گرداند.»

یپیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با کنار گذاشتن رسوم غلط شرایط را براي آنان فراهم کنند و به خاطر گزینه 3  . 12
پندارهاي باطل، همچون فراهم شدن همۀ امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسیب نسازند. تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشارهاي روحی و روانی، روابط نامشروع

و آسیب هاي اجتماعی می شود.
قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج حتما عفاف را پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد. همچنین می خواهد که به هیچ وجه در پی گزینه 1  . 13

رابطۀ غیرشرعی، چه پنهان چه آشکار، با جنس مخالف نباشند که زیان آن تا قیامت دامن گیر آنان خواهد شد و در نسل هاي آنان تأثیر بدي خواهد گذاشت.  

پیشوایان ما با تکیه بر بندگی و پیوند با او توانستند در سخت ترین شرایط عزتمندانه زندگی کنند. این موضوع بر گرفته از این آیه است که می فرماید: (َمن کاَن یُریُد الِعزََّة َفِللَِّه الِعزَُّة گزینه 3  . 14
َجمیًعا)، یعنی هرکس عزت می خواهد باید به سر چشمۀ آن یعنی خداوند مراجعه کند.

پاسخ به نیاز جنسی  ابتدایی ترین  گزینه 1  . 15

رشد و پرورش اخالقی  عالی ترین 
کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است. 

این جملۀ کوتاه اهمیت ازدواج را به خوبی نشان می دهد و بیان می کند که چگونه نیمی از دینداري انسان با ازدواج از طریق تقوا و پروا از خدا حفظ و نگهداري می شود. گزینه 2  . 16

خداوند در آیۀ  سورة روم می فرماید: «َو من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها ....» و از نشانه هاي خدا آن است که همسرانی از (نوع) خودتان براي شما آفرید تا با آنها گزینه 2  . 17
آرامش یابید. پس براساس این آیه هدف از تشکیل خانواده، رسیدن به آرامش است.

انسان با رسیدن به سن بلوغ و دوره جوانی وارد مرحلۀ مسئولیت پذیري می شود و می تواند براي سعادت خود و خانواده اي که در آینده تشکیل خواهد داد، برنامه ریزي کند. در میان گزینه 1  . 18
برنامه هاي الزم براي تشکیل خانواده، عالوه بر شناخت معیارها و شاخص هاي همسر مناسب، شناخت ویژگی هاي روحی زن و مرد هم الزم است. 

ُروَن»  همانا در این آیات نشانه هایی است براي کسانی که تفکر می کنند «ِإنَّ ِفی َذ?ِلَک َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ گزینه 4  . 19

زن و مرد اگرچه ویژگی هاي انسانی مشترك دارند ولی از نظر خصوصیات جسمی باهم متفاوتند این آیه بیانگر «انس با همسر» است. گزینه 3  . 20
بر اساس سخن حضرت علی (ع)  «حب الشیء یعمی و یصم»  عالقه شدید به چیزي آدمی را کر و کور می کند. از این رو پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد انتخاب همسر آینده گزینه 4  . 21
با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند معموًال مصلحت و خوشبختی آنان را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی بهتر می توانند

خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

«تقویت عفاف و غیرت و توسعه رزق و روزي» در گرو تحقق ازدواج است.  گزینه 3  . 22
حدیث حب الشی رحمی و یحم اشاره به ضرورت مشورت با پدر و مادر دارد. 

انسان با رسیدن به سن بلوغ و دورة جوانی وارد مرحلۀ مسئولیت پذیري می شود و این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گیرد و از هم اکنون براي سعادت خود و گزینه 1  . 23
خانواده اي که در آیندة نزدیک تشکیل خواهد داد، برنامه ریزي نماید. قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتما عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را

سامان دهد. 

: تمایالت دانی در ذات خود بد نیستند و نباید به طور کامل کنار گذاشته شوند.  دلیل رد گزینه هاي  و 
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آمادگی براي ازدواج نیازمند دو بلوغ جنسی و فکري است. نباید فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تأخیر افتد. اگر فردي بخواهد به گزینه 1  . 24
شیوه اي غیر صحیح به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، در آن صورت، لذت آنی برخاسته از گناه، روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند.

رسول خدا(ص): در اسالم، هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست.  گزینه 2  . 25
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