
 ردیف سواالت بارم

2 

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.    

یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ، فرزند آوری بوده است.-الف    

بنیان خانواده بر تربیت استوار است.-ب    

واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان خانواده است.-ج    

والدین تنها مسول رفع نیازهای عاطفی و زیستی و معیشتی فرزندان خود هستند.-د    
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2 

در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید.    

..................... است..........اولین شرط بقای هر جامعه ای ..................-الف    

...................... است..................واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان ...........-ب    

............ استوار است...............................بنیان خانواده بر ........-ج    

است. ...........................................................و مراقبت عاطفی از افراد مهم ترین کانون حمایت -د    
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2.2 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.    

یکی از کارکردهای خانواده در طول تاریخ چیست؟-1    

رفع نیازهای مادی و معنوی-فرزندآوری                    د-مراقبت                       ج-محبت                   ب-الف    

کدام یک از روش های زیر برای اجتماعی کردن اعضای خانواده، مناسب تر است؟-2    

به تناسب شرایط-تنبیه                              د-ج  تشویق                      -گفت و گو                     ب-الف    

اولین شرط بقای هر جامعه ای چیست؟-3    

محبت و مراقبت عاطفی-حمایت اقتصادی                   د-امنیت                     ج-جمعیت                                ب-الف    

؟فتارها را برای فرزندان خود بازگو کند(( به کدام روش اجتماعی متوسل شده استاگر خانواده ))دالیل خوبی و بدی ر-4    

وفاداری-تنبیه                             د-تشویق                           ج-گفت و گو                  ب-الف    

یکی از کارکردهای مهم و اساسی خانواده، کدام گزینه می باشد؟-2    

رفع نیازهای مادی و معنوی-محبت                   د-تربیت اعضای خانواده                     ج-فرزند آوری                     ب-الف    

3 

1.2 

مشخص کنید فرآیند جامعه پذیری در هر کدام از شرایط زیر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است؟    

آموزش حجاب از طریق تلویزیون.........................................................-الف    

نماز خواندن با توجه به رفتار پدر.........................................................-ب    

...........................تأکید والدین بر احترام گذاشتن به بزرگترها با گفتگو.................-ج    

4 

1.2 

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.    

هدف ازدواج چیست؟-1    

 

مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد کدام نهاد است؟-2    

 

     فاده پذیری است اگر خانواده ای با خودداری از صحبت کردن، رفتار ناپسند فرزندش را به او گوشزد کند از چه روش جامعه-3  

است؟     
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2 

مهم ترین کارکردهای خانواده را نام ببرید؟    
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چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است؟    
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خانواده با چه روش هایی اعضای خانواده ی خود را اجتماعی می کند؟    

8 

1.2 

دو مورد از دالیل اهمیت فرزند آوری را نام ببرید؟    

9 

1.2 

چرا اولین شرط بقای هر جامعه ای جمعیت آن است؟ توضیح دهید.    
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1.2 

در چه دوره هایی انسان ها به مراقبت نیاز دارند؟    
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1 

کدام جمله در مورد اهمیت فرزند آوری و تجدید نسل صحیح نیست؟    

تقویت بنیان خانواده-توسعه و استحکام خانواده                          ب-الف    

ناسازگاری بین زن و مرد-نشاط و سرزندگی اعضای خانواده                   د-ج    

 

در جمله ی زیر یک کلمه ی نادرست به کار رفته است آن را درست کنید.    

بنیان خانواده بر نیازهای اقتصادی استوار است.    

   ............................................................................................................................................................................  
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تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 21.1
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