
 

 

 "خانواده در اسالم"از کتاب  سواالت مسابقه پیوند پایدار

 

فرزندان پدید آمده از  پیوند مشروع مرد و زنی که ا. خانواده ....................... است اجتماعی ناشی از

 این پیوند آن را تکمیل می کنند.

 ا. سازمانی 

 . بنیانی2

 واحدی .3

 . شاکله ای4

 معناست؟. فرزندداری در اسالم به چه 2

 نشانه کمال زوجین در زندگی مشترک. 1

 . شکل گیری خانواده2

 . پایداری 3

 برای دوام خانواده. بقای نسل 4

 جزء مسئولیت ها و وظایف خانواده به شمار نمی آید؟کدام یک از گزینه ها .3

 .است قداست ی جنبه دارای مشروعیت صورت در که غریزی، . اقناع1

 ازدواج در اقتصادی تولیدی واحد تشکیل. 2

 .درآفرینش الهی هدف و رشد خط در و مسئول و متعهد و مؤمن نسل تربیت .3

 زندگی ناگزیر تنگناهای در و خوردگی سال و بیماری هنگام به همدیگر از مراقبت .4

 ازدواج با که نیست ای خانه از تر محبوب چیز هیچ جلّ عزّو خدای نزد در.این سخن از کیست؟))4

 ((گردد آبادان

 . آیه ای از قرآن1



 

 رسول خدا )ص(.2

 . امام صادق)ع(3

 . حضرت علی )ع(4

 نمی باشد؟ های ازدواج وضرورت کدام یک از گزینه های ذیل جزء فواید .5

 شخصی.1

 . اجتماعی2

 .معنوی3

 ساختاری. 4

 نیست؟ اهداف اجتماعی ازواجکدام گزینه از  .6

 تبعیت از حکم خداوند. 1

 دلداری. پناه و 2

 . تکمیل و تکامل3

 . حفظ و عفاف جامعه4

 .کدام یک از گزینه های ذیل تاکید پیامبر اسالم در ازدواج است؟7

 .همسر مومن به خدا اختیار کنید تا رحمت خدا شامل شما شود.1

 و دین بر را کسی چه و دهی می قرار چه کسی خدمت و اختیار در را خودت وجود که کنید دقت خوب.2

 سازی می مطلع اسرارت

 همسر مصلحت است. گزینش در معیار و مالک داشتن. 3

 دل و خیرخواهی و راپیموده راه این پیش از که مادران، و پدران با ویژه به سوز دل و مجرّب افراد با. 4

 .کنیم مشورت است، شده ثابت سوزیشان

کدام یک از جنبه های ازدواج در  صدر ی سعه پایداری، و مقاومت طلبی، استقالل یخواهی، آزاد. 8

 مستتر است؟



 

 . معنوی1

 اجتماعی. 2

 . شخصی3

 . هیچکدام4

 .کدام یک از موارد زیر جزء موارد منبع ازدواج نیست؟9

 . رسوم جاهلی1

 .کفر و ارتداد2

 مرگ همسر. 3

 .محارم سببی و نسبی4

 و دوست که قراردهیم شناخت و بررسی مورد را او دوستان. این جمله در امر تحقیق از کیست؟)10

 (اوست برای خوبی معرّف کس، هر معاشرت

 . رسول خدا)ص(1

 . امام صادق)ع(2

 حضرت علی)ع(. 3

 . امام رضا)ع(4

 

 


