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برای خرید بستھ کامل سواالت فنی و حرفھ ای رشتھ برنامھ ریز امور اقتصادی - اجتماعی خانواده اینجا کلیک کنید
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؟شود نمیفرهنگ خانوادگی کدام یک از موارد زیر را شامل  -1

عادات -الف 

آداب و رسوم -ب

اعتقادات -ج

میزان درآمد -د

؟نیستهای زیر عاملی برای تکوین و تقویت منزلت اجتماعی  کدام یک از گزینه -2

های ارتباطی دوستانه تشکیل حلقه -الف 

مطالعه کردن -ب

ازدواج -ج

 های اجتماعی وهرپیوستن به گ -د

؟گردد کدامیک از نیازهای زیر در صورت برآورده نشدن باعث به خطر افتادن حیات انسان می -3

اجتماعی نیاز -الف 

نفس عزت نیاز -ب

 نیاز فیزیولوژیک -ج

 نیاز ایمنی -د

پذیر است؟ تأمین آرامش روانی و اجتماعی زوجین سالمند از چه طریقی امکان -4

.مختلف های  همیب از  برخورداری  -الف 

داشتن خانه و امکانات -ب

.داشتن فرزندانی شاغل -ج

داشتن شغل متعدد -د

بزرگترین حادثه در زندگی زن و مرد چیست؟ -5

تهیه مسکن -الف 

سفر حج -ب

ازدواج -ج

فرزند آوری -د

شود؟ های زیر خانواده از زن و شوهر و چند فرزند تشکیل می هددر کدامیک از خانوا -6

ساالرر پد -الف

گسترده -ب

ای هسته -ج

 مادر ساالر -د

؟نیستهای زیر جزء تعاریفی که صاحبنظران علوم اجتماعی برای خانواده ارائه دادند  کدامیک از گزینه -7

.فرزند  با الزاماً  پایدار و  عبارتست از یک شرکت کم و بیش  خانواده  -الف 

ا فرزند و یا بدون فرزندب ارخانواده عبارتست از یک شرکت کم و بیش پاید -ب

 خانواده یک پدیده تاریخی و یک واحد اجتماعی است. -ج

شود خانواده سازمان اجتماعی محدود و نهاد سازنده ای است که از طریق ازدواج که یک قرارداد اجتماعی است تشکیل می -د

 گزینه مناسب کدام است؟ -8

 ادات و رسوم سنی که از نسلی به نسل دیگر انتقال میتقاعای از ارزشها،  دیدگاهی از جهان اطراف و مجموعه"

 "یابد.

 فرهنگ -الف
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