
 

 

 ( خانواده كاركردهاي)  19 درس

 زندگي در مرد و زن يكي آن موجب به كه است پيماني ازدواج است؟ انسان نياز كدام عرف براي بنويسيد و چيست؟( نكاح)ازدواج 1

 شده شتهگذا انسان نهاد در فرزند داشتن و خانواده تشكيل به تمايل.  دهند مي تشكيل را اي خانواده و شوند مي متحد و شريك با هم

 . است خلقت نظام اساس بر و فطري و طبيعي امري ، خانوادگي تشكيل زندگي و

 بنويسيد؟ خانواده تشكيل اهميت درباره را پيامبر از حديثي 2-

 .نيست خانواده و ازدواج بنياد از تر پسنديده ، خدا نزد در بنيادي هيچ

 ي اعضا تربيت و پذيري جامعه – مراقبت و ومحبت حمايت – سلن تجديد و فرزندآوري ببريد؟ نام را خانواده كاركردهاي 3-

 . مادي نيازهاي رفع يا اقتصادي حمايت -خانواده

.  تاس بوده آوري فرزند ، تاريخ طول در خانواده كاركردهاي ترين مهم از يكي چيست؟ خانوداده در آوري فرزند اهميت 4-

 خانواده ، انفرزند تولد با.  كند پيدا تداوم و بماند باقي انسان نسل كه شود مي موجب خانواده بنيان تقويت بر عالوه آوري فرزند

 تولد.  دشو مي مادر و پدر دلگرمي و خانواده اعضاي سرزندگي و نشاط موجب ، فرزندان آمدن دنيا به.  يابد مي استحكام و توسعه

 . آورد مي ارمغان به خويشاوندان و خانواده اعضاي براي زيادي فوايد و ها بركت ، فرزند

 چارد آن هاي فعاليت ، جامعه يك در كافي جمعيت وجود بدون زيرا است؟ آن جمعيت ، اي جامعه هر بقاي شرط اولين چرا 5-

 . رود مي بين از و شود مي نابود جامعه آن ، گردد منقرض جامعه يك جمعيت كه صورتي در.  شود مي اختالل

 چه دكانكو به والدين و يكديگر به والدين محبت و مهر) دهيد؟ توضيح مختصر است؟ محبت و مهر خانواده كاركردهاي از يكي 6-

 ستيننخ از كودكان. شود مي خانواده كانون در آرامش موجب كودكان به والدين و يكديگر به والدين محبت و مهر دارد؟ اثراتي

 از و انيمهرب ، آنها دامان در يافتن پرورش با و شوند يم آشنا محبت و مهرباني با مادر و پدر گرم آغوش در خود زندگي سالهاي

 . آموزند مي را نيكوكاري و گذشتگي خود

 . حوادث يا بيماري مانند مختلف شرايط در – سالمندي – نوزادي دارند؟ نياز مراقبت به ها انسان هايي دوره چه در 7-

  ؟ دهيد توضيح باره اين در است خانواده كاركردهاي از يكي خانواده اعضاي از مراقبت 8-

 مي توانينا و ضعف دچار نيز سالمندي ي دوره در ها انسان ، ديگر سوي از.  دارد نياز مراقبت به خود زندگي ي ادامه براي كودك

 نيز دوره ود اين ي ميانه در ، سالمندي و كودكي دوره بر عالوه.  كنند اداره خوبي به را خود نيستند قادر ، مراقبت بدون و شوند

 . كنند مي پيدا نياز يكديگر از مراقبت به حوادث يا بيماري مانند مختلف شرايط در خانواده اعضاي

 دهيد؟ شرح را آن است، خانواده اعضاي مادي نيازهاي رفع خانواده مهم كاركردهاي از يكي 9

 پدر نييع خانواده سرپرست ي عهده بر زهانيا اين رفع.  دارند نياز زندگي وسايل و مسكن ، پوشاك و خوراك به خانواده اعضاي 

 در مددرآ كسب و اقتصادي هاي فعاليت با مردان دوش به دوش نيز زنان از اي عده ، روستاها و شهرها در امروزه چند هر.  است

 . كنند مي همراهي و مشاركت خانواده مادي نيازهاي رفع

  هست؟ جامعه نياز هم و فرد نياز هم شدن اجتماعي چرا 10-

 ردف زندگي سراسر در شدن اجتماعي.  گردد مي جامعه تداوم موجب هم و شود مي افراد شخصيت و هويت گيري شكل باعث هم زيرا

 . است خانواده در افراد زندگي ي اوليه دوران آن ي مرحله ترين مهم اما دهد مي رخ



 

 

 جريان رد فرزندان.  مستقيم غير و مستقيم صورت دو به دهيد؟ توضيح گيرد؟ مي انجام صورت چند به شدن اجتماعي فرايند 11-

 خانواده ضاياع و مادر و پدر از ، باشند داشته توجه و آگاهي كه آن بدون و تقليدي طور به را رفتارها برخي ، روزانه هاي فعاليت

 . دهند مي آموزش فرزندان به مستقيم طور به خانواده نيز را هنجارها و عقايد و رفتارها برخي اما آموزند مي

  ؟ چيست خانواده اعضاي تربيت در والدين نقش( ع)سجاد امام ي فرموده طبق 12-

 او بايد ، داري مسئوليت او خداشناسي و آموزي ادب و تربيت در.  دارد ارتباط تو به او بدي و خوبي بداني كه است اين فرزند حق

 . سازي فراهم را وا پاكي و ايمان وسايل و كني كمك خدا از اطاعت و محبت در را

 يشتيمع و زيستي و عاطفي نيازهاي رفع مسئول تنها نه والدين هستند؟ مسئول چگونه خانواده اعضاي تربيت در والدين 13-

 دامان در دتوان مي سالم ي خانواده يك.  دارند عهده بر را آنها ديني و معنوي ، اخالقي تربيت مهم ي وظيفه بلكه هستند فرزندان

 . كند تربيت اخالقي اصول به پايبند و گار پرهيز ، مومن نيفرزندا خود

  است؟ بوده همراه چيزهايي چه با پرجمعيت شهرهاي پيدايش و شهرنشيني رشد 14-

 . است بوده همراه زندگي بهتر امكانات و بيشتر درآمد كسب دنبال به شهرها به ها روستا از مردم ي گسترده مهاجرت با

 هستند؟ رو روبه مشكالتي چه با جهان بزرگ شهرهاي اغلب 15-

 . خانمان بي افراد – شهرها حومه در نشيني زاغه – هوا آلودگي – سنگين ترافيك 

  كند؟ مي اجتماعي را خانواده اعضاي هايي روش چه به ها خانواده 16-

 ( گو و گفت)  كند مي بازگو خود فرزندان براي را رفتارها بدي و خوبي داليل( الف

 ( تشويق) كنند مي تحسين و تشويق را فرزندان ي پسنديده رهايرفتا( ب

 (تنبيه)   و مزايا برخي از فرزندان كردن محروم يا و محبت با كردن صحبت از خودداري ، اعتنايي بي ، نارضايتي دادن نشان با( ج

 (ازدواج. )  است استوار...............................  بر خانواده بنيان -*

 (خانواده. ) است..............................  انسان تعالي و رشد كانون و جامعه بنيادين حدوا -*

 ( جمعيت. )  است..................................  اي جامعه هر بقاي شرط اولين -*

 ( عاطفي نياز يا محبت و مهر. ) است...............................  به نياز ، انسان اساسي نيازهاي از -*

 (خانواده. )  است..............................  افراد از عاطفي مراقبت و حمايت كانون ترين مهم -*

 (پدر – هخانواد رپرستس. )  است.... ................ يعني..............................  ي عهده بر خانواده اقتصادي و مادي هاي نياز رفع -*

 ( جامعه – فرد. )  است......................  نياز هم و...................  نياز هم شدن اعياجتم -*

 (مستقيم غير – مستقيم. )  دگير مي صورت........................  طور به هم و.....................  طور به هم شدن اجتماعي فرايند -*


