.1کذام یک از دالیل ضرٍرت کٌترل جوعیت در دِّ ضصت بَد؟
ب) هشي ٍ هیش صیاد ًَصاداى

الف) هشي ٍ هیش صیاد هادساى
د) ّوِ هَاسد

ج)وافی ًثَدى اهىاًات وطَس

.2اضتباُ بسرگ در اجرای سیاست هحذٍد کردى فرزًذآٍری در سال  7631چِ بَد؟
الف) صضت ٍ ًاپسٌذ تَدى اصل صاد ٍ ٍلذ
ب) سشػت اػجاب اًگیض واّص ًشخ تاسٍسی
ج) تثذیل هَضَع تچِ داس ضذى تؼٌَاى یه ضذاسصش دس جاهؼِ تا تثلیغات
د) ّیچىذام

ٍ .72قتی تعذاد بچِ ّا کن باضذ پذراى ٍ هادراى برای برطرف کردى ًیاز بازی کَدکاى چِ

 .6چِ کساًی در جاهعِ بایذ فرزًذ بیطتر را قبَل کٌٌذ تا کار فرٌّگ سازی آساى ضَد؟
ب) ًخثگاى
الف)ػوَم هشدم
د) هَاسد الف ٍب
ج) صٍج ّای جَاى
 .4مشکل ما (نسل امروز) در اعتقاد به داشتن فرزند کمتر در چیست؟
الف) ًگشاى سصق فشصًذاًواى ّستین.
ب) اػتماد تِ آهَصُ ّای دیٌی ضؼیف ضذُ
ج) خَد سا ّوِ واسُ سصق ٍ سٍصی هی داًین.
د) ّوِ هَاسد

کاری اًجام هی دٌّذ.
الف) فشصًذاى سا هطغَل سساًِ ٍ سی دی ّا ،تاصی ّای سایاًِ ای ٍ  ...هی وٌٌذ.
ب) آًْا سا تِ هْذوَدن هی فشستٌذ.
ج) خَدضاى ّن تاصی وَدن هی ضًَذ (الثتِ تؼذاد ووی اص پذساى ٍ هادساى)
د) ّش سِ هَسد
 .76هعایب تک فرزًذی چیست؟
الف) احساس تٌْایی
ج) خالء ػاعفی

 .5هقام هعظن رّبری در سخٌراًی خَد ،یکی از عَاهل هْن پیطرفت کطَر را چِ هیذاًٌذ؟
ب) هذیشیت اصَلی ٍ تَاًوٌذ
الف) هٌاتغ ٍ هؼادى اساس وطَس
ج) آسهاًخَاّی هشدم

 .77تفاٍت بیي عبادت کردى ٍ عابذ پرٍرش دادى چیست؟
الف) اٍلی اسجح تش دٍهی است.
ب) اٍلی صهیٌِ ساص دٍهی است.
ج) اٍلی دس خَدش خالصِ هی ضَد ٍ دٍهی تا لیاهت اهىاى تذاٍم داسد.
د) ّیچ تفاٍتی تیي ایي دٍ ٍجَد ًذاسد.

د) جوؼیت جَاى ٍ تاًطاط ٍ تحصیل وشدُ وطَس

 .3کذام یک از عبارات زیر با اعتقادات ها هطابقت دارد؟
الف) اگش جوؼیت صیاد ضَد صهیي ٍ آسواى اص ػْذُ سصق هشدم تشًوی آیٌذ.
ب) تا تَجِ تِ هحذٍدیت هٌاتغ عثیؼی ٍ رخایش آى تایذ فشصًذآٍسی هحذٍد ضَد.
ج) خذاًٍذی وِ ػالن سا خلك وشدُ لحظِ تِ لحظِ سصق اّالی آى سا ّن تأهیي هی وٌذ.
د) ّیچىذام

ب) لَس ضذى
د) ّش سِ هَسد

 .71چرا تک فرزًذّا استقالل ضخصیت خَد را از دست هی دٌّذ؟
الف) صیشا احساس تٌْایی هی وٌٌذ.
ب) صیشا ٍاتستگی افشاعی تِ دیگشاى داسًذ.
ج) صیشا توام اهىاًات خاًَادُ دس اختیاس آًاى لشاس گشفتِ.
د) ّیچىذام
 .75حذاکثر فاصلِ سٌی هیاى فرزًذاى چقذر بایذ باضذ؟
ب)  5سال
الف)  2سال
د) 4/5سال
ج)  3/5سال
 .73اگر کسی تٌْا بِ خاطر حرف هردم بِ یکی دٍ فرزًذ بسٌذُ کٌذ چِ چیسی را باختِ

 .1ایي حذیث از کذام هعصَم علیِ السالم است« :فرزًذاى خَد را زیاد کٌیذ تا فردای
قیاهت بَاسطِ کثرت ضوا بر دیگر اهن افتخار کٌن».
ب) پیاهثش اوشم صلَات اهلل ػلیِ ٍ آلِ
الف) حضشت ػلی ػلیِ السالم
د) اهام صادق ػلیِ السالم
ج) حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْا

است؟
الف) دًیا
ج) دًیا ٍ آخشت

ب) آخشت
د) سالهتی

 25 .71تا  61درصذ کاّص بارٍری درایراى ًاضی از چیست؟
ب) واّص ًسثی تؼذاد اصدٍاج
الف) افضایص سي اصدٍاج
د) هطىالت فشٌّگی
ج) هَاسد الف ٍ ب

 .8از ًظر هقام هعظن رّبری سیاست کلی کطَر بایذ بِ چِ سوتی برٍد؟
ب) وٌتشل جوؼیت
الف) افضایص جوؼیت
د) سالن وشدى جوؼیت
ج)واّص جوؼیت

 .78برای ایٌکِ جوعیت ّر کطَری بِ اًذازُ جاًطیٌی برسذ بایذ بِ ازای ّر زٍج چٌذ

 .9یکی از دالیل اصلی هخالفت بچِ ّای بسرگتر با فرزًذار ضذى هجذد ٍالذیٌطاى چیست؟
الف) هیل تِ ته فشصًذ تَدى تا ّویطِ هَسد هحثت ٍالذیي لشاس گیشد.
ب) ًگاُ تذتیٌاًِ تِ فشصًذ صیاد دس جاهؼِ
ج) دس صَست ٍجَد فشصًذ اص تفشیح اٍ واستِ ضَد.
د) ّیچىذام

فرزًذ باضذ؟
ب)2/1

الف) 2

د)1/6

ج)1/7

 .79حذاقل فرزًذی کِ بتَاًذ کطَر را از حالت بحراى بیرٍى بکطذ چٌذ فرزًذ است؟
د)2
ج)5
ب) 3
الف) 4
 .21هقام هعظن رّبری هعتقذًذ کِ کطَر ها با اهکاًاتی کِ دارد هی تَاًذ چٌذ هیلیَى ًفر
جوعیت داضتِ باضذ؟
الف) 100

 .71یکی از اصلی تریي کارّای فرٌّگی در جاهعِ اهرٍز چیست؟
ب) فشصًذآٍسی
الف) تحصیالت داًطگاّی
د) آضٌا وشدى تیطتش هشدم تا دیي
ج) تزّیة ًفس

ب) 200

د)150

ج)50
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تَجِ  .1:حضَس افشاد دس صهاى لشػِ وطی ّوشاُ تا هذسن ضٌاسایی الضاهی است .2فمظ وساًی وِ وتاب ساخشیذاسی ًوَدُ ٍ ضواسُ وذ وتااب سا دسواادس صیاش پاساخٌاهِ دسج وٌٌذدسلشػاِ
وطی ضشوت دادُ هی ضًَذ  .3ضایاى روشاست وِ ّشوذ فمظ تشای یىٌفشهٌظَس هیگشدد.

