نمونه سواالت مدیریت خانواده

- ۱محور پختگی عقل و پیروی از حق را شرح دهید ؟ عقل جز با پیروی از حق کامل میشود محور پختگی عقل
پیروی از حق است

- ۲شاخص های پختگی عقلی را سه مورد نام ببرید ؟ تصمیم گیری سنجیده  -مشورت گرفتن  -پند پذیری -
 -۳چهار مورد از شاخص های پختگی اجتماعی را نام ببرید ؟ حفظ احترام  -تشکر قدر دانی  -مدیریت
رفتار  -برد باری-
 ۴عقل معاش را تعریف کنید ؟ به معنای تدبیر امور اقتصادی است به این معنا که حساب دخل و خرج خود راداشته باشد
- ۵عقل معاش چند جنبه دارد بنویسید ؟ سه جنبه در آمد  -پس انداز  -مخارج
 -۶کسب لقمه حالل را توضیح دهید ؟
مردم نمیخواهند زندگی خود را به مال حرام آلوده کنند یا فرزندانشان با حرام خوری بزرگ شوند
- ۷ربا را شرح دهید ؟ اگر کسی به دیگری پول قرض دهد مشروط بر آن که چیزی اضافه تر پس بگیرد این ربا
است و حرام میباشد
- ۸احتکار را توضیح دهید ؟ نگهداشتن و انبار کردن ما یحتاج مردم به هدف گران شدن حرام است هرکس
غذای مسلمانان را به امید گران شدن احتکار کند حرام است
- ۹شاخص های پختگی عاطفی را نام ببرید ؟رفتار متناسب با احساس دیگران  -همدلی کردن  -مدیریت
روابط عاطفی  -مدیریت احساسات
- ۱۱مثبت نگری را بنویسید ؟ مثبت اندیشی به معنای ساده اندیشی نیست بلکه فرد مثبت عموما به دیگران
خوش بین است همه اشتباهات دیگران را عمدی نمیداند
- ۱۱مهارت های قبل اختالف را نام ببرید ؟ دروغ نگویید  -به طور مکرر انتقاد نکنید  -توقعات کمتری داشته
باشید
- ۱۲مهارت های حین اختالف را نام بنویسید ؟ مدیریت خشم  -طرف مقابل را درک کنید  -خوب گوش کنید
 -خواسته هایتان را مطرح کنید

- ۱۳انگیزه های ناسازگار در انتخاب همسر را نام ببرید ؟ کسب ثروت  -خودنمایی  -زیبایی  -موقعیت
اجتماعی
- ۱۴بلوغ عقلی را شرح دهید ؟ مسئولیت پذیری  -سنجیدگی در کالم و رفتار  -انتقاد پذیری
- ۱۵اخالق خوش در ازدواج را بنویسید ؟ کسی که بد اخالق است خانواده اش را خسته و بیزار میکند یک عمر
با او زندگی می کنید برای شما سخت است
- ۱۶با حیا بودن زن را توضیح دهید ؟
دختر با حیا همیشه یک عنصر بازدارنده و ایمن بخش در برابر آسیب های گوناگون با نگاه های هرز دارد
- ۱۷همتایی را بنویسید ؟ همتایی به معنی تناسب و هماهنگی زن و شوهر است تناسب و شباهت در ازدواج
بسیار مهم است
- ۱۸انواع همتایی را نام ببرید ؟ همتایی فکری  -همتایی اعتقادی  -همتایی اقتصادی  -همتایی فرهنگی
خانوادگی
- ۱۹شیوه های آشنایی برای ازدواج را توضیح دهید ؟ نیاز های مهم و ضروری برای ازدواج آشنایی دو طرف
از ویژگی های شخصی اخالقی  -اعتقادی  -خانوادگی  -رفتاری دختر و پسر با یکدیگر است  .در آشنایی
دختر و پسر باید همفکری اعتقادی داشته باشند
- ۲۱هر دختری باید پیش از ازدواج نشانه های آن را داشته باشد ؟ اخالق خوش  -باحیا بودن  -پذیرش
مسئولیت های خانواده
- ۲۱آیا فضای مجازی برای آشنایی و ازدواج مناسبت است یا خیر علت آن را توضیح دهید

