
 <<نمونه سواالت مدیریت خانواده>>

احساس رضایت  هویت را تعریف کنید؟جواب. یعنی من کیستم وهمان قالبی است که فرد برای خود پذیرفته وبا آن1.

 خوشحالی دارد

  ب:انتخاب و ساخت آینده من الف:شناخت و پذیرش وضع کنونی من .انواع هویت یابی را نام ببرید؟جواب .2.

آزادی امیال را شرح دهید؟جواب.یعنی که فرد فارغ از اینکه رفتارش چه پیامدی داشته باشد درست یا غلط هرکاری که 3.

  .خواهد...دوست دارم...خوشم می آید...همینه که هستدهد مانند دلم میدوست دارد را انجام می

معکوس دارند به این معنا هرچه فرد توقش باال برود  آزادی یاناکامی امیال را بیان کنید؟جواب. توقع و رضایت یک نسبت4.

 رضایت گری را تجربه خواهد کرد

اگر ارتباط منجربه ازدواج شود را شرح دهید؟جواب. ازدواج هایی وجود دارد که با عشق و رمانتیک شروع شد وبعدا هم  .5.

 تداوم داشته باشد

طن وعدم اعتماد...ازدست دادن خانواده... بی عزتی ترد خانواده ... سیب های ازدواج های رمانتیک را نام ببرید؟جواب. سوآ6.

 عیب جویی سرخوردگی

 اگر ارتباط به ازدواج منجر نشود؟جواب.خرب عاطفی... سخت گیری در انتخاب...دل زدگی از ازدواج7.

ند فرد عاقل بر محورعقل خود ککارکرد های عقل در آزادی امیال رابنویسید؟ جواب. عقل دران تمام امیال را مدیریت می8.

 دکنحرکت می

حیا یعنی چه؟جواب. یعنی انسان به خواطر احترامی که برای خودش و یک ناظر و بیننده دارد از انجام دادن کاری در مقابل  .9.

 .کنداو خوداری می

د خیال پردازی نکنید ذهن را تقویت دغدغه های جنسی را بیان کنید؟جواب. افکار جنسی خودتان را اراده ندهید. درین مور10.

 درگیر نکنید

خوشتن داری شرط رضایت را توضیح دهید؟جواب. خوشتن داری شرط میدن به رضایت بستگان کامل از هر رابطه ای است 11.

  .کنددفع می کی زود به زود در هر موقعی در پی راضی کردن خویش است امیال خودرا بیشت

  ب:مراقبت از رفتار الف:زندگی در محیط ایمن .جواباصول خوشتن داری را نام ببرید؟12.

رابطه بی اعتنایی و خوشتن داری را بنویسید؟جواب. خوشتن داری هیجان برا نگفته شده ای دارید وطی از رفتار خود 13.

 .دهداساسأ به هیجا نات اجازه تحریک نمی کند درحالی که در بی اعتناییمراقبت می

ح دهید؟جواب. احساس گناه ماننده احساس درد در بدن انسان است احساس درد یک مهبت را شر احمیت احساس گناه 14.

 شوداست در فتهی از بدن شان می الهی



یک مورد از راهکار هایی برای استفاده از احساس گناه را بنویسید؟جواب. دلیل تراش نکنید اشتباه خودرا توجی نکنید  .15.

 .ونگواید من حق کی را ضایع نکرده ام

خدا و احساس گناه را بیان کنید؟جواب. اگر گناه کردید توبه استغفار کنید حتی اگر هزار بار اشتباه کردی ارطبات با خدا  16.

  .را قطع نکن استقفرال بگویید

نید تدبیر قطع دوستی های چند نفره ؟جواب. باید رابطه خود را با دوستان کنترل کرده و از رفتار آمد با جمع کناره گیری ک17.

  و به دوست خود نه بگویید

  را نام ببرید؟جواب. تدبیر شناختی ... تدبیر عاطفی...تدبیر رفتاری تدبیر های برای قطع ارتباط .18.

زوجیت ومکمل بودن را بنویسید؟جواب. دوجنس زن و مرد نسبت به هم مکمل وتکیه گاه هستند لطفا فت زن و صالبت 19..

 شودبا تکیه بر همدیگر محافظت می مرد نه تنها مکمل یک دیگر است که

اصول تعامل  .21.زن و مرد تکید دارد جنس مکمل را تعریف کنید؟جواب. بجای جنس مخالف و جنس مقابل بل که متقابل20.

 تبا جنس مخالف را نام ببرید . جواب. شناخت صحیح جنس مکمل احترام لطافت مراقب


