آزمون دانشی

 -1فرهنگ خانوادگی کدام یک از موارد زیر را شامل نمی شود؟
الف -عادات
ب -آداب و رسوم
ج -اعتقادات
د -میزان درآمد
 -2کدام یک از گزینه های زیر عاملی برای تکوین و تقویت منزلت اجتماعی نیست؟
الف -تشکیل حلقه های ارتباطی دوستانه
ب -مطالعه کردن
ج -ازدواج
د -پیوستن به گروه های اجتماعی
 -3کدامیک از نیازهای زیر در صورت برآورده نشدن باعث به خطر افتادن حیات انسان می گردد؟
الف -نیاز اجتماعی
ب -نیاز عزت نفس
ج -نیاز فیزیولوژیک
د -نیاز ایمنی
 -4تأمین آرامش روانی و اجتماعی زوجین سالمند از چه طریقی امکان پذیر است؟
الف -برخورداری از بیمه های
ب -داشتن خانه و امکانات
ج -داشتن فرزندانی شاغل.
د -داشتن شغل متعدد

مختلف.

 -5بزرگترین حادثه در زندگی زن و مرد چیست؟
الف -تهیه مسکن
ب -سفر حج
ج -ازدواج
د -فرزند آوری
 -6در کدامیک از خانواده های زیر خانواده از زن و شوهر و چند فرزند تشکیل می شود؟
الف -پدر ساالر
ب -گسترده
ج -هسته ای
د -مادر ساالر
 -7کدامیک از گزینه های زیر جزء تعاریفی که صاحبنظران علوم اجتماعی برای خانواده ارائه دادند نیست؟
فرزند.

الف -خانواده عبارتست از یک شرکت کم و بیش پایدار و الزاماً با
ب -خانواده عبارتست از یک شرکت کم و بیش پایدار با فرزند و یا بدون فرزند
ج -خانواده یک پدیده تاریخی و یک واحد اجتماعی است.
د -خانواده سازمان اجتماعی محدود و نهاد سازنده ای است که از طریق ازدواج که یک قرارداد اجتماعی است تشکیل می شود
 -8گزینه مناسب کدام است؟
"دیدگاهی از جهان اطراف و مجموعه ای از ارزشها ،اعتقادات و رسوم سنی که از نسلی به نسل دیگر انتقال می
یابد".
الف -فرهنگ
ب -فرهنگ خانوادگی

ج -جهان بینی
د -ایدئولوژی
 -9در کدام نظام فرزندان به محض بزرگ شدن ،پس از ازدواج خانواده جداگانه ای تشکیل می دهند؟
الف -پدرساالر
ب -مادرساالر
ج -هسته ایی
د -گسترده
 -10کدام دسته از نیازهای زیر جزء نیازهای روانی اجتماعی فرد محسوب نمی شود؟
الف -نیاز به موفقیت
ب -نیاز به دوست داشتن دیگران
ج -نیاز به پذیرش.
د -نیاز به استراحت.
 -11به عقیده مازلو ،کدام نیاز در حکم تکیه گاه و مبنایی برای نیازهای روحی و روانی است؟
الف -اجتماعی
ب -زیستی
ج -خودیابی
د -عزت نفس
 -12نگرانی زوجین سالمند کدام است؟
الف -تأمین مالی و وضع سالمتی
ب -وضع سالمتی
ج -وضعیت مسکن و اشتغال
د -وضعیت فرزندان
 -13ارضای کدام نیاز در انسان اعتماد به نفس ایجاد می کند؟
الف -نیاز به بودن با دیگران
ب -نیاز با امنیت
ج -نیاز به محبت
د -نیازهای فیزیولوژیک
 -14احترام به فرزندان مشارکت دادن آنها در امور مختلف مثال های کدام دسته از نیازهای انسانها است؟
الف -اجتماعی
ب -ایمنی
ج -فیزیولوژیکی
د -خودیابی
 -15کدامیک از گزینه های زیر کوچکترین واحد اجتماعی است؟
الف -اجتماع
ب -خانواده
ج -فرزندان
د -مدارس
 -16کدام گزینه در مورد تعریف خانواده صحیح نیست؟
الف -خانواده نظامی بسته است .
ب -خانواده یک نهاد اجتماعی است که دوام و پایداری نسبی دارد.

ج -افراد در خانواه وظایف مشترک گوناگون دارند.
د -روابط شخص بین آنها برقرار است.
 -17در انتقال اطالعات عاطفی و احساسی ،چه نوع ارتباطی می تواند اهمیت به سزایی داشته باشد؟
الف -ارتباطات غیرکالمی
ب -ارتباطات کالمی
ج -ارتباطات دوستانه.
د -ارتباطات مؤدبانه.
 -18کدام یک از موارد زیر از عوامل مؤثر در برقراری ارتباط سازنده و مؤثر بین والدین و فرزند است؟
الف -مقایسه کودکان با دیگران به جهت ترغیب او در انجام بهتر کارها.
تحقیر و سرزنش کودک به جهت عدم تکرار رفتارهای نادرست وی.

ب-
ج -پذیرش کودک و ابراز محبت و بذل توجه بی قید و شرط نسبت به وی.
د -پذیرش کودک و ارزش قائل شدن بدون حد و اندازه نسبت به وی.
 -19در این روش والدین از دستور دادن و امر و نهی کردن در هنگام برقراری ارتباط با کودک استفاده می کنند؟
الف -روش سرزنش
ب -روش تحقیر.
ج -روش تهدید.
د -شیوه سربازخانه ای
 -20کدام یک از موارد زیر از مسئولیت های جنبی مردان در خانواده است؟
الف -مسئولیت ارشادی
ب -مسئولیت اجرای ضوابط.
ج -تشویق همسر به منظور پیشرفت در کار.
د -مسئولیت حقوقی
 -21چه کسی می تواند پایه های نیک و بد سخن و کردار را در ذهن فرزندان استوار سازد؟
الف -پدر
ب -مادر.
ج -پدر و مادر.
د -رسانه های گروهی
 -22گرم نگهداشتن کانون و تدابیر امور منزل و سامان دهی کارهای خانه جزء کدامیک از مسئولیت های زنان
است؟
الف -مسئولیت خانه داری
ب -مسئولیت کانون داری
ج -مسئولیت جنبی
د -مسئولیت مادری
 -23کدامیک از مسئولیت های مشترک زن و مرد نمی باشد؟
رعایت حرمت یکدیگر و پاسداری از اصل احترام و معاشرت نیکو که سفارش رسول خدا است.

الف-
ب -برنامه ریزی و تالش برای حفظ و تداوم حیات مشترک و جلوگیری از بروز تزلزل در آن
ج -تأکید بر مصالح مشترک و بیرون آمدن از حالت خودبینی ،خودخواهی و خودمداری
د -ایجاد رفاه و آرامش اعضای خانواده با کسب درآمد و انجام فعالیت های درآمدزا.

 -24برای تشکیل یک خانواده سعادتمند و پایدار مهمترین خصلت اخالقی چیست؟
الف -راست گویی و صداقت

ب -خوش رویی و خوش اخالقی
ج -گذشت و ایثار
د -وفاداری و رازداری
 -25کدامیک از موارد زیر در استحکام و پایداری ازدواج نقش مهمتری دارد؟
الف -باورهای مذهبی و ثروت
ب -ثروت و مقام اجتماعی
ج -تناسب فرهنگی و اجتماعی
د -تناسب خانوادگی و سن
 -26یکی از عواملی که در زندگی موجب تفاهم می شود چیست؟
الف -تناسب فرهنگی و اجتماعی
ب -کماالت اخالقی
ج -کماالت رفتاری
د -کماالت معنوی
 -27چرا جامعه شناسان عامل جغرافیایی و همجواری را به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر گزینش همسر معرفی
می کنند؟
الف -زیرا عامل جغرافیایی با تناسب هوشی قرین است.
ب -زیرا عامل جغرافیایی با تناسب فرهنگی قرین است.
ج -زیرا عامل جغرافیایی با تناسب تحصیلی قرین است.
د -زیرا عامل جغرافیایی با تناسب اقتصادی قرین است.
 -28کدامیک از موارد زیر جزء توصیه های مناسب به دختران و پسران در آستانه ازدواج می باشد؟
الف -شناخت کامل اعضای خانواده طرف مقابل
ب -وسواس به خرج دادن در هنگام انتخاب طرف مقابل
ج -ازدواج با یکی از اعضای فامیل
د -با مطالعه و آمادگی کامل ازدواج کردن و شرکت در مشاوره پیش از ازدواج
 -29کدامیک از موارد زیر جلوه هایی از ازدواج ناموفق نمی باشد؟
الف -اقدام به ازدواج بالفاصله بعد از فوت یکی از عزیزان
ب -ازدواج مصلحتی از طرف خانواده دختر یا پسر
ج -ازدواج به خاطر عناوین شغلی ،اجتماعی و سیاسی
د -مشورت کردن با پدر و مادر و بزرگان فامیل و مشاوران
 -30کدامیک از عوامل زیر منجر به ایجاد جذب در خانواده نمی شود؟
الف -کماالت زوجین
ب -فرزندداری
ج -همنوایی و همدلی
د -مدرک و تحصیالت
 -31مهمترین عامل ایجاد مسائل و مشکالت خانوادگی چیست؟
الف -سوء ارتباطات و سوء تفاهم
ب -عدم وفاداری
ج -عدم اعتقاد
د -عدم انصاف

 -32کدام یک از عوامل زیر در خانواده سرنوشت ساز می باشند ؟
الف -درآمدها
ب -هزینه ها
ج -اقتصاد خانواده
د -نیازهای خانواده
 -33گزینه صحیح کدام است؟
" مدیریت بهینه هزینه ها به آدمی امکان می دهد تا با گزینش الگوی مناسب کسب درآمد را "...............
الف -وسیله زندگی قرار دهد .
ب -هدف زندگی قرار دهد.
ج -وسیله و هدف زندگی قرار دهد.
د -هدف نه وسیله زندگی قرار دهد.
 -34مدیریت نادرست هزینه های فردی و خانوادگی در صورت همه گیر شدن ............؟
الف -باعث ناهنجاری اقتصادی می شود.
ب -منافع ملی را به باد می دهد .
ج -مشکالت اجتماعی به وجود می آورد.
د -مسائل سیاسی به وجود می آورد.
 -35به طورکلی مدیریت نادرست هزینه های فرد و خانواده باعث بوجودآمدن چه چیزی می شوند؟
الف -ناهنجاری اقتصادی و بی ثباتی سیاسی می شود .
ب -باعث بی کاری و تورم می شود.
ج -کاهش سرمایه گذاری می شود.
د -ناهنجار اقتصادی در خانواده می شود.
 -36اصالح مدیریت کنونی و اعمال مدیریت بهینه هزینه های فردی و خانوادگی درنهایت موجب چه امری خواهد
شد؟
الف -اصالح ساختار اقتصادی کشور می شود .
ب -اصالح ساختار جامعه می شود.
ج -اصالح ساختار اقتصاد خانواده می شود.
د -باعث از بین رفتن منافع ملی می شود.
 -37هزینه های مربوط به پوشاک جزء کدام دسته از هزینه های زیر می باشد ؟
الف -کوتاه مدت
ب -میان مدت
ج -بلند مدت
د -سرمایه ای
 -38کدام هزینه ها برای امکان پذیر کردن تداوم مصرف کاال و یا خدمات پرداخت می شوند ؟
الف -دو سویه
ب -نگهداری
ج -خرید
د -یک سویه
 -39نذر و نیازها و بخشش ها جزء کدام دسته از هزینه ها محسوب می شوند ؟
الف -دوسویه
ب -نگهداری

ج -خرید
د -یک سویه
 -40زمانی که مدیریت خانواده مجبور به کاهش هزینه ها می شود دشوارترین بخش مربوط به کدام هزینه ها می
باشد ؟
الف -هزینه های مصرفی و
ب -هزینه های وابستگی زا
ج -هزینه های اسمی.
د -هزینه مادی

جاری.

 -41مصرف بیش از حد خوراک  ،پوشاک و تجملی بودن کاال و خدمات جزء کدام دسته از هزینه ها است ؟
الف -غیر ضروری
ب -هزینه های پیش بینی پذیر
ج -هزینه های ضروری
د -هزینه های وابستگی زا
 -42قرض الحسنه  ،خرید ماشین آالت و وسایل کار جزء کدام دسته از هزینه ها می باشند ؟
الف -هزینه های جاری
ب -سرمایه ا ی
ج -استقالل آور
د -واقعی
 -43اتالف وقت  ،دروغ گفتن  ،تحقیر شدن جزء کدام یک از هزینه ها هستند ؟
الف -غیرماد ی
ب -مادی
ج -یک سویه
د -غیرضروری
 -44کدام هزینه ها می باشد که آثار ویرانگری بر سالمت و تعادل روانی مدیران خانواده باقی می گذارد ؟
الف -هزینه های جاری
ب -هزینه ها ی وابستگی زا
ج -هزینه های معنوی
د -هزینه غیر مادی
 -45کدام هزینه ها هستند که در رویارویی با رویدادهای هزینه بر زندگی خانوادگی باعث امنیت خاطر مادی و
معنوی برای خانواده می شوند؟
الف -هزینه استقالل آور
ب -سرمایه ا ی
ج -ضروری
د -جاری
 -46کدام هزینه ها هستند که باعث می شود گرانی  ،فقر  ،بیکاری در جامعه گسترش یابد ؟
الف -هزینه های استقالل آور
ب -هزینه های دو سویه
ج -هزینه های وابستگی زا.
د -هزینه غیر ضروری.

 -47در نظر گرفتن کیفیت  ،دوام و تناسب ان با کاری که از آن کاال انتظار داریم مربوط به کدام هزینه ها می باشد
؟
الف -هزینه ها ی واقعی
ب -هزینه های غیر واقعی
ج -هزینه های اسمی
د -هزینه غیر عادی
 -48ابزار اصلی مدیریت هزینه های خانواده کدام گزینه می باشد ؟
الف -صرفه جویی در هزینه ها.
ها.

ب -یاد داشت هزینه
ج -فزایندگی هزینه ها.
د -تکرار نکردن هزینه ها.
 -49هزینه هایی که برای دستیابی کاال و خدمتی معین ظاهرا پرداخت می شود چه نام دارد ؟
الف -اسمی
ب -واقعی
ج -خرید
د -مادی
 -50در مورد هزینه های استقالل آور کدام گزینه نادرست است ؟
الف -تولید داخلی رشد می کند.
ب -بیکاری کاهش می یابد.
ج -استقالل افزایش می یابد.
د -واردات افزایش می یابد .
 -51به فرایندی که در جریان آن کاالها و خدمات تولید شده برای رفع نیاز مورد استفاده قرار می گیرد چه می
گویند؟
الف -مصر ف
ب -هزینه
ج -نیاز
د -انتقال
 -52هرگاه شرایط روانی نابخردانه سرعت ایجاد باورهای مصرفی و خرید را آنچنان افزایش می دهد که دیگر
فرصتی برای مصرف باقی نمی گذارد این پدیده را چه می نامند ؟
الف -فزایندگی هزینه ها
ب -نیاز
ج -انگیزه.
د -پرستش مصرف.
 -53مدیریت بخردانه هزینه های خانواده با توجه به فزایندگی هزینه ها تصمیم گیری در مورد هزینه ها را باید
چگونه انجام دهد ؟
الف -تعادل مالی و روانی خانواده در کوتاه مدت ادامه یابد.
ب -نیازی به تعادل مالی و روانی در بلند مدت نیست.
ج -تعادل مالی و روانی خانواده در بلند مدت ادامه یابد .
د -نیازی به تعادل مالی و روانی در کوتاه مدت نیست.

 -54مشکل ترین اصل در مدیریت هزینه های خانواده کدام است ؟
الف -امکان جایگزینی کاال و خدمات
ب -کاهش هزینه ها
ج -افزایش هزینه ها
د -پس انداز و کمک هزینه های ضروری
 -55جستجوی همیشگی برای آشنایی با کاالهای همانند ولی با بهای ارزان تر ناشی از کدام اصول مدیریت هزینه
های خانواده می باشد ؟
الف -آسانی رشد هزینه ها
ب -ارتباط مصرف کاال با هم
ج -امکان جایگزینی کاال و خدمات.
د -ضرورت استقالل نسبی هزینه ها نسبت به درآمدها.
 -56اداره بهینه هزینه های خانواده مشارکت همگان رابیشتر درچه موردی نیاز دارد ؟
الف -مسئولیت
ب -هزینه ها.
ج -امور
د -مصرف

پذیری.

 -57کدام گزینه در مورد استفاده کامل از کاال و مدیریت بخردانه مصرف درست نمی باشد ؟
الف -امکانات ملی را بسوی مصرف می کشاند و از تولید و اشتغال دور می کند .
ب -باعث امکان بهره مندی بیشتر از نعمت ها با هزینه کمتر می شود.
ج -باعث توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال می شود.
د -استقالل و رفاه عمومی را سبب می شود.
 -58عامل محوری در مصرف چیست ؟
الف -احساس همبستگی
ب -احساس نیاز.
ج -میل انسان.
د -احساس تعلق
 -59نشانه کمبود و نیاز روانی وجود  ..................است ؟
الف -تنش
ب -مصرف
ج -فعالیت
د -کاهش توقع
 -60اولین و مهمترین محیط برای تربیت کودک کدام محیط میباشد؟
الف -جامعه
ب -مدرسه
.
ج -خانواده
د -رسانه های جمعی
 -61مدیریت هزینه های خانواده به کدام مدیریت دیگر ارتباط دارد ؟
الف -مدیریت خانواده
ب -مدیریت خویش
ج -مدیریت ذهن

د -مدیریت مصرف
 -62چه عواملی بر باورهای مصرفی تاثیر می گذارند ؟
الف -درآمد خانواده
ب -فرهنگ جامعه و باور ارزشی
ج -اقتصاد جامعه و نگرش جامعه
د -باورهای نگرشی  ،ارزشی  ،انگیزشی
 -63کدام مورد از عوامل انگیزش می باشد؟
الف -حقوق
ب -کامیابی
ج -خط مشی سازمان
د -نحمه اداره و سرپرستی
 -64کدام هزینه ها معموال تکرار نمی شود و تاثیر بسزایی در زندگی همه افراد دارد ؟
الف -هزینه دید و بازدید
ب -هزینه های دو سویه
ج -هزینه های یکسویه
د -هزینه ازدواج
 -65محور پایه ای ( اصلی ) مدیریت هزینه های خانواده کدام است ؟
خانواده.

الف -مسئولیت پذیری تمام اعضای
ب -مشارکت پدر و مادر.
ج -مشارکت فرزندان
د -مدیریت خردمندانه سرپرست خانواده

 -66اگر خریدار به هنگام خرید یک جفت کفش به دوام و تناسب آن با شکل پا توجه نماید در واقع کدام هزینه
ها را پرداخته است ؟
الف -اسمی
ب -ضروری
ج -غیر ضروری
د -واقعی
 -67واردات موجب افزایش کدام یک از هزینه ها می باشد ؟
الف -وابـسـتـگـی زا
ب -اسمی
ج -واقعی
د -سرمایه ای
 -68برای اینکه نیازها به مصرف کاالی اقتصادی بر طرف شود شرایطی باید وجود داشته باشد کدام گزینه جزء
شرایط الزم نیست ؟
الف -نیازمندی ما به آن کاال
ب -امکان پذیر بودن چنین مصرفی
ج -نـداشـتـن احـسـاس نـیاز به آن کاال .
د -توان مالی برای پرداخت بهای آن.
 -69هرگاه بین خواستن و داشتن فاصله ای ایجاد شود و شما آنرا درک کنید .چه چیزی بوجود می آید ؟
الف -آرامش

ب -تـنــش
ج -هیجان
د -نگرش منفی
 -70از شیوه های مدیریت خردمندانه در هزینه های پیش بینی ناپذیر چیست؟
الف -کنار گذاشتن هزینه از قبل
ب -عدم استفاده از بیمه ها برای رویارویی با اینگونه هزینه ها
ج -جلوگیری از وقوع آنها
د -کنارگذاشتن هزینه ازقبل و جلوگیری از وقوع آنها .
 -71در مدیریت بخردانه خانواده ،حرف آخر را در امور اقتصادی زندگی چه کسی می زند؟
الف -مادر خانواده
ب -نان آور خانواده
ج -بچه ها
د -پدر و مادر خانواده
 -72بهره گیری از امکانات و شرایط موجود به چه معنا می باشد؟
الف -صرفه جویی
ب -بهره ور ی
ج -اقتصاد
د -برنامه ریزی
 -73در مدیریت بخردانه هزینه ها در شرایط افزایش درآمد کدام یک از گزینه ها بهترین تصمیم گیری به حساب
می آید؟
الف -باال نبردن هزینه ها
ب -باال بردن هزینه ها
ج -افزایش اندک هزینه ها
د -افزایش اندک هزینه و باال نبردن هزینه ها
 -74هزینه خرید خانه جزء کدام یک از هزینه ها به شمار می آید؟
الف -جاری
ب -بلند مدت
ج -میان مدت
د -پیش بینی ناپذیر
 -75کدام گزینه تعریف درستی از بودجه می باشد؟
الف -بودجه سندی است شامل پیش بینی درآمدها که به منظور دست یابی به اهدافی تعیین شده است .
ب -بودجه سندی است شامل پیش بینی درآمدها و هزینه های عمومی در ظرف مدت معین به منظور اجرای عملیات معین
برای دستیابی به اهداف معین .
ج -بودجه سندی است شامل هزینه های عمومی در ظرف مدت معین.
د -بودجه سندی است قابل تغییر که به منظور دستیابی به اهدافی معین تعیین می گردد.
 -76کدام یک از هزینه های زیر از اولویت های اصلی بودجه بندی عادی می باشد؟
الف -پوشاک و البسه
ب -نیازهای تغذیه ا ی
ج -اقساط ماهیانه
د -هزینه تحصیلی کمک آموزشی

 -77در کدام یک از اصول بودجه بندی واقعیات درآمدها و هزینه ها نشان داده می شود؟
الف -تخصیص بودجه.
ب -تخمین بودجه .
ج -تفصیل بودجه.
د -وحدت بودجه.
 -78در بودجه بندی غیرمترقبه از کدام منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف -طال .فرش
ب -گرفتن از کسی
ج -باید با مشکل سر کنیم
د -منبع مشخصی وجود ندارد .
 -79کدامیک از گزینه های زیر می تواند جهت تأمین مالی در بودجه بندی ویژه مورد استفاده قرار گیرد؟
الف -بهره اوراق مشارکت
ب -سود سپرده بانکی
ج -گرفتن شغل دوم
د -اجاره مغازه
 -80هزینه هایی که صرف آموزش رسمی و غیر رسمی می شوند جزء کدام هزینه ها قرار دارند؟
الف -جاری
ب -مصرفی
ج -سـرمـایـه ا ی
د -غیر مصرفی
 -81برای تأمین مالی کدامیک از انواع بودجه بندی های زیر اساس کار برمنابع درآمدهای مستمر و عادی است که
خانوار هر ماه کسب می کند؟
الف -عادی روزانه
ب -مـاهـیـا نـه
ج -ویژه
د -غیرمترقبه
 -82خانوار ،برای تأمین مالی کدامیک از انواع بودجه بندی های زیر ،از سود سپرده بانکی استفاده می کند؟
الف -بودجه بندی های عادی و روزانه
ب -بودجه بندی ماهیانه
ج -بودجه بندی ویژه
د -بودجه بندی غیرمترقبه
 -83تعریف زیر بیانگر کدام یک از انواع بودجه بندی است؟
«این نوع بودجه بندی جهت برنامه هایی است که برای آینده درنظر گرفته می شود»
الف -بودجه بندی عادی روزانه
ب -بودجه بندی ماهیانه
ج -بـودجـه بـنـدی ویـژه
د -بودجه بندی غیرمترقبه
 -84طبق کدام یک از اصول بودجه بندی ،بودجه بندی باید یک بار تنظیم شود؟
الف -مدت و زمان
ب -جامع بودن

ج -وحـدت بـودجـه
د -تفصیل بودجه
 -85طبق کدام اصل بودجه بندی هر پولی در زمینه مخصوص آن باید هزینه شود؟
الف -تـخـصـیـص بـودجـه
ب -تخمین بودجه
ج -محدود بودن هزینه ها
د -تفصیل بودجه
 -86به طورکلی در زندگی چند نوع درآمد وجود دارد؟
الف 3 -نوع
ب 2 -نوع
ج 1 -نوع
د 4 -نوع
 -87کسب کدام نوع از درآمدها ارتباط مستقیم با میزان فعالیت انسان دارد؟
الف -درآمدهای ثابت
ب -درآمدهای غیرمترقبه
ج -درآمدهای غیر مـسـتـمـر
د -درآمدهای مستمر
 -88در بودجه بندی سرمایه ای اولویت اول به کدام دسته از هزینه های زیر تعلق دارد؟
الف -نیازهای تغذیه ای
ب -پوشاک
ج -آمـوزش فـرزنـدان
د -پس انداز جهت رفتن به مسافرت
 -89کدام یک از گزینه های زیر از راه های کاهش هزینه در خانواده به شمار می رود؟
الف -خرید رب غلیظ تر
ب -خرید مربا از سوپر مارکت محله
ج -خـریـد از فروشـگاه های تـعـاونی
د -خرید مربا از مراکز فروش معتبر
 -90سپرده سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت جزء کدام یک از هزینه های زیر است؟
الف -مصرفی
ب -جاری
ج -سـرمـایـه ا ی
د -استقالل آور
 -91کدام یک از هزینه های زیر آثار ویرانگری بر سالمت و تعادل روانی مدیران خانواده باقی می گذارد؟
الف -مادی
ب -غیرمادی
ج -وابـسـتـگـی زا
د -سرمایه ای
 -92هزینه های مربوط به تعمیر -تصادف و بنزین جزء کدامیک از هزینه های زیر است؟
الف -مصرفی
ب -خرید

ج -نـگـهـدار ی
د -ضروری
 -93خانواده در چه صورت به صورت غیر مستقیم پس انداز می کند؟
الف -پرداخت ماهیانه مبلغی در بانک
ب -کنار گذاشتن مبلغی از درآمد ماهیانه
ج -خـریـد طـال
د -ریختن پول در قلک
 -94کدام گزینه در مورد مصارفی به کار می رود که جنبه نیازمندی های اصلی را ندارد ولی موجب رفاه بیشتر
می شود؟
الف -ضرورت
ب -مــیـل
ج -هوس
د -غیرضروری
 -95کدام مورد در مورد مصارفی به کار می رود که از متن و حاشیه زندگی بیرون است و تنها ارضای خواسته های
غیرمنطقی و غیرعقالنی است؟
الف -هـو س
ب -ضرورت
ج -میل
د -نیاز
 -96در چه صورت بهره وری حاصل می شود؟
الف -ترکیب کار و تالش مداوم
ب -رعایت صرفه جویی
ج -جلوگیری از اسراف و تبذیر.
د -ترکیب کار و تالش مداوم ،رعایت صرفه جویی ،جلوگیری از اسراف و تبذیر .
-97عبارت زیر را تکمیل نمایید:
 .............." -97هزینه ها مانند حرکت در شیب لغزنده است و نیازهای مصرفی هرچه بیشتر برآورده شود نیازهای
گسترده تری را بدنبال خواهد داشت".
الف -فـزایـنـد گـی
ب -آسانی رشد
ج -کاهش
د -دشواری کاهش
 -98مشکل ترین بخش مدیریت هزینه ها ،مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد؟
الف -هزینه های جاری
ب -کوتاه مدت ومیان مدت
ج -جـاری و کـوتـاه مـدت
د -اسمی
 -99کدام دسته ازهزینه ها قابل صرف نظر کردن هستند؟
الف -کوتاه مدت
ب -میان مدت
ج -مادی

د -غیر ضرور ی
 -100سه حلقه اصلی ارتباط به ترتیب کدام یک از موارد زیر می باشد؟
الف -گیرنده ،کانال ارتباطی ،فرستنده
ب -فرستنده  ،کانال ارتباطی  ،گیرنده
ج -کانال ارتباطی ،فرستنده ،گیرنده
د -فرستنده ،گیرنده ،کانال ارتباطی
 -101در یک ارتباط نماد یعنی چه؟
الف -معنایی که منتقل می شود
ب -اثر قابل تجربه ای که دیگری معنی را از آن در می یابد .
ج -ابزار انتقال پیام از فرستنده به گیرنده
د -فردی که پیام به او منتقل می شود
 -102در یک تئاتر یا نمایش یا فیلم ،حرکات ،صحنه ،گفتارها و نورکدامیک ازگزینه های زیرمی باشد؟
هستند.

الف -نمادها
ب -پیام ها هستند.
ج -وسایل ارتباط هستند.
د -فرستنده پیام هستند.
 -103در انتقال اطالعات عاطفی و احساسی ،چه نوع ارتباطی می تواند اهمیت به سزایی داشته باشد؟
غیر کالمی.

الف -ارتباطات
ب -ارتباطات کالمی.
ج -ارتباطات دوستانه
د -ارتباطات مؤدبانه

 -104چگونگی شناخت و احساس ما نسبت به پدیده های مختلف از چه دورانی در زندگی در ما ایجاد می شود؟
الف -دوران کودکی
ب -دوران نوجوانی
ج -دوران جنینی
د -دوران جوانی
 -105اولین و اساسی ترین گام در جهت رسیدن به اهداف برقراری ارتباط کدامیک ازمواردزیرمی باشد ؟
الف -شناخت ویژگی های زیستی
ب -ارتباط مستقیم
ج -باورهای قلبی
د -سخنرانی و موعظه ها
 -106مهمترین عوامل برقراری و استمرار یک ارتباط مفید و سازنده چیست؟
الف -برخورد عاقالنه
ب -انتظارات واقع بینانه
ج -اعتماد به نفس.
د -اتخاذ روش مناسب.
 -107چگونه می توان زودتر و سهل تر به اهداف ارتباطی خود رسید؟
تهدید بیشتری برخودار باشد.

الف -هر قدر روش ارتباطی ما از
ب -هر قدر روش ارتباطی ما از جذابیت بیشتری برخوردار باشد.
ج -هرقدر روش ارتباطی ما از استبداد بیشتری برخوردار باشد

د -هرقدر روش ارتباطی ما از آرامش بیشتری برخوردار باشد
 -108نقش ویژگی های شخصیتی فرستنده پیام یا ‹پیام دهنده› در برقراری ارتباط با مخاطبان کدام رده سنی از
باالترین اهمیت برخوردار است؟
الف -کودکان
ب -نونهاالن
ج -کودکان و نوجوانان
د -جوانان
 -109کدام یک از موارد زیر از عوامل مؤثر در برقراری ارتباط سازنده و مؤثر بین والدین و فرزند است؟
الف -مقایسه کودکان با دیگران به جهت ترغیب او در انجام بهتر کارها
ب -تحقیر و سرزنش کودک به جهت عدم تکرار رفتارهای نادرست وی
ج -پذیرش کودک و ابراز محبت و بذل توجه بی قید و شرط نسبت به وی.
د -پذیرش کودک و ارزش قائل شدن بدون حد و اندازه نسبت به وی.
 -110در این روش والدین از دستور دادن و امر و نهی کردن در هنگام برقراری ارتباط با کودک استفاده می کنند؟
الف -روش سرزنش
ب -روش تحقیر
ج -روش تهدید
د -شیوه سرباز خانه ای
 -111ریشه و اساس مسؤولیت انسان را چه چیزی ذکر کرده اند؟
الف -عقل ،آزادی ،اختیار
ب -خرد ،دانش ،تجربه
ج -جسم ،ذهن ،خرد
د -روان ،خرد ،عقل
 -112همه امور و اقدامات آدمی موجود چه چیزی است؟
الف -خانواده
ب -اجتماع
ج -مسئولیت
د -عقاید
 -113کفیل همسر و اعضای خانواده کیست؟
الف -مرد
ب -زن
ج -مرد و زن
د -بزرگان خانواده
 -114مسئولیت تأمین هزینه برای مردان  .............است؟
الف -مستحب است
ب -واجب است.
ج -در بعضی مواقع واجب است.
د -تأمین هزینه های زنگی ،امری توافقی بین زن و مرد است
 -115رسول خدا (ص) فرمودند ،عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها  .........است؟
الف -نماز
ب -روزه

ج -کسب روزی
د -حج

حالل.

 -116مسئولیت آموزش واجبات دینی در خانه به عهده کیست؟
الف -رسانه های گروهی
ب -مادر
ج -همه افراد خانواده
د -پدر
 -117در بینش اسالمی ،چه کسی وظیفه ارشاد و هدایت اهل خانه را دارد؟
الف -پدر خانواده
ب -مادر خانواده
ج -اجتماع
د -در هدایت و ارشاد همه افراد خانواده باید شرکت نمایند
 -118در خانواده پاسخگوی جریانات خانواده در برابر دستگاه های دولتی چه کسی است؟
الف -هر شخص به تنهایی پاسخگوی اعمال خودش است
ب -پدر
ج -مادر
د -همه افراد خانواده
 -119کدام گزینه از مسئولیت های مردان ،نمی باشد؟
الف -ارشادی
ب -کانون دار ی
ج -حقوقی
د -اقتصادی
 -120در انجام واجبات اجتماعی یا سیاسی زن ،مرد چه نقشی دارد؟
الف -تا جائیکه به خانه و خانواد لطمه نزند می تواند اجازه دهد.
ب -مرد نمی تواند مانع انجام این واجبات گردد .
ج -شرط انجام این واجبات اجازه مرد است.
د -زن از انجام واجبات اجتماعی یا سیاسی معاف است.
 -121نبی اکرم فرمودند :جهاد زن خوب  ..................است؟
الف -تربیت کردن فرزندان
ب -شوهر داری کـردن
ج -خانه داری کردن
د -اطاعت کردن
 -122نام زن همه گاه تداعی کننده چه وظیفه ای است؟
الف -وظیفه همسرداری
ب -وظـیـفـه مـادری
ج -وظیفه کانون داری
د -وظیفه ایجاد آرامش و راحتی
 -123چه کسی می تواند پایه های نیک و بد سخن و کردار را در ذهن فرزندان استوار سازد؟
الف -پدر
ب -مـادر

ج -پدر و مادر
د -رسانه های گروهی
 -124کدام گزینه از مسئولیت های زنان نمی باشد؟
الف -همسرداری
ب -مادری
ج -اقـتـصـاد ی
د -کانون داری
 -125گرم نگهداشتن کانون و تدابیر امور منزل و سامان دهی کارهای خانه جزء کدامیک از مسئولیت های زنان
است؟
الف -مسئولیت خانه داری
ب -مـسـئـولـیـت کانون داری
ج -مسئولیت جنبی
د -مسئولیت مادری
 -126کدام یک از گزینه های زیر از مسئولیت های جنبی زنان نمی باشد؟
الف -کمک اقتصادی به شوهر به ویژه زمانی که شوهر به آن نیازمند باشد.
ب -تن دادن به کار و فعالیت درآمدزا به گونه ای که مزاحم کار و برنامه خانوادگی نباشد.
ج -کمک به کار شوهر در خانه ،مثالً مردی که بخشی از کارهای خارج را به خانه می آورد.

د -دفاع از شوهر در زمان غیبت او و پاس داری

عفاف.

 -127کدام یک از مسئولیت های مشترک زن و مرد نمی باشد؟
الف -رعایت حرمت یکدیگر و پاسداری از اصل احترام و معاشرت نیکو که سفارش رسول خدا است
ب -برنامه ریزی و تالش برای حفظ و تداوم حیات مشترک و جلوگیری از بروز تزلزل در آن
ج -تأکید بر مصالح مشترک و بیرون آمدن از حالت خودبینی ،خودخواهی و خودمداری.
د -ایجاد رفاه و آرامش اعضای خانواده با کسب درآمد و انجام فعالیت های درآمد زا.
 -128کدام جمله در مورد مسئولیت فرزندان درست می باشد؟
الف -کمک به پدر و مادر در تمامی امور
ب -اطاعت از فرمان و دستورهای والدین
ج -مقدم داشتن رضای آنها بر رضای خود در تمام موارد.
د -دعا و رحمت خواهی برای پدر و مادر.
 -129برای تشکیل یک خانواده سعادتمند و پایدار مهمترین خصلت اخالقی چیست؟
صداقت.

الف -راست گویی و
ب -خوش رویی و خوش اخالقی.
ج -گذشت و ایثار
د -وفاداری و رازداری
 -130براساس تحقیقات بهترین تفاوت سنی زن و شوهر چند سال است؟
الف -تا  2سال
ب2 -تا  5سال
ج4 -تا  8سال
د4 -تا  7سال
 -131از نظر اسالم یکی از ویژگی های بسیار مهم هر فرد چیست؟
الف -بالغ بودن

ب -عـاقـل بـودن
ج -سالم بودن
د -تناسب داشتن
 -132وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند فقط این دو نفر نیستند که با هم ارتباط برقرار می کنند بلکه هر دو
خانواده و دو فامیل با هم پیوند برقرار می کنند .این جمله نشانگر چه تناسبی است؟
الف -تناسب فرهنگی
ب -تناسب اجتماعی
ج -تـنـاسـب خـانـوادگـی
د -تناسب فرهنگی اجتماعی
 -133منظور از مسکن مستقل چیست؟
الف -خرید خانه
ب -داشتن خانه در آغاز زندگی مشترک کفایت می کند.
ج -اجاره کردن یک اتاق یا یک آپارتمان  40یا  50متری کفایت می کند.
د -زندگی کردن به دور از پدر و مادر طرفین کفایت می کند
 -134باتوجه به تحقیقات ترمن خوشبختی مردان چه هنگامی تحقق خواهد یافت؟
بیابند.

الف -هنگامی که مردان ،همسران خود را از نظر هوشی با خود برابر
ب -هنگامی که مردان ،همسران خود را از نظر هوشی باالتر بیابند.
ج -هنگامی که مردان ،همسران خود را از نظر هوشی پایین تر بیابند.
د -هنگامی که مردان ،تحصیالت علمی بیشتری نسبت به همسران خود داشته باشند.
 -135هوش زبانی در روابط و برخوردها جزء کدامیک از کماالت زوجین محسوب می شود؟
الف -اخالقی
ب -معنوی
ج -رفـتـار ی
د -علمی و فرهنگی
 -136ازدواج با فرد عقیم چه حکمی دارد؟
الف -حرام است.
است.

ب -مکروه
ج -موردی ندارد.
د -اگر فرد با علم اینکه همسرش عقیم است با او ازدواج کند پاداش زیادی می برد.
 -137پرهیز از بدگمانی و کینه توزی جاهالنه و غیرت بیهوده جزو کدامیک از دستورات اخالقی اسالم می باشد؟
الف -حرمت گذاری به یکدیگر
ب -محبت و صمیمیت
ج -تفاهم و انس با هم
د -گذشت و تحمل
 -138در جهان اسالم هرجا سخن از صفا و وفای زن است نام چه کسی می درخشد؟
الف -حضرت خدیجه
ب -حضرت زینب
ج -حـضـرت فاطـمـه
د -حضرت مریم

 -139یک نهاد اصلی ویژه جامعه چیست؟
الف -خانه
ب -خـانـواد ه
ج -اجتماع
د -مدرسه
 -140مهمترین عامل ایجاد مسائل و مشکالت خانوادگی چیست؟
الف -سوء ارتباطات و سوء
ب -عدم وفاداری
ج -عدم اعتقاد.
د -عدم انصاف

تفاهم.

 -141کدام گزینه الزمه ایجاد تداوم و حفظ روابط زناشویی سالم نیست؟
الف -پرهیز از نسبت دادن القاب زشت به هم
ب -تشویق و ابراز تشکر از رفتارهای خوب همسر.
ج -پذیرش همه تقاضاها و درخواست های همسر.
د -ایجاد انگیزه به جهت بیشتر کردن رفتارهای مطلوب همسر
 -142در تعریف تربیت‹ عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن
استعدادهای انسان در جهت مطلوب ›عبارت فراهم کردن زمینه و عوامل حاکی چیست؟
نمایند.

الف -خانواده و مربی فعاالنه در جهت مطلوب تربیت حرکت
ب -مربی فرزند است که باید فعاالنه در جهت مطلوب حرکت نماید.
ج -خانواده و مربی هر دو باید زمینه را فراهم نمایند.
د -خانواده زمینه شکوفایی را فراهم نماید و مربی فعاالنه در جهت مطلوب حرکت نماید.
 -143در تعریف تعلیم که عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای اینکه متعلم دانشی را دارا شود یعنی
چه؟
کند.

الف -معلم فقط زمینه را جهت فراگیری متعلم آماده می
ب -متعلم باید زمینه را جهت یادگیری فراهم نماید.
ج -معلم و متعلم باید زمینه را جهت یادگیری فراهم نماید.
د -معلم فقط زمینه را جهت فراگیری متعلم آماده می کند و متعلم باید فعاالنه به یادگیری بپردازد.
 -144گزینه صحیح کدام است؟
"تعلیم مخصوص  ...................ولی تربیت در مورد  ....................نیز صادق است".
دارند.

الف -موجودات دارای شعور و درک است -موجودات بدون شعور که قابلیت رشد
ب -موجودات بدون شعور است -موجودات دارای شعور و درک که قابلیت رشد دارند.
ج -انسان -حیوان
د -انسان و حیوانات -گیاهان

 -145به وسیله تربیت کدام یک از استعدادها را می توان در انسان رشد داد؟
الف -استعدادهای جسمانی ،عقلی -معلومات ذهنی
ب -استعدادهای جسمانی و روحانی  ،عقلی و عاطفی.
ج -معلومات ذهنی -استعدادهای روحانی -عقلی.
د -معلومات ذهنی ،استعدادهای جسمانی -عاطفی
 -146تعلیم به رشد کدام یک از موارد زیر کمک می کند؟
الف -افزایش معلومات

ذهنی.

ب -پرورش استعدادهای جسمانی.

ج -پرورش نیروی عاطفی
د -پرورش عقلی
 -147به چه دلیل تأثیر محیط خانواده بر تربیت کودک در سال های اولیه زندگی کودک دارای اهمیت خاصی می
باشد ؟
می باشد.

الف -کودک در این مرحله بسیار تأثیرپذیر است و قابلیت انعطاف او زیاد
ب -زیرا قوه درک او تربیت می شود.
ج -زیرا فقط با افراد خانواده در ارتباط است و آموزش را فقط از آنها می گیرد.
د -فقط خانواده می تواند استعدادهای نهفته کودک را شکوفا سازد.
 -148اولین و مهمترین محیط برای تربیت کودک کجاست؟
الف -جامعه
ب -مدرسه
ج -خانواده
د -رسانه های جمعی

 -149باتوجه به مطالعه برخی از حاالت روانی کودکان در سال های اول ریشه بیماری های عصبی و روانی کودکان
چیست؟
الف -رفتارهای نابهنجار والدین نسبت به
ب -بیماری های دوران کودکی
ج -ناشی از مشکالت مالی خانوادگی.
د -به علت مشکالت وراثتی

کودک.

 -150به طور کلی والدین خوب چه کسانی هستند ؟
الف -نیازهای اولیه فرزندان مثل آب ،غذا ،پوشاک ،مسکن و ...را به گونه مطلوب تأمین نمایند.
ب -نیازهای فیزیولوژیکی ،اجتماعی و ...فرزندان خود را تأمین نمایند.

ج -فرزندان خود را به نحوی تربیت کنند که فقط با خود سازگار باشند
د -نیازهای جسمی ،اجتماعی ،عاطفی و روحی روانی و معنوی فرزندان خود را تأمین نمایند.
 -151هدف تربیت چیست؟
الف -ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار
ب -ایجاد رابطه و تفاهم.
ج -توجه به مسائل اخالقی و ارزشی.
د -درک صحیح عواطف و احساسات.

فرزندان.

 -152کدام عبارت نادرست است؟
الف -بذر تربیت در خانواده پاشیده می شود ،در مدرسه رشد و در اجتماع درو می شود.

ب -خانواده نهادی است که بازخوردش به کل جامعه می رسد
ج -تربیت عبارتست از پروراندن و از قوه به فعل رساندن
د -الزمه تربیت صحیح فرزندان استفاده از دستورالعمل های ثابت و مستقر است.
 -153اگر با کودکی با انتقاد رفتار شود چه چیزی می آموزد؟
الف -ستیزه گر باشد.
کند.

ب -محکوم
ج -حسادت داشته باشد.
د -احساس گناه داشته باشد.

 -154اگر با کودکی با عناد و دشمنی رفتار شود چه چیزی می آموزد؟
باشد.

الف -ستیزه جود
ب -متخاصم باشد.
ج -سخاوتمند باشد.
د -صبور باشد.

 -155مادری که کودک خود را می ترساند ،نا آگاهانه کودک را چگونه تربیت می کند؟
الف -وسواسی
ب -صبور
ج -ترسو
د -با احساس گناه
 -156اگر با کودکی با احساس ترحم رفتار شود چه چیزی را می آموزد؟
الف -حسود باشد.
ب -مهربان باشد.
باشد.

ج -متزلزل
د -سخاوتمند باشد.
 -157اگر با کودکی با حسادت رفتار شود کودک چه چیزی می آموزد؟
الف -ستیزه جو باشد.
ب -بدون اضطراب باشد.
ج -با اعتماد به نفس باشد.

د -حسود

باشد.

 -158اگر با کودکی با تأیید رفتار شود چه چیزی می آموزد؟
بدارد.

الف -خویشتن را دوست
ب -سخاوتمند باشد.
ج -اعتماد به نفس داشته باشد.
د -راستگو و درستکار باشد.

 -159اگر با کودکی با آگاهی به توانایی هایش رفتار شود چه چیزی می آموزد؟
باشد.

الف -اعتماد به نفس داشته
ب -راستگو و درستکار باشد.
ج -به اطرافیانش اعتماد داشته باشد.
د -زندگی را زیبا ببیند..
 -160اگر با کودکی با شرمندگی رفتار شود چه چیزی می آموزد؟
الف -متزلزل باشد.

ب -احساس گناه
ج -ترسو باشد.
د -مضطرب باشد.

کند.

 -161اگر با کودکی با تعاون رفتار شود چه چیزی می آموزد؟
باشد.

الف -سخاو تمند
ب -راستگو و درستکار باشد.
ج -صبور باشد.
د -قدردران باشد.

 -162عبارت نادرست کدام است؟
الف -والدین هر قدر به هم بیشتر احترام بگذارند در تربیت فرزندان مؤثرتر است.
ب -یکی از احتیاجات اساسی روانی افراد برخورداری از محبت دیگران است.
ج -کودکی که از محبت سرشار والدین برخوردار است قدرت سازگاری بیشتری دارد.

د -درخصوص تربیت فرزندان می توان دستورالعمل و یا نسخه برای والدین صادر

نمود.

 -163شروع رشد اخالقی کودک در کدام دوره زندگی می باشد؟
الف -خردسالی
ب -دبستان
ج -شـیـر خـوارگـی
د -نوجوانی
 -164ژان پیاژه کدام دوره اخالقی کودک را دوران اخالقی ناپیروی نام نهاده است؟
الف -شـیـر خـوارگـی
ب -خردسالی
ج -نوجوانی
د -دبستان
 -165در چه دوره ای کودک قادر است بین نیت و عمل تفاوت قائل شود؟
الف -نوزادی
ب -شیرخوارگی
ج -خردسالی
د -دبـسـتـا ن
 -166به نظر پیاژه در کدام دوره کودک اعمال افراد را برحسب پیامدهای عملی آن تعبیر و تفسیر می کند؟
الف -خـرد سـالـی
ب -نوزادی
ج -شیرخوارگی
د -دبستان
 -167از نظر پیاژه در کدام دوران انگیزه ها و نیت ها و احساسات و دیدگاه های دیگران را در رفتاری که از آنها
صادر شده مورد نظر و اهمیت قرار داده می شود؟
الف -شیرخوارگی
ب -خردسالی
ج -دبـسـتـا ن
د -نوجوانی و بلوغ
 -168در چه دوره ای گرایشات اخالقی و مذهبی به شدت بیدار می شوند و آنها در معنویت خاصی فرو می روند؟
الف -شیرخوارگی
ب -کودکی
ج -خردسالی.
د -نوجوانی و بلوغ.
 -169در چه دوره ای وجدان اخالقی مورد توجه شدید قرار می گیرد؟
الف -خردسالی
ب -دبستان
ج -نوجوانی و بلوغ

د -شیرخوارگی
 -170کدام عبارت نادرست است؟
الف -هرچه روابط والدین با هم صمیمانه تر باشد کودکان احساس امنیت بیشتری دارند.
ب -روابط والدین با کودک یکی از عوامل مهم و مؤثر در شکل گیری به شخصیت و رشد عاطفی اوست.
ج -فرزندان امنیت زندگی را از دریچه امنیت پدر و مادر در روابط صحیح آنها احساس می کنند.

د -لزومابسیاری از والدین به علت نداشتن تحصیالت با فرزندان خود تفاهم

ندارند.

 -171نظارت شدید و محدود نمودن کودک موجب پدید آمدن چه رفتاریهایی در کودک می شود؟
الف -گوشه گیری و احساس
ب -پرخاشگری و خشونت.
ج -گوشه گیری و آرامش.
د -اطاعت گری و پرخاشگری.

حقارت.

 -172رفتارهای گوشه گیرانه و احساس حقارت در کودک ناشی از کدام رفتار والدین است؟
الف -خصومت
ب -نظارت شدید و محدود نمودن.
ج -محبت زیاد.
د -حمایت زیاد
 -173اساس روش الگویی که از مهمترین روشهای سازندگی و تربیت است چیست؟
الف -استفاده از توان مشاهده
ب -آموزش مسائل تئوری
ج -ایجاد رغبت در یادگیری.
د -استفاده از توان مشاهده و ایجاد عالقمندی و رغبت در یاد گیرنده.
 -174روش الگویی که دارای جنبه کارآیی و دارای صورتی عملی است چگونه روشی است؟
الف -ذهنی ،نامحسوس ،زوداثر.
زوداثر.

ب -عینی  ،محسوس ،
ج -ذهنی ،محسوس ،دیراثر.
د -عینی ،نامحسوس ،دیراثر.

 -175بازیگران سینما و تلویزیون از چه روشی در تعلیم و تربیت استفاده می کنند؟
الف -موعظه
ب -محبت
ج -الگویی
د -محسوس
 -176در اسالم ازچه الگوهایی استفاده شده است؟
الف -نظری
ب -عملی
ج -نظری و عملی
د -نصیحت
 -177الگوهای نظری را در اسالم چگونه می توانیم بشناسیم؟
الف -آیات قرآن
ب -آیات قرآن  ،روایات و احادیث
ج -رفتار پیامبر ،روایات و احادیث

د -آیات قرآن ،رفتار پیامبر
 -178در تربیت اسالمی ،الگوها باید واجد چه صفات و خصوصیاتی باشند؟
الف -تحصیالت عالی
ب -صفات کمال و در خور شأن انسانی
ج -مسلط بر کار
د -علم و تخصص
 -179فرق موعظه و نصیحت چیست؟
الف -موعظه مانند نصیحت است.
باشد.

ب -موعظه نصیحتی است که در پایان آن تهدید
ج -نصیحت برای زندگی سعادتمندانه الزم است ولی موعظه خیر.
د -نصیحت آدمی را به سوی خیر و ترس از عواقب ناگوار غفلت وا می دارد.
 -180کدام عبارت نادرست است؟
الف -تشویق باید به تناسب میزان کار و فعالیت و به تناسب استحقاق باشد.
می شود .

ب -تشویق های زیاد سبب کار سریعتر و بهتر
ج -تشویق باید به تناسب حاالت و نیازمندی ها باشد.
د -تشویق باید به تناسب فهم و درک و ظرفیت افراد باشد.
 -181کدام مورد نصیحت است؟
الف -اگر تالش نکنی گرفتار و بدبخت خواهی شد.

ب -با افراد بد رفیق مباش وگرنه مانند آنها رسوا خواهی شد.
ج -در زندگی همیشه در خط خدا باش و اال شیطان بر تو غلبه خواهد کرد.

د -برای سعادت خود تالش

کن.

 -182کدام عبارت نادرست است؟
الف -تشویق استعدادهای درونی را بیدار و شکوفا می سازد
ب -تشویق عامل خوش بینی به زندگی و کار و تحصیل است
ج -تشویق سبب تکرار و تداوم عمل است
د -تشویق عامل احساس ناتوانی در کار و تالش است.
 -183اگر فردی آگاهانه خطا و گناهی را مرتکب شود از چه راهی باید او را به خطایش آگاه کرد؟
الف -آگاه کردن
ب -تذکر دادن
ج -اخطار دادن
د -توبیخ کردن
 -184تنبیه در لغت به چه معناست؟
الف -تذکر دادن
ب -زدن
ج -توبیخ کردن
د -آگـاه کـردن
 -185اگر فردی را به جبر ) بدون زدن از عملی( بازداریم و یا او را به عملی وادار کنیم منظور چیست؟
الف -اخطار
ب -تـحـکـیـم
ج -تهدید

د -زدن
 -186در روش تنبیه کردن کودک  7-6ساله قهر کردن چه مدت باشد کافی است؟
الف -یک روز
ب -یـک سـاعـت
ج -چند روز
د -نصف روز
 -187کدام عبارت نادرست است؟
الف -اگر برای جلوگیری از تنبیه فردی ضامن شد بپذیرید.

ب -هیچگاه کودک را ناگهان نزنید اول به او بفهمانید که قصد زدن او را دارید
ج -در زدن خشونت به خرج ندهید
د -هنگام تنبیه او را سخت تنبیه کنید تا کار شما را شوخی تلقی نکند.
 -188از وسایل و ابزار مهم در تربیت و از نیازهای عمده و اساس انسان در تمام دوران زندگی چیست؟
الف -تهدید
ب -محبت
ج -توبیخ
د -آگاه کردن
 -189کدام عبارت نادرست می باشد؟
الف -کودکان کم سال نیاز به محلت بیشتری دارند.
ب -محبت و مهرورزی به دختران باید بیشتر از پسران باشد.
ج -کودکان محبت های تصنعی را نمی پسندن.

د -محبت با شرط نتیجه بهتری

می دهد.

 -190کودکانی که پرتوقع و لوس هستند و در برخورد با مشکالت مقاوم نمی باشند به چه علت است؟
الف -کمبود محبت
ب -افراط در مـحـبـت
ج -تنبیه کودک
د -عدم احترام به کودک
 -191کودکانی که کمرو ،انزواجو ،زودرنج ،پرتوقع و پرخاشگر می شوند و گاهی تن به انحراف و معاشرت های ناباب
می دهند به چه علت است؟
الف -افراط در محبت
ب -عدم تعادل در محبت
ج -افراط و تفریط در محبت
د -کـمـبود مـحـبت
 -192منظور از روش تکریم شخصیت چیست؟
آدمی.

الف -بزرگداشت و رعایت عظمت و حرمت
ب -بازگو کردن صفات و خصلت های خوب حتی اگر در افراد نباشد.
ج -استفاده از نقاط ضعف و انتقاد از افراد جهت خودسازی
د -دائماً اخالق و رفتار افراد را ستایش کردن
 -193وقتی می گوییم کودک را همانگونه که هست بپذیریم دختر یا پسر ،زشت یا زیبا تعریف کدام یک از موارد
زیر است؟
الف -احترام به کودک

ب -مجالست با کودک
ج -پذیرش فرد.
د -درک کودک.
 -194چه چیزی موجب بزرگداشت کودک و جلب توجه اش به اینکه او فردی مهم و در خور اعتناست می شود؟
کودک.

الف -سالم کردن به
ب -بغل کردن کودک.
ج -دادن جایزه به کودک.
د -دست زدن به کودک .

 -195آن کس که کودک دارد ،باید کودکی کند به چه معناست؟
الف -رفتار کودکانه داشته باشد
ب -همبازی شدن با کودک.
ج -کودکانه صحبت کردن.
د -گوش دادن به سخنان کودک
 -196منظور از مصافحه در اسالم چیست؟
الف -قرار دادن صورت بر صورت یکدیگر.
ب -گوش کردن به حرف یکدیگر.
ج -صحبت کردن با یکدیگر.

د -سالم کردن به

همدیگر.

 -197کدام عبارت نادرست است؟
الف -یکی از خصوصیات مهم بازی عاری از هدف خارجی و فاقد سازمان بودن آن است
ب -بازی یک فعالیت لذت بخش و خوشایند و تفریحی است
ج -به فعالیت هایی که بزرگترها جهت سرگرمی و تفریح کودکان فراهم می کنند بازی می گویند.
د -فعالیت هایی خودخواسته و بدون هدف که از روی میل و عالقه انجام می گیرد.
 -198کدام عبارت نادرست است؟
الف -کودکان بوسیله بازی دنیای پیرامون خود را کشف می کنند.
ب -بازی سبب بروز احساسات و رویاها در کودک می شود.
های کودک در بازی یافت می شود.

ج -پاسخ کنجکاوی ها و پرسش
د -بازی به دلیل مصرف ا نرژی زیاد در کودک سبب ضعیفی و الغری آنها می شود.
 -199اگر بتوانیم بازی کودکان را درک کنیم ،مسلماً قادر خواهیم بود چه چیزی را در کودک بشناسیم؟
الف -هوش.
عواطف.

ب -افکار و
ج -توانایی ها.
د -رشد جسمانی.

 -200چه چیزی به پرورش حس همکاری و سازگاری اطفال کمک می کند؟
الف -بازی های انفرادی.
گروهی.

ب -بازی های
ج -دیدن فیلم های آموزشی.
د -آموزش کودک.

 -201هنگامی که کودکان در اطراف خود به مانع بر می خورند و مشکالتی آنان را احاطه می کند که قادر به رفع
آنها نیستند چه چیزی را تنها پناه خود می شناسند؟
الف -والدین
ب -بزرگترها
ج -بازی
د -خوابیدن
 -202پازل موجب پرورش چه چیزی در کودک می شود؟
الف -مهارت دید  ،دقت و حافظه
ب -هوش ،دقت و تمرکز
ج -هوش ،حافظه و سرعت
د -هوش ،تمرکز و دقت
 -203ابزار برقراری ارتباط و وسیله ای که انسان ها به کمک آن افکار خود را با دیگران در میان می گذارند
چیست؟
الف -دست دادن
ب -تکلم
ج -گوش کردن
د -محبت کردن
 -204کودکان عبارات دو کلمه ای را در چه سنی به کار می برند؟
الف9 -تا  12ماهگی
ب12 -تا  15ماهگی
ج15 -تا  18ماهگی
د18 -تا  24ماهگی
 -205از چه سنی می توان برای کودکان از کتاب های مصور و تصویر اشیاء محصوص که در اطراف اوست استفاده
کرد؟
الف6 -ماهگی
ب -یکسالگی
ج -ده ماهگی
د8 -ماهگی
 -206یکی از ابزارهای مهم تعلیم و تربیت در کودکان و نوجوانان چیست؟
الف -اسباب بازی
ب -تصاویر
ج -قصه
د -مدرسه
 -207بهترین و با ارزش ترین فعالیت های گروهی کدامند؟
الف -فعالیت هایی که به خواست و عالقه بزرگساالن انجام می گیرد.
ب -فعالیت هایی که مجهز به کلیه امکانات رفاهی باشد.
ج -فعالیت هایی که با مهارت و هوشمندی بزرگساالن هدایت شود.
د -فعالیت هایی که مداماً دارای تجربیات جدید و سخت باشد.

 -208باتوجه به مطالعات انجام شده ،اوج عالقه نوجوانان به مطالعه و کتابخوانی در چه سنی بروز می کند؟
الف13 -تا  15سالگی

ب11 -تا  16سالگی
ج10 -تا  12سالگی
د12 -تا  14سالگی
 -209آغاز شکفته شدن رغبت ها ،استعدادها به ویژه استعدادهای خاص چه زمانی است؟
الف10 -تا  12سالگی
ب14 -تا  15سالگی
ج17 -تا  18سالگی
د15 -تا  17سالگی
 -210یکی از اساسی ترین ملزومات جهت رشد کودک که به عنوان کانون امنیت نیز به شمار می رود کجاست؟
الف -اجتماع
ب -خانواد ه
ج -مدرسه
د -مهد کودک
 -211منظور از عقب ماندگان ذهنی چه کسانی هستند؟
الف -کسانی که به علت وقفه رشد جسمی قادر به استفاده عادی و مطلوب از برنامه های آموزش و پرورش نیستند.
ب -کسانی که به علت کمبود رشد جسمی قادر به انجام هیچ فعالیتی نیستند.
ج -کسانی که در آنها نارسایی فعالیت های جسمی حرکتی وجود دارد.

د -کسانی که در آنها نارسایی فعالیت های ذهنی از بدو تولد با مراحل اولیه رشد کودکی وجود

دارد.

 -212بهره هوشی گروه کودکان عقب مانده ذهنی بسیار عمیق چقدر است؟
25تا30

الف-
ب -حـداکـثـر25
ج35 -تا45
د -حداکثر35
 -213کدام گزینه نیازهای مهم کودکان عقب مانده را به بهترین نحو بیان می کند؟
الف -نیازهای روحی ،روانی ،جسمی.
ب -نیازهای اجتماعی ،روحی و روانی.
ج -نیازهای بدنی ،روانی ،امنیتی.

د -نیازهای بدنی  ،روانی  ،امنیتی  ،وابستگی و

احترام.

222- -214کدام یک از گروه های زیر جزء کودکان باهوش محسوب می شوند؟
الف25 -به باال
ب50 -به باال
ج100 -به باال
د130 -به باال
 -215نقص شنوایی به چند دسته تقسیم می شوند؟
2دسته ناشنوای مطلق و نیمه شنوایان.

الف-
ب2 -دسته ناشنوایان مطلق و سنگین گوشان.
ج3 -دسته ناشنوای مـطلق  ،نیمه شنوا و سنگین گوشان.
د -دسته سنگین گوشان و نیمه شنوایان.
 -216مالش شدید چشم ،حساسیت زیاد نورو چشمان قرمز از عالیم چه کودکانی می باشد؟
الف -کودک نابینا

ب -کودک نیمه بینا
ج -کودک عقب ماند ه
د -کودک آموزش ناپذیر
 -217در نظریه روش آزادی محدود ازچه طریق می توان به هدف رسید؟
الف -رابطه و تفاهم
ب -بیان احساسات و عقاید
ج -بحث آزا د
د -صداقت در افکار و نگرش
 -218گزینه صحیح کدام است؟
"درخصوص تربیت فرزندان  ..............دستورالعمل یا نسخه برای والدین صادر نمود"

الف -می توان
ب -نمی توا ن
ج -باید
د -حتماً
 -219محبت به چه معناست؟
او.

الف -ایجاد محدودیت های زیاد حمایتی از کودک و نفوذ بر
ب -ایجاد محدودیت های زیاد در رفتار و گفتار کودک.
ج -دادن آزادی و تشویق زیادو پاسخ منیت به تمام خواست های کودک.
د -نظارت شدید و محدود نمودن کودک.
 -220واژگان درکی کودک درمراحل اولیه چندبرابرواژگان تولید اش می باشد؟
الف2 -برابر
ب3 -برابر
ج4 -برابر
د5 -برابر
 -221رکن اصلی تمام جوامع چیست؟
الف -مدرسه
ب -اجتماع
ج -خانواده
د -مهد کودک
 -222بهتر است کودکان را از چه سنی به مهد کودک بفرستیم؟
الف7 -سالگی
ب6 -سالگی
ج2 -سالگی
د3 -سالگی
 -223چه چیزی به عنوان مهمترین عامل رشد جسمانی ،اجتماعی ،عاطفی ،اخالقی و عقالنی کودکان می شود؟
الف -آموزش
ب -اسباب بازی
ج -بازی ها ی گوناگون
د -خواب و استراحت

 -224هدف مهدکودک ها قبل از هر چیز چیست؟
الف -آموزش
ب -بازی با بچه ها
ج -ایجاد سازگاری
د -نگهداری
 -225مدارس ابتدایی شامل چه مدارسی می باشد؟
استثنائی.

الف -مدارس دولتی  ،غیر انتفاعی و
ب -مدارس دولتی  ،شبانه روزی و فرزانگان.
ج -مدارس دولتی ،نمونه دولتی شبانه روزی ،تیزهوشان و غیرانتفاعی
د -مدارس دولتی ،نمونه دولتی ،شبانه روزی ،فرزانگان و غیرانتفاعی
 -226شاخه نظری شامل چه رشته هایی می باشد؟
الف -ریاضی فیزیک  ،تجربی  ،علوم انسانی  ،معارف
ب -حسابداری ،گرافیک ،فیزیک ،عمران.
ج -نقشه کشی ،کامپیوتر ،حسابداری ،عکاسی
د -مدیریت خانواده ،تجربی ،کودکیاری و عکاسی

اسالمی.

 -227دانش آموزان دبیرستانی برای گرفتن مدرک دیپلم باید چند واحد درسی بگذرانند؟
الف94 -واحد
ب96 -واحد
ج98 -واحد
د100 -واحد
 -228دانش آموزان کدام رشته بدون گذراندن پیش دانشگاهی می توانند بدون آزمون در دانشگاه شرکت
نمایند؟
الف -تجربی.
ب -ریاضی فیزیک.

ج -نقشه کشی
د -علوم انسانی.

ساختمان.

237- -229هدف کدام شاخه اعتالی فرهنگی و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد عالقه دانش آموزان و احراز
آمادگی نسبی به منظور ادامه تحصیل دانشگاهی است؟
الف -شاخه کار و دانش
ب -شاخه فنی و حرفه ای
ج -شاخه معارف و علوم انسانی.
د -شاخه نظری.
 -230هدف کدام شاخه تحصیلی تربیت نیروی انسانی ماهر ،استادکار و سرپرست موردنیاز جامعه است؟
الف -کار و دانش
ب -فنی و حرفه ای
ج -نظری
د -معارف
 -231هدف این دوره آمادگی نسبی برای ورود دانش آموزان به تحصیالت عالی تر است؟
الف -کار و دانش
ب -فنی و حرفه ای

ج -نظری
د -پـیـش دانـشـگاهـی
 -232هدف کلی کدام دوره تربیت نیروی انسانی رده های میانی تکنسین ،سرپرست و مربی برای بخش های
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور است؟
الف -دوره ها ی کاردانی پـیـوسـتـه
ب -دوره های کاردانی به کارشناسی
ج -دوره های کارشناسی ارشد
د -دوره های آموزشگاهی
 -233در صورتی که دانش آموزی شرط معدل الزم برای ثبت نام در یک رشته را در دانشگاه آزاد نداشته باشد
چگونه می تواند ادامه تحصیل بدهد؟
الف -گـذرانـدن واحـدهـای پـیـش نـیـاز
ب -دیپلم دیگر با معدل باالتر
ج -مجدداً همان درس را خوانده و امتحان بدهد
د -بایستی در دانشگاهی دیگر ثبت نام نماید.
 -234کدامیک از موارد زیر جزء مراکز آموزشی غیررسمی محسوب می شوند؟
خیاطی.

الف -آموزشگاه های مهارت آموزی
ب -آموزشکده های عالی دانشگاهی.
ج -دوره های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد
د -مدارس شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای
 -235کدام عبارت درست است؟
می کند.

الف -رفتارهای انسان را تصورات و نوع بینش او تعیین
ب -اگر بین والدین اختالف و تضاد وجود داشته باشد تعلیم و تربیت از اهمیت ساقط می شود.
ج -اگر بین مدیر و معاون و ...روابط سالمی وجود نداشته باشد با کارآموزان کاری ندارد.
د -تعلیم و تربیت بنا به ماهیتی که دارد نیازمند هماهنگی است.
 -236برنامه های درسی عمده در مدارس ابتدائی براساس چند ساعت در روز تنظیم گردیده است؟
الف -حـداکـثر  4ساعت
ب -حداکثر  6ساعت
ج -حداکثر  2ساعت
د -حداکثر  5ساعت
 -237مدت زمان الزم برای انجام تکالیف ،دانش آموزان عادی دوره ابتدائی بعد از بازگشت از مدرسه به طور کلی
چقدر است؟
الف1 -یا  2ساعت
ب2 -تـا  3سـاعـت
ج4 -ساعت
د2 -تا  4ساعت
 -238فرد برای تکوین شخصیت خود به پرورش کدام بعد شخصیتی نیاز دارد؟
الف -بعد جسمی و اخالقی
ب -بعد عقالنی
ج -بعد اجتماعی و معنوری
د -تمامی ابعاد شخصیتی به طور متعادل.

 -239هدف از ایجاد انجمن اولیا و مربیان در نظام آموزش و پرورش چه بوده است؟
الف -برقراری ارتباط بین خانه و فرزندان.
ب -برقراری ارتباط بین فرزندان و مدرسه.
ج -برقراری ارتباط بین مدرسه و جامعه.

د -برقراری ارتباط بین خانه و

مدرسه.

 -240انجمن اولیاء و مربیان توسط چه کسی اداره می شود؟
الف -توسط کسی که از جانب اولیاء ها منصوب می شود اداره می گردد.
ب -توسط کسی که از جانب مربیان منصوب می شود اداره می گردد.
ج -توسط کسی که از جانب وزیر آموزش و پرورش منصوب می شود اداره می گردد.
د -توسط کسی که از جانب مدیر مدرسه منصوب می شود اداره می گردد.

 -241میزان وقت گذاری در امور آموزشی و درسی در ایام امتحانات تا چند برابر اوقات عادی می تواند افزایش
یابد؟
الف5/1 -برابر
ب2 -برابر
ج5/2 -برابر
د3 -برابر
 -242والدین برچه اساسی بایستی میزان توقع و انتظار خود را از فرزندان متعادل سازند؟
الف -میزان عالقه فرزندان خویش
ب -میزان استعداد و توان فـرزنـدان خـویـش
ج -میزان هوش و عالقه فرزندان
د -میزان مشخصی باری توقع و انتظار وجود ندارد
 -243انجمن اولیاء و مربیان مدرسه در چه اموری می توانند با هم همکاری داشته باشند؟
الف -تهیه هدایای نقدی از افراد خیر و نیکوکار برای تجهیز مدرسه
ب -تأمین کل هزینه های آب و برق و گاز و تلفن مدرسه
ج -تهیه وجوه نقد برای کل حقوق مربیان و معلمان.
د -کمک فکری اعضای انجمن جهت کالس ها ی فوق برنامه و جبرانی.
 -244برای آنکه فردی بتواند از حق مالکیت استفاده کند باید  .............آن را تأیید کند؟
الف -حقوق اداری
ب -حقوق مالیه
ج -حقوق ذاتی
د -حقوق اساسی
 -245تا زمانیکه زن در عقد دائم شوهر باشد نفقه آن به عهده شوهر است که آن را حقوق مدنی مقرر داشته و
مورد تأیید  .............قرار گرفته است؟
الف -حقوق اداری
ب -حقوق مالیه
ج -حقوق بین الملل
د -حقوق ذاتی
 -246مهمترین رشته حقوق خصوصی چیست؟
الف -حقوق مدنی
ب -حقوق اداری

ج -حقوق مالیه
د -حقوق بین الملل
 -247یکی از مهمترین بخش های حقوقی مدنی که جنبه حقوقی صرف ندارد چه نام دارد؟
الف -حقوق اداری
ب -حقوق خانواد ه
ج -حقوق مدنی
د -حقوق بین الملل
 -248در نکاح منقطع کدام گزینه صحیح است؟
الف -اعتبار قانونی وجود ندارد.
ب -به زن مهریه تعلق نمی گیرد.
ج -زن و مرد از هم ارث نمی برند.

د -به زن نفقه تعلق

نمی گیرد.

 -249خسارتی که از برهم زدن نامزدی به فرد وارد می شود بیشتر ازچه چیزی است؟
الف -معنوی.
ب -صدمات عاطفی.
ج -خسارات مالی.

د -صدمات عاطفی و

معنوی.

 -250وضعیت هدایا پس از برهم زدن نامزدی چیست؟
الف -هدایای مصرف شدنی قابل مطالبه است
ب -هدایای قابل نگهداری مانند لباس و طال در صورت استفاده قابل مطالبه نیست
ج -در صورتیکه به علت فوت یکی از نامزدها به هم بخورد قانون مطالبه قیمت هدایای تلف شده را مجاز نمی داند.
د -عکس ها ،نامه ها و هدایای قابل نگهداری باید برگردانده شود.
 -251دوره رویاها و آرمان پرستی ها و ظهور احساسات و عالیق جنسی چه هنگامی است؟
الف -دوره کودکی
ب -دوره نوجوانی
ج -دور ه جوانی
د -دوره نوجوانی و جوانی
 -252ازدواج دختر چه زمانی بدون شرط اجازه پدر انجام می شود؟
الف -به سن بلوغ رسیده باشد.

ب -دختری که برای دومین بار ازدواج
ج -تحصیل کرده باشد.
د -شغل و درآمد داشته باشد.

کند.

 -253سفیه چه کسی است؟
الف -کسی که قادر به اداره امور غیرمالی و مالی زندگی خود نیست
ب -کسی که قادر به اداره امور غیرمالی زندگی خود نیست ونادان نمی باشد
ج -کسی که قادر به اداره امور مالی زندگی خود نیست.
د -کسی که به سن ازدواج نرسیده است.
 -254در صورتیکه زنی بعد از ازدواج متوجه شود که همسرش دچار جنون است وقابل درمان نباشداز نظر قانونی
چه حکمی دارد؟
الف -عقد فسخ می شود.

ب -در صورتیکه بیماری او قابل عالج نباشد می تواند تقاضای فسخ
ج -می تواند نفقه را پرداخت نکند.
د -باید به مداوای همسرش اقدام نمایدوبااوزندگی کند.

نماید.

 -255خویشاوندی بر چند گونه است؟
الف -خویشاوندی نسبی  ،سببی  ،رضاعی
ب -خویشاوندی نسبی ،سببی
ج -خویشاوندی نسبی ،رضاعی
د -خویشاوندی سببی ،رضاعی
 -256خویشاوندی که از تولد یکی از دیگری حاصل شود و یا دو نفر که از یک منشأ بوجود آمده باشند؟
الف -خویشاوندی سببی
ب -خویـشـاوند ی نـسـبی
ج -خویشاوندی رضایی
د -خویشاوندی در حدود معین
 -257رضاع به چه معنا است؟
الف -راضی بودن
ب -خویشاوندی ناشی از ازدواج
ج -شـیـر خوردن
د -خویشاوندی ناشی از تولد یکی از دیگری
 -258حکم مردی که با علم به این که زن شوهر دارد و یا از همسرش جدا شده منتهی در عده طالق و یا در عده
وفات است ،با او ازدواج کند چیست؟
الف -زن بر مرد حرام ابدی
ب -زن بر مرد مکروه است.
ج -مرد بر زن مکروه است.
د -اشکالی ندارد.

می شود.

 -259طبق قانون عده وفات چقدر است؟
الف2 -ماه و  10روز
ب3 -ماه و  10روز
ج4 -ماه و  10روز
د4 -ماه و  20روز
 -260ازدواج مجدد با زنی که به دلیل لعان از مرد جدا شده چه حکمی دارد؟
است.

الف -ممنوع
ب -روا است.
ج -مکروه است.
د -مستحب است.

 -261ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی چگونه است؟
بگیرد.

الف -باید از دولت اجازه
ب -قانون منعی ندارد.
ج -تحت هر شرایط انجام می شود.
د -چون زن به تابعیت دولت متبوع شوهر در می آید ممنوع است.

 -262طبق قانون مدنی ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ،چه حکمی دارد؟
الف -مجاز است مگر در مواقع
ب -باطل است.
ج -ممنوع است.
د -روا نیست.

خاص.

 -263در کدامیک از موارد زیر زن حق مطالبه نفقه از همسرش را ندارد؟
الف -همسر بیکار باشد.
ب -همسر بیمار باشد.
باشد.

ج -زن ناشزه
د -زن ناشزه نباشد.

 -264کدام یک از موارد زیر از مشخصات مهر نمی باشد؟
نباشد.

الف -مهر باید ارزش مالی داشته باشد ولی قابل تملک
ب -مهر باید معلوم و معین باشد یعنی زن و مرد به آن آگاهی داشته باشند.
ج -زن و مرد باید با توافق هم مهر را انتخاب کنند.
د -زن نمی تواند بدون جلب رضایت مرد ،مقدار مهر را تعیین کند.
 -265طالق در لغت به چه معناست؟
الف -گشودن گره و رها کردن
ب -زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص
ج -انحالل نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او
د -انحالل نکاح دائم و زایل کردن قید ازدواج
 -266موجبات طالق کدامند؟
الف -طالق به درخواست زن  ،طالق به درخواست مرد  ،طالق به توافق
ب -طالق به درخواست مرد ،طالق به توافق طرفین.
ج -اهلیت ،سالمت عقل ،اختیار و قصد
د -پاکیزکی زن ،جدایی جسمی زن و مرد

زوجین.

 -267موارد سقوط حضانت کدامند؟
الف -ازدواج مجدد ،جنون ،تحصیالت کم
ب -شغل نامناسب ،تحصیالت کم ،جنون
ج -انحطاط اخالقی ،عدم مراقبت ازکودک ،شغل نامناسب
د -ازدواج مجدد  ،جنون و انحطاط اخالقی.
 -268شرایط الزم برای انتقال ارث کدامند؟
الف -از متوفی مالی به جا مانده و بین مورث و وارث رابطه سببی و نسبی وجود داشته باشد.

ب -از متوفی مالی به جا مانده و جنینی که در شکم مادر است حتی اگر بمیرد به او ارث می رسد
ج -از متوفی مالی به جا مانده حتی اگر مورث کافر باشد می تواند از مسلمان ارث ببرد
د -تمامی خویشاوندان متوفی با همدیگر از او ارث می برند
 -269اگر زنی فاقد فرزند و نوه باشد بعد فوت او شوهرش چه مقدار از کل ترکه اش را به ارث می برد؟
الف -یک دوم
ب -یک چهارم
ج -یک سوم
د -یک ششم

 -270کدام گزینه از اجزای شخصیت موفق نیست؟
الف -شهامت
ب -خیر خواهی
ج -خودپسندی
د -خودپذیری
 -271کدامیک از موارد زیر از خصوصیات یک کودک تیزهوش نیست؟
الف -مبتکر و خالق است.
 100می باشد.

ب -دارای بهره هوشی
ج -قدرت رهبری دارد.
د -به دیگران احترام می گذارد.

 -272کودک خالق به چه معناست؟
الف -کودک بازی گوش
ب -کودک باهوش
ج -کودک درس خوان
د -کودک نوگرا
 -273مهمترین قدم در تشخیص خالقیت چیست؟
الف -داشتن شور و هیجان
ب -هوشیار بودن به موضوع
ج -داشتن استقالل در کار
د -متفاوت بودن کار
 -274قاطع نبودن با کودکی که در اجرای تکالیفش مسئولیت نمی پذیرد چه پیامدی دارد؟
الف -بی اعتنا و بی تفاوت می شود.
می شود.

ب -بی مسئولیت و جسورتر
ج -تکالیفش را به طور منظم انجام نمی دهد.
د -اعتماد به نفسش را از دست می دهد.
 -275کدام والدین فرصت رشد خالقیت را از کودکانشان می گیرند؟
الف -سهل گیر
ب -سـخـت گـیـر
ج -قاطع
د -بی اعتنا
 -276چگونه خالقیت کودکان پرورش نمی یابد؟
الف -با پاداش دادن به کودکان
ب -با دادن باور مثبت نسبت به خودشان
ج -با فراهم کردن زمینه ی رقابت با دیگر کودکان.
د -با اعمال فشار و تحمیل محدودیت.
 -277کدام ترتیب برای یک تولید کارآفرینانه صحیح است؟( از راست به چپ)
کارآفرین.

الف -خالق  ،مخترع ،نوآور ،
ب -خالق ،نوآور ،کارآفرین ،مخترع.
ج -سرمایه گذار ،خالق ،مخترع ،کارآفرین
د -خالق ،نوآور ،سرمایه گذار ،مخترع

 -278کدامیک در مورد کارآفرینان صحیح می باشد؟
الف -در گذشته زندگی می کنند.
ب -فرصت گرا هستند.
ج -عالقه به ثبات دارند.
د -تهدیدگرا هستند.

 -279تاثیر والدین با شغل آزاد در عالقه فرد به کارآفرینی ،نشان دهنده کدام ویژگی است؟
الف -جایگاه اجتماعی
ب -تحصیالت
ج -الـگـوی نـقـش.
د -تجربه کاری.
 -280فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که قبال وجود نداشته را چه می نامند؟
الف -خـالقـیـت
ب -نوآوری
ج -ابتکار
د -ارزش
 -281احتمالی که موجب می گردد تا بازده موردنظر حاصل نشود را چه می نامند؟
الف -ریـســکــ
ب -نوآوری
ج -خالقیت
د -کارآفرینی
 -282کدام مورد تعریف کارآفرینی نیست؟
الف -کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری است.
ب -کارآفرینی فرایندی است که در آن اختراع به مرحله عمل درآمده است.
ج -کارآفرینی عبارت از پیاده سازی موفقیت آمیز ایده های خالق است.

د -کارآفرینی توجه روح و عاطفه فرد

است.

 -283کودک خالق در چه زمانی بهتر پرورش می یابد؟
الف5 -سال اول زندگی
ب5 -سال دوم زندگی
ج -دوران ابتدایی
د -دوران دانشگاه
 -284از شایستگی های الزم برای اینکه کارآفرین شویم چیست؟
الف -نگرش  ،دانش  ،مهارت
ب -فقط نگرش
ج -فقط دانش
د -فقط مهارت
 -285ایجاد و خلق یک چیز جدید که با خود ارزشی را به همراه دارد را چه می نامند؟
الف -نوآوری
ب -خالقیت
ج -تـولـیـد
د -خدمات

 -286ایجاد و خلق یک چیز که با خود ارزش قابل توجهی دارد و بتوان در بازار از آن استفاده تجاری نمود را چه
می نامند؟
الف -نوآور ی
ب -خالقیت
ج -تولید
د -خدمات
 -287از نظر یک کارآفرین شکایات و ناامیدی تعدادی از مشتریان از محصوالت و خدمات شرکت موجب چه
چیزی می شود؟
الف -باعث خلق ایده گردد.
ب -باعث بحران شرکت گردد.
ج -باعث ناامیدی بخش تولید گردد.
د -باعث کاهش خالقیت گردد.

 -288کدام یک از ویژگی های کارآفرینانه نمی باشد؟
الف -انجام گروهی کارها
ب -انجام کارهای با اولویت باال
ج -بیش از حد کار کردن
د -آمادگی برای" نه "گفتن به دیگران
 -289کدام یک از گزینه های زیر از دالیل انتخاب کسب و کار نمی باشد؟
الف -داشتن زندگی و شغل مستقل
ب -تنوع بیشتر در کار.
ج -استفاده بیشتر از توانایی ها و مهارت ها
د -اختصاص زمان بیشتر به کارکرد.
 -290کدام یک از مزایای کسب و کار خانگی نمی باشد؟
الف -نیاز به مجوز
ب -هزینه راه اندازی کمتر
ج -ساعات کاری انعطاف پذیر
د -میزان ریسک کمتر
 -291برای فروش محصول منحصر به فردی که در سایر نقاط جهان وجود ندارد بهترین روش چیست؟
الف -کسب و کار اینترنتی
ب -کسب و کار خانگی
ج -کسب و کار بزرگ
د -کسب و کار متوسط
 -292فردی که قابلیت استفاده و مقرون به صرفه بودن محصول را بررسی می کند کیست؟
الف -خالق
ب -مخترع
ج -نوآور
د -کارآفرین
 -293سهم کسب و کار های  ..................جهان در بازار اشتغال بیشتر از سهم کسب و کارهای  ..........است؟
الف -کوچک  -بزرگ
ب -کوچک  -متوسط

ج -بزرگ  -کوچک
د -متوسط  -بزرگ
 -294مهمترین عامل در پیروزی کسب و کار خانواده کدام است؟
الف -آموزش
ب -برنامه ریزی
ج -هدف
د -درآمد
 -295در روش خالقانه ایجاد کسب و کار توسط کارآفرین ،کدام مورد باید در ابتدا صورت گیرد؟
الف -گردآوری منابع
ب -بررسی و مشاهده محیط.
ج -شناسایی فرصت ها
د -دریافت پاداش مالی .
 -296منابعی که کارآفرینان برای اجرایی کردن ایده ها ،نیاز دارند  ..........می باشد؟
الف -پول،تجهیزات،انرژی
ب -مهارت،دانش،زمان
ج -پول  ،تجهیزات  ،انرژی  ،مهارت  ،دانش  ،زمان
د -فقط پول
 -297اساس نظام آزاد بنگاه داری و کسب و کار  ...... ،است تا افراد را به انجام کار خوب همراه با تالش بیشتر وا
دارد؟
الف -رقابت
ب -پول
ج -ارایه خدمات
د -ارایه کاال
 -298کارآفرین در صورت مواجه شدن با مسئله یا مشکلی بیشتر انتظار می رود که ............؟
الف -از دوستان خود کمک بگیرد.
بگیرد.

ب -از افراد خبره و متخصص کمک
ج -به تنهایی به حل مسئله بپردازد.
د -از مسئله دوری کند و بکار دیگر بپردازد.

 -299از شایستگی های الزم برای اینکه کارآفرین شویم چیست؟
الف -نگرش  ،دانش  ،مهارت
ب -فقط نگرش
ج -فقط دانش
د -فقط مهارت
 -300گاهی یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی شکست می خورد ،یک کارآفرین در چنین حالتی می بایست؟
الف -از کار کنار بکشد.
بیاید.

ب -با شکست کنار
ج -سخت کوشی را کنار بگذارد.
د -بدنبال فرصت های تازه نگردد.
 -301کدام مورد از مزایای خود اشتغالی نمی باشد؟
الف -استقالل

ب -درآمد مشخص
ج -نوآوری
د -امکان اجرای ایده ها
 -302ایجاد و خلق یک چیز جدید که با خود ارزشی را به همراه دارد را چه می نامند؟
الف -نوآوری
ب -خالقیت
ج -تولید
د -خدمات
 -303کدام مورد از ویژگی های یک فرصت کسب و کار خوب به شمار نمی رود؟
الف -تقاضای واقعی
ب -بازگشت سرمایه
ج -رقابتی بودن
د -نیاز نداشتن به مهارت و منابع
 -304محرک اصلی در بنگاه های تجاری چیست؟
الف -تجارت
ب -سود
ج -مشتری
د -مسائل انسانی
 -305کدام یک از وظایف کارآفرین در محیط کسب و کار نمی باشد؟
الف -انجام گروهی کارها.
ب -انجام کارهای با اولویت باال.
کردن.

ج -بیش از حد کار
د -آمادگی برای" نه "گفتن به دیگران.
 -306گام اول در بسط و گسترش شخصیت کارآفرینانه چیست؟
الف -خود ارزیابی
ب -تدوین یک برنامه اجرایی شخصی
ج -به اجرا گذاشتن برنامه
د -ارزشیابی مداوم شخصی
 -307عوامل اصلی موفقیت کارآفرین در راه اندازی کسب و کار کوچک کدامند؟
الف -خالقیت،نوآوری،کنترل محیط کار
ب -انگیزه ،توانایی ،ایده ،منابع
ج -ریسک پذیری  ،اجرای ایده ها  ،استقالل
د -تفویض اختیار ،طرح تجاری ،ایده و بازار
 -308از ویژگی های یک کسب و کار خوب است؟
الف -تقاضای واقعی ،رقابتی بودن و بازگشت سرمایه
ب -تقاضای واقعی ،رقابتی بودن و بازگشت سرمایه ،در دسترس بودن منابع و مهارتها و پاسخگویی به اهداف.
ج -تقاضای واقعی ،رقابتی بودنو در دسترس بودن منابع و مهارتها.
د -تقاضای واقعی ،رقابتی بودن و پاسخگویی به اهداف
 -309یک کسب و کار چه زمانی زیان ده نیست؟
الف -هزینه ها کم باشد.

برسیم.

ب -به نقطه سر به سر
ج -سود خالص افزایش یابد.
د -سود ناخالص افزایش یابد.

 -310واژه اجتماعی به کدام یک از بنگاه های کسب و کار اطالق می گردد؟
الف -محلی
ب -گروهی
ج -غیر تجار ی
د -دولتی
 -311کدامیک از وظایف کارآفرین در محیط کسب و کار نمی باشد؟
الف -مدیریت کسب و کار
ب -آگاهی از هزینه سود ریسک
ج -دوری از ترغیب سایر افراد به رقابت
د -فراهم کردن سرمایه کسب و کار
 -312کانون اصلی برای ایده کسب و کار جدید  .....................هستند؟
الف -مشتریان
ب -بازار
ج -شرکت های کوچک
د -شرکت های بزرگ
 -313بزرگترین نیازهای صاحبان کسب و کار کوچک در چیست؟
الف -درک و توسعه برنامه های بازاریابی برای محصوالت ارائه شده
ب -جلب رضایت
ج -پیگیری نیازهای مشتری
د -ارائه خدمات
 -314کدام یک از منابع خوداشتغالی است؟
الف -استقال ل
ب -کم کار کردن
ج -درآمد کمتر
د -ریسک کمتر
 -315راه اندازی کسب و کار در مناطق روستایی به کدامیک از موضوعات زیر اشاره دارد؟
الف -اشتغال زایی
ب -اشاعه و ارتقاء فناوری.
ج -غیر متمرکز سازی و متنوع ساختن کسب و کار.
د -تکوین سرمایه
 -316کدامیک از گزینه های زیر در تهیه و تنظیم اهداف کارآفرینانه به کار نمی روند؟
الف -اهداف باید خاص شما باشد.
مدت باشند .

ب -اهداف فقط باید به صورت کوتاه
ج -اهداف باید قابل اندازه گیری باشند.
د -اهداف باید برای مدت زمان معینی تعیین شده باشند.
 -317گزینه  .......................جزء منابع ایده کسب و کار محسوب نمی شود؟
الف -سرگرمی ها و عالیق

ب -نمایشگاه ها
ج -رسانه های گروهی
د -افراد کم حرف
 -318کدام گزینه نادرست است؟
الف -کارآفرین جزء اصلی در راه اندازی کسب و کار کوچک است.
ب -فرمول یا دستورالعمل ثابتی برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک وجود ندارد.
ج -موفقیت کسب و کار کوچک به توانایی کشف فرصت ها در بازار بستگی ندارد.
د -ریسک پذیری نقش مهمی در راه اندازی کسب و کار کوچک ندارد.

 -319چگونه ایده های کسب و کار خلق می شوند؟
الف -پاسخ به نیازهای بازار
ب -چرخه محصوالت و ماندن در صدر رقابت
ج -تغییر سبک احتیاجات و بهره گیری از فن آوری برای انجام کاری بهتر.
د -پاسخ به نیازهای بازار  ،چرخه محصوالت و ماندن در صدر رقابت ،تغییر سبک احتیاجات و بهره گیری از فن آوری برای
انجام کاری بهتر.
 -320جوانب اصلی در انتخاب محل کسب و کار چیست؟
الف -تصمیم گیری در مورد گروه یا جامعه ویژه
ب -اقتصاد و جمعیت و رقابت از عوامل مهم می باشد.
ج -انتخاب محل کسب و کار در درون جامعه موردنظر.
د -پاسخ به نیازهای بازار
 -321یک ایده کسب و کار شامل کدام یک از موارد زیر است؟
الف -مطرح کردن راه حل مناسب برای حل مشکالت
ب -برآورده کردن نیازهای شخصی
ج -برآورده کردن نیازهای شناخته شده در محیط بازار و جامعه .
د -آغاز یک موفقیت برای بقا در رقابت های بعدی ضروری است
 -322بزرگترین علت شکست تجارت های کوچک در چیست؟
الف -مدیریت ضعیف
ب -محدودیت های مالی
ج -هزینه های مستقیم باال
د -هزینه های غیر مستقیم باال
 -323رضایت شغلی به مفهوم  ............است؟
الف -درآمد خوب
ب -استقالل
ج -انجام کار دلخواه
د -درآمدخوب ،استقالل ،انجام کار دلخواه
 -324یک فرصت کسب و کار خوب چه معیارهایی را تامین کند؟
الف -بازگشت سرمایه
ب -رقابتی بودن
ج -پاسخگویی به اهداف
د -بازگشت سرمایه  ،رقابتی بودن  ،پاسخگویی به اهداف

 -325یک ایده یا پیشنهاد سرمایه گذاری جذاب که امکان بازگشت سرمایه فرد ریسک پذیر را فراهم می کند
چه نامیده می شود؟
الف -ایده کسب و کار
ب -فرصت کسب و کار
ج -نوآوری
د -خالقیت
 -326تعریف دقیق و صحیح مدیریت کدام است ؟
الف -علم و هنر هماهنگی کوشش و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به
ب -هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان برای نیل به اهداف مشخص.
ج -علم هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده.
د -علم و هنر هماهنگی و تالش نیروهای انسانی سازمان برای نیل به اهداف کمی.

اهداف.

 -327چه موقع پی می بریم که مدیریت کارآمد اعمال شده است ؟
الف -بیشتر بودن داده ها نسبت به ستانده ها
ب -مساوی بودن ستانده ها نسبت به داده ها
ج -بیشتر بودن ستانده ها نسبت به داده ها
د -مساوی بودن داده ها با ستانده ها
 -328ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار مربوط به کدام وظایف مدیر است ؟
الف -هماهنگی
ب -برنامه ریزی
ج -رهبری
د -سازماندهی
 -329مجموعه نیازها و تمایالت و محرکهای دورنی انسان را می گویند؟
الف -بازخورد
ب -خالقیت
ج -انگیزه
د -بلوغ
 -330وظیفه اصلی مدیر برای رسیدن به هدفها کدام یک ازگزینه های زیر می باشد؟
الف -تعیین هدف
ب -ایجاد انگیزه
ج -برنامه ریزی
د -نظارت
 -331کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مدیریت خانواده نیست؟
الف -تفاوت در هدفها
ب -تفاوت در تعداد مدیریت
ج -قابل برکناری مدیر و انحالل خانواده.
د -پویایی مدیریت خانواده.
 -332بازخورد در مدیریت به چه معنا می باشد؟
الف -مشخص شدن اثر بخشی.
ب -ایجاد هماهنگی.

ج -سازماندهی

د -رهبری
 -333تغییر هدف در سازمان به عهده چه کسی است ؟
الف -اعضای سازمان
ب -معاونین
ج -مدیر.
د -رهبر.
 -334کدام یک ازگزینه های زیرتضمینی برای مدیریت بهتر خانواده می باشد؟
الف -خوش بینی نسبت به خانواده
ب -نگرش مثبت نسبت به خانواده
ج -بکارگیری مدیریت بهینه پیش از ازدواج.
د -ایجاد انگیزه در اعضای خانواده.
 -335در مدیریت شرط اصلی رسیدن به هدف ها چیست ؟
الف -استفاده بهینه از منابع انسانی
ب -استفاده بهینه از منابع غیر انسانی
ج -استفاده بهینه از امکانات مالی
د -استفاده بهینه از منابع.
 -336کدام گزینه از ویژگی های نظارت موثر نمی باشد ؟
الف -نظارت باید مستمر باشد و پیگیری شود.
ب -نظارت باید با آرامی توام باشد .
ج -نظارت باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
د -نظارت باید توام با تدبیر باشد.
 -337کدام گزینه معنای درست نظارت می باشد ؟
الف -تهیه طرحی از اقدامها و فعالیت ها جهت انجام کار
ب -ایجاد هماهنگی بین سلسله روابط انسانی و مادی
ج -روش یا وسیله ای که درستی انجام امور را در مقایسه با طرح بررسی می کند .
د -روش یا وسیله ای که همه جوانب برنامه و طرح را بررسی می کند.
 -338کدام گزینه در مورد مدیری که تشخیص می دهید که نتیجه کار با هدف ناهمخوانی دارد صحیح نمی باشد
؟
الف -بازآموزی و تکمیل وسایل
ب -راهنمایی افراد سازمان
ج -اصالح شیوه کار.
د -برنامه را به هر طریقی باید ادامه دهد.
 -339تعدد مدیریت خانواده به چه معنا می باشد؟
الف -فرد بدون در نظر گرفتن عقاید همسر می تواند مدیریت خانواده را عهده بگیرد.
ب -وحدت تصمیم گیری به علت تنوع در مدیریت خانواده امکان پذیر خواهد بود.
ج -زن و مرد با هم و پس از رشد فرزندان با مشارکت آنها مدیریت خانواده را به عهده می گیرند .
د -هرکدام از اعضای خانواده که مدیریت بهینه دارند می توانند مدیریت خانوده را به عهده بگیرند.
 -340کدام نوع هدف است که نه تنها نیروهای مدیر را رشد نمی دهد بلکه نیروهای وی را تحلیل می برد ؟
الف -دست یافتنی
ب -پیش پا افتاده.

ج -متناسب.

د -نامتانسب
 -341یکی از مشکالت خانواده به جز عدم آگاهی قبلی وجود کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف -نگرش منفی
ب -ارتباط قبل از ازدواج
ج -نگرش سلطه گرانه.
د -بی اطالعی.
 -342برای آن که انسان بتواند سرنوشت خود را به دست گیرد نیازمند چیست ؟
الف -وجود امکانات مالی
ب -وجود امکانات معنوی
ج -برخورداری از سالمتی جسمی
د -اعمال بهترین شیوه مدیریت ذهن
 -343مهمترین زمینه ای که رعایت اصول مدیریت تاثیر سرنوشت سازی بر فرد و اعضای آن دارد کدام گزینه
است ؟
الف -جامع
ب -خانواده
ج -امکانات مالی
د -امکانات معنوی
 -344در مدیریت خویش باید به چه منابعی توجه کرد ؟
الف -روان و ذهن
ب -تن و جسم
ج -جسم و ذهن
د -فکر و اندیشه
 -345چگونه می توان شخصیت و رفتار را تغییر داد ؟
الف -با تقویت خودآگاه ذهن
ب -با تقویت نا خود آگاه ذهن
ج -با تغییر تصویر ذهن
د -با تغییر نگرش و رفتار
 -346کدام ویژگی در مدیریت خانواده باعث رسیدن اعضای خانواده به حقوقشان می شود؟
الف -فداکاری
ب -عدالت خواهی
ج -خوشبینی
د -شجاعت
 -347دو عنصر پایه ای در روابط خانوادگی و تربیت فرزندان کدام گزینه می باشد ؟
الف -مسئولیت خواهی  -مسئولیت پذیری فرزندان
ب -عدم مسئولیت خواهی  -مسئولیت پذیری فرزندان
ج -مسئولیت خواهی و مسئولیت پذیری اعضای خانواده.
د -مسئولیت خواهی و مسئولیت پذیری پدر و مادر.

 -348عبارت " توانایی های به دست آمده از تجربه  ،آموزش و کار آموزی در بکارگیری دانش ها و ارزش ها برای
انجام کار در زمینه خاص و معین " مربوط به کدام یک از مهارت های مدیریت می باشد ؟
فنی.

الف -مهارت
ب -مهارت ادراکی.
ج -مهارت انسانی
د -مهارت مدیریت
 -349توان کلی نگری  -آینده نگری و همه جوانب را دیدن مربوط به کدام مهارت مدیران می باشد ؟
الف -مهارت فنی
ب -مهارت تخصصی
ج -مهارت ادراکی
د -مهارت انسانی
 -350این مهارت برای مدیریت خانواده داری اهمیت بیشتری است؟
الف -تربیت فرزندان
ب -انسانی
ج -نظری
د -اداره خانواده
 -351رهبری در مدیریت خانواده به چه معنا می باشد؟
الف -شناسایی امکانات موجود
ب -ایجاد جاذبه برای بهترین شیوه انجام امور خانواده.
ج -ایجاد جاذبه برای تربیت فرزندان.
د -ایجاد مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی
 -352هدف اصلی مدیریت خانواده که بر دیگر هدف ها تاثیر گذار است کدام گزینه است ؟
الف -انتقال فرهنگ
ب -رشد روانی اعضای خانواده.
ج -تربیت اجتماعی فرزندان.
د -تامین نیازهای مادی اعضای خانواده
 -353د ر برنامه ریزی برای هرگونه فعالیتی که صورت می گیرد کدام یک از گزینه های زیر نقش محوری دارد؟
الف -سیر فعالیت هایی که باید دنبال شود.
ب -مراحلی که باید پشت سر گذاشته شود.
ج -ترکیب و تخصیص افراد.
د -هدف ها و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت دسترسی به آنها.
 -354در برنامه ریزی زمانی برای فعالیت ها ،چه زمانی بهترین زمان برای انجام دادن هر کدام از فعالیت های نوع
الف -ب -ج می باشد؟
الف -اوج صبح برای فعالیت الف -بعد از ظهر نزدیک غروب نوع ب -کمترین میزان انرژی فعالیت
ب -اوج صبح برای فعالیت الف -بعد از نهار فعالیت ب -اواخر بعد از ظهر فعالیت ج
ج -اوج صبح فعالیت ب -اواخر بعد از ظهر فعالیت الف -بعد از ناهار ج
د -فرقی نمی کند که فعالیت ها را در چه زمانی انجام دهیم.
 -355کدام دسته از نیازها اگر تامین نشود امنیت انسان به خطر می افتد؟
الف -نیازهای فیزیولوژیکی
ب -ایمنی

نوع ج.

ج -اجتماعی
د -عزت نفس
 -356دو گام اساسی برای زمان بندی درست جهت انجام امور به ترتیب کدام است؟
الف -مشخص نمودن هدف ها  -تمرکز روی هدف ها
ب -اولویت بندی هدف ها  -مشخص نمودن هدف ها.
ج -مشخص نمودن هدف ها -اولویت بندی هدف ها و ثبت آنها روی کاغذ.
د -تعیین آگاهانه هدف  -عملی نمودن هدف
 -357تنها با رعایت کدام گزینه همبستگی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور می تواند تأمین شود؟
الف -رعایت عدالت در جامعه
ب -رعایت قانون اساسی
ج -همبستگی مردم
د -رعایت خوش بیتی
 -358شرط الزم مدیریت بهینه خانواده چیست؟
الف -انگیزش اعضای خانواده.
ب -برنامه ریزی در خانواده.

ج -متحد بودن اعضا
د -همکاری اعضا
 -359مهمترین وظیفه مدیر چیست؟
الف -برنامه ریزی.
ب -سازماندهی.

ج -رهبری
د -تغییر هدف سازمان
 -360استحکام جامعه منوط به استحکام چیست؟
الف -خانواده
ب -مدرسه
ج -دانشگاه
د -مهدکودک
 -361تعیین کدامیک از گزینه های زیر در مورد اهداف برنامه ریزی دارای اهمیت می باشد؟
الف -آگاهانه-منطقی-منظم
ب -منطقی-واقع گرایانه
ج -واقع گرایانه  -منظم  -هوشمندانه
د -آگاهانه-منطقی-واقع گرایانه
 -362به هدایت و راهنمایی اعضای سازمان برای رسیدن بهتر به اهداف چه می گویند؟
الف -سازماندهی
ب -برنامه ریزی
ج -رهبری
د -نظارت
 -363منظور از فعالیت های متوالی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
الف -به طور همزمان باید انجام شوند.
ب -انجام یکی منوط به انجام دیگری است .

ج -هر روز باید انجام شوند.
د -به دلخواه خود فرد انجام گیرد.
 -364چه خانواده ای از سالمت برخوردار می باشد؟
الف -فرزندان سالم داشته باشد.
ب -پدر و مادر سالم داشته باشد.
ج -پدر و مادر در خانواده رفتاری متناسب داشته باشند .
د -پدر و مادر در خانواده رفتاری نامتناسب داشته باشند.
 -365در چه سنی کودک به کلی مفهوم طالق را متوجه می شود؟
الف -از  4سالگی به بعد.
ب -از  5سالگی به بعد.
بعد.

ج -از  6سالگی به
د -از  7سالگی به بعد.

 -366معموال بچه ها در خانواده های تک والدی دارای چه ویژگی ای می باشند؟
الف -از بهره هوشی برخوردار نیستند.
ب -از خالقیت کافی برخوردار نیستند.
ج -مسئولیت پذیر و خالقند .
د -از بهره هوشی کمتری برخوردارند.
 -367ارتباط لزوماً یک تعامل چند طرفه می باشد؟
الف -دو طرفه است.
ب -دو طرفه نیست و ممکن است یک طرفه نیز باشد .
ج -دو طرفه نیست.
د -یک طرفه است.
 -368کدامیک از گزینه های زیر جزء وسایل ارتباط هستند؟
الف -دستگاه ویدیو
ب -لوازم التحریر
ج -مانیتور.
د -مشاوره های کلینیکی.
 -369کدامیک از وسایل ارتباطی زیر فقط می تواند با عده محدودی از افراد ارتباط برقرار کند؟
الف -تلفن
ب -رادیو
ج -مجله
د -روزنامه
 -370قسمت اعظم آگاهی های هر فردی نتیجه کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
الف -تجربه مستقیم اوست.
ب -تجربه غیرمستقیم اوست.
ج -آموخته های اوست .
د -ارتباط است.
 -371آگاهی ما از ارزش ها ،نقش ها و هنجارها که توانایی زندگی کردن با دیگران را به ما می دهد به صورت کلی
در گرو کدام یک ازموارد زیر می باشد؟
الف -تجربه

ب -آموزش
ج -ارتباط
د -مسائل اقتصادی
 -372در چه صورت ،مدیریت نا کارآمد خواهد شد؟
الف -اگر مدیر تجربه کافی نداشته باشد.
ب -منابع و امکانات کافی نباشد.
ج -عدم توجه مدیر به وظایف خاص خود .
د -اگر مدیر اطالعات کافی نداشته باشد.
 -373برای برنامه ریزی فعالیت های روزانه به چه موردی باید حتماً توجه کرد؟
الف -نوع فعالیت
ب -منحنی فعالیت
ج -اهمیت فعالیت
د -منحنی فنی
 -374معموال باالترین سطح فعالیت در چه زمانی از روز می باشد؟
الف -صبح
ب -پیش از ظهر
ج -بعد از ظهر
د -عصر
 -375برای کسب توفیق در مدیریت و تداوم آن چه امری کامالً ضروری است؟
الف -واگذاری مسئولیت.

ب -بی توجهی
ج -تأثیرپذیری
د -نظارت بر جریان کار و درس گیری مثبت یا منفی.
 -376در سایه مدیریت صحیح کدام دسته از نیازهای افراد خانواده ارضاء می شود؟
الف -طبیعی و فطری
ب -عاطفی
ج -مادی
د -امنیتی
 -377چرا توجه به اصل تقسیم کار در مدیریت خانه و خانواده ضرورت دارد؟
الف -زیرا خانواده واحد اجتماعی است.
ب -زیرا یک نفر نمی تواند تمام امور خانه و خانواده را انجام دهد.
ج -زیرا اعضای خانه باید پس از سالها برای زندگی در آینده آماده شوند.
د -زیرا خانواده واحد اجتماعی است و یک نفر نمی تواند تمام امور خانه را انجام دهد و اعضا باید پس از سالها برای زندگی
در آینده آماده شوند .
 -378در تعیین اجرای اولین گام تعیین اهداف چه نکته ای باید مورد توجه قرار گیرد؟
الف -اهداف اولویت بندی شده باشد .
ب -اهداف واقع بینانه و دست یافتنی باشد.
ج -اهداف بر روی کاغذ ثبت شده باشد.
د -اهداف برنامه ریزی شده باشد.

 -379عدم حضور هر یک از والدین در محیط خانه باعث بروز چه مشکالتی می شود؟
الف -مالی
ب -تربیتی و عاطفی
ج -احساس تنهایی
د -اضطراب
 -380اگر پیام رسانه های جمعی در تعارض با ارزش های خانواده باشد چه پیش خواهد آمد؟
الف -هیچ تاثیری نخواهد داشت.
ب -سبب بروز ناسازگاری بین زن و مرد خواهد شد .
ج -باعث ایجاد صمیمیت در خانواده می شود.
د -هنجارهای خانواده را تغییر نمی دهد.
 -381معموال چه مدت پس از طالق فرزندان بطور قابل مالحظه ای دچار مشکالت تحصیلی خواهد بود؟
الف 6 -ماه
ب 18 -ماه
ج 3 -ماه
د 9 -ماه
 -382بهترین نوع مدیریت و تقسیم کار در خانواده توسط کدام یک از گزینه های زیر بین زن و مرد صورت می
گیرد؟
الف -تفاهم و توافق
ب -برنامه ریزی مالی و توافق
ج -تفاهم و برنامه ریزی مشترک قبل و پس از ازدواج.
د -توافق و عاطفه.
 -383کدام تعریف مربوط به رهبری می باشد؟
الف -هدایت و راهنمایی اعضای سازمان برای رسیدن به
ب -سازمان دادن به یک فعالیت می باشد.
ج -پیش بینی و ارزیابی آینده است.
د -دریافت اطالعات و آگاهی از چگونگی انجام کار.

هدفهاست.

 -384فعالیت های نوع الف برای چه ساعتی از روز تنظیم می شود؟
الف -بعد از نهار
ب -اوج صبح
ج -بعد از ظهر
د -غروب
 -385تعریف مذکور مربوط به کدامیک از واژه های زیر می باشد؟
"ایجاد آثار قابل تجربه برای دیگران که به قصد انتقال معانی صورت می گیرد".
الف -هماهنگی
ب -سازماندهی
ج -ارتباط
د -تعامل

