
حوبٗت ٍ هزالجت -2  

است.  عبعفٖ اس افزاد هْوتزٗي  وبًَى حوبٗت ٍ هزالجتخبًَادُ   

 

  رفع ً٘بسّبٕ هبدٕ -3

ٗعٌٖ  رفع ً٘بسّبٕ هبدٕ ٍ التصبدٕ خبًَادُ ثزعْذُ سزپزست خبًَادُ

سًبى پذر  ً٘ش ّز چٌذ اهزٍسُ در ضْزّب ٍ رٍستبّب ،عذُ إ اس  .است

ثِ دٍش هزداى در رفع ً٘بسّبٕ خبًَادُ هطبروت ٍ ّوزاّٖ دٍش 

.هٖ وٌٌذ  

 

 

 

91درس   

 استَار است.اسدٍاج ثٌ٘بى خبًَادُ ثز 

ٍ  اسدٍاج )ًىبح( پ٘وبًٖ است وِ ثِ هَجت آى ٗه سى ٍ هزد ثب ّن ضزٗه

  خبًَادُ إ را تطى٘ل هٖ دٌّذ. هٖ ضًَذ ٍ هتحذ

.استخبًَادُ ّذف ًىبح تطى٘ل   

:کارکردّای خاًَادُ  

       فزسًذآٍرٕ ٍ تجذٗذ ًسل -1 

آى است.جوع٘ت  اٍل٘ي ضزط ثمبٕ ّز جبهعِ إ ،  

.در صَرتٖ وِ جوع٘ت ٗه جبهعِ هٌمزض گزدد،آى جبهعِ ًبثَد هٖ ضَد  

 

 

 تاسوِ تعالی

اجتواعی هطالعات آهَزشی فلش کارت  

(01ٍ  91)درٍس 91فصل         پایِ : ًْن  

 تْیِ کٌٌدُ : جوشید اقثال پٌاُ

استاى کردستاى دتیر هطالعات اجتواعی  

هٌطقِ زیَیِ   

 

است. اعتمبدات دٌٖٗ افزاد  

تبو٘ذ وزدُ است. اصبلت خبًَادُ ّباسالم ّوچٌ٘ي ثز   

خبًَادُ إ صبلح ٍ اّل اًتخبة هٖ ضَد ، در ّوسز فزدٕ وِ ثِ عٌَاى 

ٗبفتِ ثبضذ.پزٍرش  تمَااٗوبى ٍ   

ث٘ي  آراهص ٍ هحجتهْن تزٗي ّذف اسدٍاج ثزلزارٕ  ،لزآى اس دٗذگبُ 

است.سى ٍ هزد   

:هْن تریي عَاهل ًاسازگاری زى ٍ هرد   

 اًتخبة ًبدرست ّوسز  

ٍ در سًذگٖ خبًَادگٖ  ًذاضتي آگبّٖ اس حمَق ٍ تىبل٘ف سى ٍ ضَّز 

 ًذاضتي آهبدگٖ ٍ ضبٗستگٖ السم ثزإ اًجبم تىبل٘ف خبًَادگٖ

 

 

هٖ وٌٌذ:اجتوبعٖ خبًَادُ ّب ثِ رٍش ّبٕ هختلفٖ اعضبٕ خبًَادُ را   

تٌجِ٘ -3تطَٗك -2گفت ٍ گَ  -1  

01 درس     

.اًجبم دّذ خَثٖخبًَادُ إ وِ ثتَاًذ ٍظبٗف خَد را ثِ  ادُ هتعبدل:خبًَ   

هٖ ضَد.آس٘ت اگز خبًَادُ ًتَاًذ ٍظبٗف خَد را ثِ خَثٖ اًجبم دّذ دچبر   

است دلت در اًتخبة ّوسزاٍل٘ي گبم در راُ تطى٘ل ٗه خبًَادُ هتعبدل ٍ سبلن ،   

اًتخبة ٗىٖ اس عَاهلٖ وِ هَجت سبسگبرٕ ٍ آراهص در خبًَادُ هٖ ضَد ، 

.استصح٘ح ّوسز   

  اٗوبى ٍثبٗذ در ّوسزگشٌٖٗ ثِ آى تَجِ وزد،  ، هْن تزٗي عبهلٖ وِاسالم اس دٗذگبُ 

 

 

جبهعِ پذٗزٕ ٍ تزث٘ت -4  

ن ً٘بس فزد  ٍ ّن ً٘بس جبهعِ است ٍ در سزاسز سًذگٖ ّ اجتوبعٖ ضذى

فزد رخ هٖ دّذ اهب هْن تزٗي هزحلِ آى دٍراى اٍلِ٘ سًذگٖ افزاد  در 

.خبًَادُ  است 

اعضبٕ خبًَادُ است. ٗىٖ اس وبروزدّبٕ هْن ٍ اسبسٖ خبًَادُ تزث٘ت 

ع ً٘بسّبٕ عبعفٖ ٍ سٗستٖ ٍ هع٘طتٖ فزسًذاى ًِ تٌْب هسئَل رفٍالذٗي 

اخاللٖ، هعٌَٕ ٍ دٌٖٗ آى ّب را ً٘ش ثز ّستٌذ ثلىِ ٍظ٘فِ هْن تزث٘ت 

. عْذُ دارًذ 



 

هىلفٌذ سزپزستٖ وَدن را ثز عْذُ گ٘زًذ ٍ ً٘بسّبٕ اٍ  پذر ٍ هبدر

. حبل، ثِ پذر ٍ هبدرضبى احتزام ثگذارًذً٘ش ثبٗذ در ّز فزسًذاى را رفع وٌٌذ.

.رحوت خذا دٍر هٖ ضَدٕ وِ پذر ٍ هبدر اس اٍ راضٖ ًجبضٌذ ، اس فزسًذ  

ٍالدیي ٍ فرزًداى هی شًَد؟ ًاسازگاریچِ عَاهلی هَجة   

اًتظبرات ٗىذٗگز  گبّٖ در هزاحلٖ اس سًذگٖ ، ٍالذٗي ٍ فزسًذاى

وِ ثب تغ٘٘زاتٖ در ًَجَاى ّوزاُ است گبّٖ اس   دٍراى ثلَغوٖ وٌٌذ.را ثزآٍردُ ً

 سَٕ ٍالذٗي جذٕ گزفتِ ًوٖ ضَد.

گبّٖ  آضٌب ضذى فزسًذاى ثب هح٘ظ ّبٖٗ غ٘ز اس خبًِ ٍ خبًَادُ

جَاهع صٌعتٖ اهزٍس ٍالذٗي  در  اٍلبت ثبعج ثزٍس ًبسبسگبرٕ هٖ ضَد.

گذراًذى اٍلبتٖ ث٘طتز ثِ را ثِ گفت ٍ گَ ثب فزسًذاى خَٗص ٍ  ٍلت ووتزٕ

. آًبى اختصبظ هٖ دٌّذ 

 

 

چٌ٘ي چ٘شٕ ٍجَد ًذارد. تک فزسوددر حبلٖ وِ در خبًَادُ ّبٕ   

 

 

 حقَق ٍ تکالیف ٍالدیي ٍ فرزًداى

اٗجبد هٖ ضَد.حقًق ي تکالیفی بیه سن ي شًَز ثب تطى٘ل خبًَادُ   

.اٗجبد هٖ ضَد حقًق ي تکالیفی بیه يالدیه ي فزسودانثب تَلذ فزسًذاى   

 

 

وٌذ عجبرتٌذ اس : ووه هٖ ساسگاری سن ي شًَزثزخٖ اس وبرّبٖٗ وِ ثِ   

قبل اس اسدياج خاوًادٌراودن آمًسش َای گذ  

سمیىٍ َمسزگشیىی مشايرٌ با افزاد باصالحیت در  

 رعایت اخالق ي آداب َمسز داری

 گفت ي گًی صمیماوٍ سن ي شًَز بزای حل اختالف

ترای خاًَادُ ٍ اجتواع تک فرزًدیپیاهدّای ًاهطلَب   

دارًذ ، تجزثِ اجتوبعٖ ضذى ٍ رضذ اجتوبعٖ وَدوبى  چٌذ فزسًذدر خبًَادُ ّبٖٗ وِ 

افشاٗص هٖ ٗبثذ. در اٗي خبًَادُ ّب وَدوبى ّوجبسٕ دارًذ. افزادٕ وِ ثزادر ٍ 

ثزخَردار خَاٌّذ ثَد.  ع تز خبًَادگٍٖس٘خَاّز دارًذ، در آٌٗذُ اس لذت ارتجبعبت   

 

 

 

 

 

 

 ٍ دٗذ اٗي ثلىِ ضَد، ًوٖ خالصِ ثبسدٗذ ٍ دٗذ در تٌْب ارحبم صلِ الجتِ

 ً٘ش خَٗطبًٍذاى ثِ هبلٖ ووه. ثبضذ تَأم هحجت ٍ هْز ثب ثبٗذ ثبسدٗذّب

     .ضَد هٖ هحسَة ارحبم صلِ جشء

 

 

در خبًَادُ هطىالت ٍ حَادثهذٗزٗت   

.گ٘زد درثزهٖ را عمز پایان تا اسدياج اس ٗعٌٖ عَالًٖ دٍرٓ ٗه خبًَادگٖ، سًذگٖ  

تًکل بٍ خدا      صمیمیت ي َمکاری          صیز ي شکیبایی           

 صلِ ارحام

 ي است پیًستگی ي اتحاد معىای بٍ ي شدٌ گزفتٍ يصل اس «صِلٍ» ياصۀ

.وشدیکان ي خًیشان یعىی «اَرحام»  

 خًیشايودان باسدید ي دیدار بٍ افزاد کٍ است ایه ارحام صلٍ اس مىظًر

.بگیزود خبز یکدیگز حال اس ي بزيود خًد  

 

 

 

جلَگیری کرد ؟ ًاسازگاری ّاچگًَِ هی تَاى از ترٍز   

 اگز ٍ است لجَل لبثل حذٕ تب فزسًذاى ٍ ٍالذٗي سل٘مٔ ٍ ًظز اختالف

 ٍ پذر.اًجبهذ هٖ خبًَادُ اعضبٕ ووبل ٍ رضذ ثِ ضَد هذٗزٗت خَثٖ ثِ

 را خَد ٗىسزُ ٍ ثگذارًذ ٍلت فزسًذاى ثب ٍگَ گفت ثزإ اًذ هَظف هبدر

 حضَر ثب جلسبتٖ دادى تزت٘ت.ًىٌٌذ هطغَل رٍساًِ ّبٕ فعبل٘ت ٍ وبر ثِ

 خَد هسبئل ثتَاًٌذ ٍالذٗي ٍ فزسًذاى آى در وِ خجزُ هطبٍراى ٍ ٍالذٗي

است هف٘ذ ثگٌَٗذ، را

. 

 

 


