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»ـدسقـد مـونـیـپ« :دوازدهمدرس  صفحه  ردیف 

 1 طبق فرمایش نبی مکرّم اسالم حضرت محمد(ص)،«هیچ بنایی نزد خدا،محبوب تر از ........ نیست.»  پاسخ: «ازدواج»  168

  

168 

.توضیح دهیدکدام است؟ین نهاد و بناي اجتماعی نزد خدا،تر مقدس   

پاسخ: «خانواده»؛این نهاد،با ازدواج زن و مرد به وجود می آید و با آمدن فرزندان کامل می شود.با تولّد فرزندان،زن و مرد، 

.دهند پرورش میکنند و فرزندان را در دامان خود  مادر و پدر بودن را تجربه می  

2 

 

170 

دارد؟چرا؟ ]زن یـا مرد[کریم؛ اختصاص به جنس خاص  ر قرآند» ناس«و » آدم بنی«،»انسان«، »نسإ«آیا کلمات   

پاسخ: خیر،[به زن و مرد، هر دو مربوط می شود]؛زیرا حقیقت انسان را «روح» او تشکیل می دهد و روح انسان، نه مذکر 

. است و نه مؤنث  

3 

 

170 

برسند؟» بهشت جاوید«و » قرب الهی«توانند به  ونه مین، چگزنان و مردا  

گیري  که با بهرهي فطري یکسان و هدف مشترکی دارندها ، استعدادها و ویژگی»نوع بشر«ها به عنوان افراد  آن: پاسخ

.برسند» بهشت جاوید«و » الهی قرب«یعنی توانند به هدف مشترك، میها  یژگیاز آن و  

4 

چه؟ عنیییکدیگر باشند،» زوج«آفریده که  اي خداوند، زن و مرد را به گونه 171  

».کنند گیرند و یکدیگر را کاملهم قرار یعنی در کنار«: پاسخ  

5 

 

171 

.بنویسیدزن و مرد را » خصوصیت متفاوت«و » خصوصیت مشترك«  

ا از جهت کرده است، ام اوند براي هر دو هدف واحدي معینبا هم مشترك هستند و خد» هاي انسانی ویژگی«در :پاسخ

.که هر دو را به هم نیازمند کرده است اي است گونه ها به تفاوت البته، این .با هم متفاوتند» خصوصیات جسمی«  

6 

برتري یکی بر دیگري است؟چرا؟آیا تفاوت میان زن و مرد، به معنی  171  

 پاسخ: خیر؛زیرا برتري هر کس نزد خدا، به«تقواست» و هر انسانی می تواند آن را در وجود خود«پرورش» دهد.

7 

 

171 

.هاي میان زن و مرد، به چه جهت است؟توضیح دهید تفاوت  

ا ـه از آنا هر کدام ـنهاده است تظایف مختلفی است که خالق حکیم بر عهدة هر یک از زن و شوهر به جهت و: پاسخ

. را پدید آورند» متعادلخانوادة «را بر عهده بگیرند و یک هاي خاصی  نقش بتوانند در زندگی مشترك و خانوادگی  

8 

ها قرار داده است؟ را براي چه چیزي در آن» تر مردان قدرت جسمی بیش« و » توانمندي عاطفی باالي زنان«خداوند، 171  

».باشد خانوادهآور  نان،  کارکردنمرد با«و » زن با محبت مادري، فرزندان را رشد دهد« تـا؛: پاسخ  

9 

 

173 

.شود؟توضیح دهید می» پذیري مسئولیت«حلۀزمانی وارد مر انسان،چه  

ه مخاطب ـآورد ک ه دست میـه سنّ بلوغ و دورة جوانی برسد؛ وي در این دوره، این شایستگی را بـکه ب زمانی: پاسخ

ریزي  برنامهدر آینـدة نزدیک تشکیل خواهد داد،ه ـک اي ود و خانوادهـو از هم اکنون براي سعادت خخداوند قرار بگیرد 

.نماید  

10 
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173 

.وجود دارند را بنویسید »تشکیل خانواده« که در مورد هایی ترین برنامه مهم  

تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ) 1: پاسخ  

خود از تشکیل خانواده هاي کردن هدف مشخص) 2            

هاي همسر مناسب شناخت معیارها و شاخص )3            

هاي روحی زن و مرد شناخت ویژگی) 4            

11 

 

 

173 

.را توضیح دهید» تقویت عفاف و پاکدامنی«هاي تشکیل خانواده، ترین برنامه از میان مهم  

اي عمر انسان است و دورة گذر از کودکی و ـه ترین و ارزشمندترین دوره از حساس ازدواج، یکیا ـدورة بلوغ ت: پاسخ

اگر نوجوان و جوان، این دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذارند . هاي زندگی است ورود به بزرگسالی و پذیرش مسئولیت

و در حالی به زندگی مشترك با همسرش وارد شـود که آلوده به فحشا و گناه نشده باشد، راه رسیدن به «بهشت» را 

.کرده استبراي خود و فرزندانش بسیار هموار  

12 

پیشه کنند؟» عفاف«خواهد قبل از ازدواج، حتماً  کریم از دختران و پسران می چرا قرآن 173  

».دهد  زندگی آنان را سامان ،خداوند به بهترین صورت ات« :پاسخ  

13 

 

174 

ا جنس مخالف ب] چه پنهان،چه آشکار[هیچ وجه در پی رابطۀ غیرشرعی هخواهد که ب پسران میکریم از دختران و  را قرآنچ

نباشند؟ پاسخ: زیرا که؛ 1) ضرر و زیان آن تا قیامت، دامن گیر آنان خواهد شد.                                                         

.خواهد گذاشت  هاي آنان تأثیر بدي در نسل) 2                                    

14 

 

174 

جوان به طور فطري خواستار ازدواج با چه کسی است؟هر  

.خود را حفظ کرده باشد قبل از ازدواج پاکدامنی )1که؛  کسی: پاسخ  

.نداشته استمخالف  رابطۀ غیر شرعی با جنس) 2                          

15 

 

174 

 چرا هرکس خواستار آن است تا دیگران به اعضاي خانوادة او نظر سوء نداشته باشند،خودش هم باید چنین باشد؟

ان، ـهـن جـاز آن در ای» قسمتی«العملی دارد که  عکسکس،هر عمل.استوار است» عدالت«زیرا نظام هستی بر  :پاسخ

.آخرتدر جهان » تمام آن«شود و  ظاهر می  

16 

.کنیم و هوشمندانه وارد این مرحله از زندگی شویمیج دربارة هدف خود از ازدواج فکرکه به تدر شایسته است 174  

 درست                نادرست 

17 

.در متون دینی ذکر شده است را بنویسید که براي تشکیل خانواده از اهدافیچهار مورد  175  

رشد اخالقی و معنوي ) 4      رشد و پرورش فرزندان) 3       نس با همسراُ) 2      جنسیپاسخ به نیاز ) 1: پاسخ  

18 

 

175 

.را توضیح دهید  ،آن»است یاز جنسیپاسخ به ن« انواده در متون دینی ذکر شدهکه براي تشکیل خ از اهدافی  

س آن از دوران بلوغ آغاز این نیاز که احسا.زمینۀ ازدواج، نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است» ترین ابتدایی«: پاسخ

بر . دهد سوق میوي تشکیل خانواده ـه سـان را بـکند و آن ه را میان مرد و زن ایجاد میـاذبـاولین کشش و جشود، می

.رسند می» آرامش روانی«کدام از مرد و زن، به یک نیاز، هر ر ازدواج و پاسخ صحیح به اینـاث  

19 

 

175 

 

.را توضیح دهید آن،»است انس با همسر«متون دینی ذکر شدهانواده در براي تشکیل خکه  از اهدافی  

پاسخ: هر یک از زن و مرد،عالوه بر نیاز جنسی،نیازمند بـه زندگی بـا دیگري هستند و این نیاز نیز، پس از بلوغ آشکار 

از ـکند، ب برطرف کند اما بدون همسر زندگی هاي نامشروع آن را اي است که اگر فردي از راه گونه  این نیاز، به. شود می

.شود دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می قراري و ناآرامی او را آزار می هم یک بی  

 

20 
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175 

 

.را شرح دهید» رشد و پرورش فرزندان«انواده،از اهداف ازدواج و تشکیل خ  

پاسخ:خانواده،بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهادي نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند،ثمرة پیوند مـرد و 

ذّت ـد و بالندگی او لـبینند و از رش ود را در فرزند میـود خـدوام وج انـآن.هاست ندت روحی آـبخش وح زن و تحکیم

ادر سپرده است ـدر و مـود را به پـن از بندگان خـچند ت که خداوند، تربیت و پرورش کدام افتخار باالتر از آن.برند می

.قرار داده است »خود طاعت و عبودیت«و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف   

21 

 

175 

.را شرح دهید» رشد اخالقی و معنوي«تشکیل خانواده،  از اهداف ازدواج و  

را تجربه  پذیري کنند،مسئولیت فساد را از خود دور می هاي زمینهخانواده،از همان ابتدا  ا تشکیلجوان بپسر و دختر:پاسخ

ها و  سختی  دارا و تحملـت و مـذشـگ اـب دهند، رورش میـود پـو فرزندان را در خهمسر   هـب  مهر و عشق نمایند، می

.شوند هاي زندگی، به درجات معنوي باالتري نایل می ناگواري  

22 

کدام است؟؛دهد سوي تشکیل خانواده سوق می آنان را به که، مرد و زن کشش و جاذبه میان اولین 175  

رشد اخالقی و معنوي) 4          رشد و پرورش فرزندان) 3          انس با همسر) 2          پاسخ به نیاز جنسی) 1  

23 

.»مناسبانتخاب همسر « : پاسخ شود؟ چیزي مطرح می اج، چهپس از تعیین هدف ازدو 175  24 

طبق مقررات اسالمی،رضایت کامل چه کسانی براي ازدواج «ضروري» است و اگر عقدي به زور،انجام بگیرد؛چه حکمی دارد؟  175

 پاسخ: «پسر و دختر»-  «باطل» است و «مشروعیت» ندارد.

25 

175 

 و

176 

.را توضیح دهید» آینده مسئولیت«و » انتخاب همسر«رابطۀ   

د بر ـایـب ،براي موّفق شدن در این مسئولیت. استآور و در عین حال،مسئولیتشمند قدرت انتخاب، ارزداشتن : پاسخ

ه یک شخص، ـعالقه و محبت ب که ایم دیدههمواره  .کرد ا چشم بـاز عملـشور و احساس جوانی تسلّط کامل داشت و ب

   :است  از همین قبیل مربوط به مواردي) ع(م علیخن امااین س .راند بندد و عقل را به حاشیه می چشم و گوش را می

»م ـصـعـمـی و یی الشَّـیء ٌ ـبکند کر میکور و  آدم را چیزي،  به ]شدید[عالقۀ  ؛ح.«  

26 

 

176 

کنیم؟»مشورت«آینده، با پدر و مادر خود انتخاب همسرکه در مورد اند ا پیشوایان دین از ما خواستهچر  

پاسخ: «تا به انتخابی درست برسیم»؛ پدر و مادر به علّت محبت به فـرزنـد، معموالً مصلحت و خوشبختی او را در نظر 

.کنند بینی توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش شان، بهتر می گیرند و به علّت تجربه و پختگی می  

27 

 پدران و مادران، نباید  نظرخود را بر فرزندانشان تحمیل کنند و آن ها را به ازدواجی ناخواسته بکشانند. 176

نادرست   درست              

28 

» شنیدن نظرات یکدیگر و ترها ه بزرگـدلی، اعتماد ب محیط هم«:پاسخ باشد؟چرا؟  محیطیشایسته است خانواده، چگونه  176

».شود تر به حسرت و پشیمانی منجر و کم گرفته شودها صمیمت تا بهترین« -  

29 

                                                                                        چیست؟ ترین معیار همسر شایسته مهم ؛کریم از نظر قرآن 176

».با ایمان بودن اوست«: پاسخ  

30 

.خواهد بود» ..........« شایستگی وي براي همسريباشد، » تر قوي«یک فرد،» ایمان«هر قدر 176  

»تر بیش«: پاسخ  

31 
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 عالوه بر«با ایمان بودن همسر»، چهار معیار دیگر مؤثر در انتخاب وي را به عنوان«زوج» بنویسید. 176

                                            عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف) 2                               اصالت خانوادگی) 1: پاسخ

...و پوشش مناسب اسالمی ) 4                     انجام عبادات، به خصوص نماز) 3  

32 

 تحقیق دربارة همسر آینده را نباید با کدام معاشرت ها، اشتباه گرفت؟ 177

.است» هاي زودگذر هوس«تنها ، منشأ آنکه  هایی معاشرت: پاسخ  

33 

 

 

177 

 چرا خداوند به ما اجازة معاشرت هایی که منشأ آن تنها هوس هاي زودگذر است، نداده است؟

مانند شناخت روحیۀ همسر و یا پی بردن به نقاط تفاهم یکدیگر  هایی ا عنوانهر چند بها، ونه معاشرتگ این زیرا: پاسخ

باشد، نتیجه بخش نیست و آثار زیـان بـار دیگري دارد که به خاطر همان آثار، خداوند، اجازة این گونه معاشرت ها را به 

ما نداده است. در ایـن نـوع معاشرت ها،معموالً احساسات بر هر دو نفر حاکم می شود و پسر و دختر شخصیت واقعی  

. ا محبوب دیگري واقع شودـد تچه هست نشان ده ود را بهتر از آنـر طرف اصرار دارد خـکنند و ه ود را پنهان میـخ

.انجامد می» جدایی«و  »سستی رابطه«ها به  تر این معاشرت معموالً، بیش  

34 

 35  عقلی و فکري) 2   جنسی ) 1؛ »دو بلوغ« :پاسخ .نیازمند چند بلوغ است؟بنویسید ،آمادگی براي ازدواج 178

نادرست       درست            .   رسد تی پس از بلوغ عقلی و فکري فرا میبلوغ جنسی، مد 178  36 

ریزي کند؟ اش برنامه یابد که باید زندگی خود را بسیار جدي بگیرد و براي آینده با رسیدن جوان به کدام بلوغ، در می 178  

»بلوغ عقلی و فکري«: پاسخ  

37 

 

178 

.را نام ببریددر انسان هاي بلوغ عقلی و فکري  چهار مورد از نشانه  

هاي همسر  فکر کردن دربارة ویژگی) 2توجه به داشتن شغل و پیدا کردن کار               ) 1: پاسخ  

بودن  برنامه  دوري از بی) 4                                تنظیم خرج و هزینۀ خود  ) 3            

38 

. با زمان ازدواج، زیاد شود و تشکیل خانواده به تأخیر افتد] فکري[نباید فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی 178  

نادرست       درست              

39 

 

178 

.اند که چگونه شرایط الزم را براي ازدواج فرزندان خود فراهم کنند؟توضیح دهید پیشوایان ما، از پدران و مادران خواسته  

پاسخ: «با کنار گذاشتن رسوم غلط»؛ همچنین، از آن ها خواسته، بـه خاطر پندارهاي باطل همچون فراهم شـدن همۀ 

. نسازند» آسیب«نکشانند و جامعه را گرفتار » گناه«به امکانات زندگی، فرزندان خود را   

40 

 

178 

حفظ کرده است؛ پس باید براي حفظ نصف دیگر، از که ازدواج کند، نصف دین خود را  کسی«: فرماید می) ص(پیامبر اکرم

رساند؟ را به خوبی می ؛ این جملۀ کوتاه، اهمیت چه چیزي» .خدا پروا داشته باشد  

 پاسخ: «ازدواج»؛ نشان می دهد که چگونه نیمی از دینداري انسان با ازدواج، حفظ و نگهداري می شود.

41 

 

179 

کنید؟ راهم، امکان ازدواج فدختران و پسران خود براي: فرماید می) ص(چرا پیامبر اکرم  

.                                                                                                     اخالقشان را نیکو کند) 1تـا خـداونـد؛ : پاسخ

.                                                                                     ها توسعه دهد در رزق و روزي آن) 2                               

.ها را زیاد گرداند عفاف و غیرت آن) 3                                 

42 

 

 

https://konkur.info



 

 
٦٢ 

 

. خواند د میمازي است که شخص مجرّرکعت ن» .....« رکعت شخص متأهل، برتر از  ».....« ):ع(طبق فرمایش امام صادق 179  

.»هفتاد« - »دو«: پاسخ  

43 

».خلقت است گویی به فع نیازهاي طبیعی و پاسخربراي «: پاسخ شود؟ ازدواج، براي چه چیزي انجام می 179  44 

ها دقّت کنیم؟ گویی به نیازهاي طبیعی ازدواج، به کدام ویژگی شایسته است در پاسخ 179  

شیوة صحیح ) 2         زمان مناسب ) 1: پاسخ  

45 

 

179 

.فواید ازدواج، در زمان مناسب را بنویسید  

                               رشد طبیعی) 3                   سالمت جسمی و روحی   ) 2شادابی                              ) 1: پاسخ

سالمت اخالقی جامعه) 6                           کاهش فشار جنسی) 5   احساس رضایت درونی    ) 4            

46 

تأخیر در ازدواج سبب چه نتایجی می شود؟                                                                                                                                      179

هاي اجتماعی  روابط نامشروع و آسیب -2           افزایش فشارهاي روحی و روانی -1: پاسخ  

47 

 

179 

اگرفردي بخواهد به شیوه اي غیر از ازدواج به عبارت دیگر، به شیوة ناصحیح، به نیازجنسی خود پاسخ دهد؛چه نتایجی دارد؟ 

کند و شخصیت  می چندي روح و روان فرد را پژمردهاه، پس از ـدر آن صورت لذّت آنی و زودگذر برخاسته از گن:پاسخ

اه کشیده گنبه افراط در  درست، براي فرار از این پژمردگی به جاي بازگشت به مسیرگونه اشخاص، این.شکند او را می

می شوند؛اما نمی دانند که روحشان مانند تشنه اي است که هرچه بیش تر از آب شور دریا می نوشد،بر تشنگی اش افزوده 

  .یابد اش شدت می قراري شود و بی می

48 
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