پرسش ها از کتاب مطلع عشق
 -1هدف انسان از زندگی چه چیزی باید باشد؟
 :1رسیدن به مقام عبودیت
 :2نیل به مقام انسان کامل
 :3تکامل معنوی و نفسانی
 :4گزینه الف و ب صحیح است.
 -2این فرمایش پیامبر(ص) که «نکاح سنت من است» به چه دلیل است؟
 :1به این دلیل که در ادیان گذشته ازدواج تشریع نشده بود.
 :2به این دلیل که اولین بار در دین اسالم واجبات مربوط به ازدواج تشریع گردید.
 :3به این دلیل که در اسالم بیش از همه دیگر ادیان بر ازدواج تأکید کرده است.
 :4گزینه ب و ج صحیح است.
 -3از نظر اسالم بهترین زمان به ازدواج چه زمانی است؟
 :1بالفاصله پس از آنکه انسان به بلوغ جسمی رسید.
 :2پس از آنکه انسان بلوغ جسمی و عقلی هر دو0.
 :3نزدیکترین زمان پس از آغاز احساس نیاز به ازدواج
 :4زما نی که عالوه بر شرررایش شرر برریظ بلحاا اجتماعی و مادی هن بتواند حدااله نیازهای ررروری
زندگی مشترک را فراهن نماید.
 -4مهمترین فایده و هدف ازدواج چیست؟
 :1تکامل افراد انسانی
 :2تشکیل خانواده
 :3در امان ماندن انسان از گناه و احرازه نبف دین
 :4همه گزینه ها صحیح است.
 -5درباره معنای «شرط کفو بودن دختر و پسر در ازدواج» کدام گزینه صحیح است؟
 :1دختر و پسر هر دو به لحاا اجتماعی و فرهنگی و مادی در یک سطح باشند.
 :2دختر و پسر هر دو به لحاا اعتقادی مؤمن و به لحاا رفتاری متقی باشند.
 :3دختر و پسر هر دو در یک درجه و سطح از ایمان دینی باشند.
 :4گزینه ب و ج صحیح است.
 -6دربارۀ «طبیعت و ساختار وجودی بشر» کدام گزینه صحیح است؟
 :1طبیعت بشر اینگونه است که برای ادامۀ زندگی نیاز به خانواده دارد.
 :2ساختار وجودی بشر به گونه ای است که بدون خانواده امکان تکامل ندارد.
 :3طبیعت بشر اینگونه است که جز در آغوش خانواده تربیت سالن و کامل را پیدا ن واهد کرد.

 :4ساختار وجودی ب شر اینگونه ا ست که یک سری کماالت و ف ضائل اخالای را فقش در محیش خانواده
میتواند کسب کند.
 -7کدام دسته از افراد انسانی زیر هستند که در محیش خانواده «اصالح» میشوند؟
 :1مردها که پدر خانواده هستند.
 :2زن ها که مادر هستند.
 :3کودکان که نسل بعدی هستند.
 :4هر سه گزینه صحیح است.
 -8دو بُعد مهن خانوادۀ خوب از نظر رهبر معظن انقالب چیست؟
 :1اینکه خانواده هن از جهت مادی و هن از جهت معنوی رو به پیشرفت باشد.
 :2هن زن و شوهر روابش خوبی داشته باشند و هن اینکه اوالد خوب تربیت شود.
 :3همسرها هن در بُعد معیشت مادی یکدیگر را همراهی و یاری کنند و هن در بُعد رشد معنوی.
 :4همسررررها از جهت اعتقادی و ایمانی در نبررراب خوب و مطلوب دین باشرررند و هن از جهت تقوای
رفتاری.
 -9بهترین و ادرتمندترین عاملی که نهاد خانواده را حفظ و تقویت کرده و امنیت میب شد کدام است؟
 :1رعایت حقوق یکدیگر
 :2تقیّد به روشهای اسالمی
 :3محبت میان اعضای خانواده
 :4تعهد و انباف مسئولیت پذیریه اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
 -10مهمترین عامل استحکام بنیان خانواده چیست؟
 :1محبت همسرها نسبت به یکدیگر
 :2رعایت حقوق افراد خانواده از سوی یکدیگر
 :3فرزندآوری با هماهنگی و موافقت زن و شوهر
 :4گزینه الف و ب صحیح است.

