
 خدا نامه ب
 جمهوري اسالمي ايران

 تهران  ششاداره آموزش و پرورش منطقه  

  هیات امنايي شهادت هنرستان فني و حرفه اي 
 

 صبح   8:30      ساعت امتحان:  ماه دی    نوبت امتحاني:  ش صندلي ش داوطلب:

                                   دقیقه 50    وقت امتحان: دوازدهمپايه و رشته :   نام پدر:  نام و نام خانوادگي:

و سبک  :مدیریت خانوادهسئوال امتحان درس
  زندگي)دختران(

رسولي ، عليزاده نام دبير/ دبيران:
 97 /10 /3تاریخ امتحان:  97-98    سال تحصیلي:  ، شعبان پور

           برگ    1:     تعداد برگ سئوال   
 

 بارم  ادب برتراز گوهر آمد پدید  ردیف

 اولین جایی که هویت شما خودش را نشان می دهد کجاست ؟ مهمترین و 1

 الف ( مدرسه                       ب(  ارتباطات          ج( نام و نام خانوادگی            د ( فضای مجازی

0.25 

 در زندگی فرزندان کدام است ؟ عامل مهم برای برکت 2

 ج(  وظیفه شناسی               د ( خدمت به والدین              الف (   هویت                     ب(   نظم    

0.25 

 پیامبر )ص( به اسم صدا زدن پدر و مادر را بی ادبی می دانستند و می فرمودند باعث چه چیزی می شود ؟ 3

 د ( بیماری    الف (   فقر                     ب(   گناه                  ج( بی حرمتی                     

0.25 

 رشد نتیجه . . . . . . .  است . 4

 الف (   مهربانی                     ب( تکیه گاه            ج(   انتخاب         د ( آرامش

0.25 

 0.25 ویژگی بارز دختران . . . . . . . . . .  آن هاست . 5

 0.25 است . محور و اساس پختگی اجتماعی . . . . . . . . . . .  6

 است ؟نادرست و کدامیک درست کدامیک از گزینه های زیر  7

 یک فرد در دوران نوجوانی بیشتر در خانواده و تحت مدیریت آنهاست .الف (  اجتماعی شدن 

            قانون سوم عشق پایدار این است که عشق باید دو طرفه باشد .( ب

 .بعد از ازدواج ارتباط با دوستان تعریف جدیدی پیدا خواهد کرد  ( ج

1.5 

 برای هریک از گزینه های سمت راست گزینه مناسب از سمت چپ را انتخاب نمایید . 8

 حداقل های از رشد عقلی و عاطفی و اجتماعی -        الف ( پشیمان                    

 کسی که مشورت نکند -        ب ( عاقل                          

 پیروی از حق -        ج ( تکامل عقل                

 دارای توانایی انتخاب بیم خوب و خوب تر -         (  د (  بلوغ )پختگی عقل

 ارتباطات -                                                

1 

 0.5 در سوره کوثر چه چیزی را به پیامبر )ص( بشارت داد ؟خداوند  9

 0.5 برای حفظ حرمتها و همبستگی های خانوادگی چه کاری باید انجام داد ؟ 10

 0.5 خداوند در سوره تکویر کدام ظلم را مورد سوال و بازخواست قرار داده است ؟ 11

 0.5 است ؟بهترین راه نشان دادن احترام به پدر و مادر کدام  12

  2از  1صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 



 

   

 

 بارم  ســـــواالت ردیف

 0.75 وقتی پدر و مادر بر سر مسئله ای باهم حرفشان می شود وظیفه دختر چیست ؟ 13

 1 تحصیلی یا ترک تحصیل بعضی از افراد بعد از ازدواج چیست ؟دلیل افت  14

 1 راه کاهش آمار طالق چیست ؟ 15

 0.5 دلیل  به تاخیر افتادن ازدواج چیست ؟دو  16

 1.5 مزیت خودشناسی را نام ببرید ؟سه  17

 1.5 مورد از نشانه های پختگی یا بلوغ اجتماعی را نام ببرید ؟سه  18

 1.5 عالمت از عالمتهایی که نشان دهنده این است که فردی آماده ازدواج نیست را به صورت خالصه بنویسید . سه 19

 1 روابط نامتعارف به چه معناست ؟ 20

 1.5 مزیت از مزیتهای ازدواج را نام ببرید ؟سه  21

 1.5 مشکل از مشکالت ناشی از تاخیر در ازدواج را نام ببرید . سه 22

موفق و                                                                                پیروز باشید
                                                                   

 

                                                                

 

 

 

 

 

 20از نمره    امضا               

 

 

 

 

 

 

 1397/  10تاریخ امتحان: /:حسابداری ف گرافيک ، دوخت   رشتهمدیریت خانواده  دنباله سئوال امتحان درس: 

 



 

 2از 2صفحه: 

 


