
 

 
 

 

خانواده متعادل :  -*   

 

نتواند که اثرات زیانباری خانواده ای  -*   

 

وظایف خود را به خوبی انجام  دهد  

 

 

 

                                                                      :   انتخاب صحیح همسرنتیجه  -* 
 

  
:  عقیده ی صاحب نظران در انتخاب همسر -*   

 
 

 

 

 
 

: اسالم برای انتخاب همسردیدگاه  -*     
 
 

                                                                                                    
       

:   نقش خانواده ها در انتخاب همسر -*   
 

 

 

: دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج -*   

 

:   حدیث پیامبر در باره رفتار با خانواده -*   

                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

مهم ترین عواملی که موجب -*   

: ناسازگاری زن و مرد می شوند   

 

  

                                                 

و روحیات و وضعیت  افراد در انتخاب همسر باید به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه کنند . هر چقدر افراد از نظر اعتقادات دینی ، تحصیالت ، اخالق

 خانوادگی با همدیگر هماهنگی داشته باشند ، زندگی شان با دوام تر است

 برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است . زن و مرد یکدیگر را کامل می کنند و می توانند در کنار هم به کمال برسند

تهران 8تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی دبیر منطقه                         چارت     الگویبر اساس نکات مهم درس                                             ( خانواده آرامش در  )   مطالعات نهم 20درس نکات مهم آموزش   
 

 سازگاری و آرامش در خانواده

او با خانواده اش نیکوتر باشد . و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم بهترین شما کسی است که رفتار  

 انتخاب نادرست همسر

 

 

رده است ، یعنی فردی که مهم ترین عاملی که باید در همسر گزینی به آن توجه کرد ، ایمان و اعتقادات دینی افراد است . اسالم همچنین بر اصالت خانواده تأکید ک

 به عنوان همسر انتخاب می شود ،  در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد

نهایت آسیب به همه ی جامعه سرایت می کند رابطه ی خانواده با دیگر نهادهای جامعه نیز دچار مشکل می شود و در  

ی از ناسازگاری ها جلوگیری می شوداگر امروزه جوانان همسر خود را با همفکری و حمایت خانواده ها انتخاب و از تجربه های آنان استفاده کنند ، از بروز بسیار  

خود در زندگی خانوادگیزن و شوهرها از حقوق و تکالیف  ناخت کافی عدم ش  

 

 زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه تربیت و پرورش یافته اند

 

می آیدگاهی بین نقش هایی که فرد باید ایفا کند تعارض به وجود   

 

 اگر خانواده ای بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، می توان از آن به عنوان خانواده ای متعادل یاد کرد .



 

 

            

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

کارهایی که به سازگاری -*   

: وهر کمک می کنندزن و ش  

 

  

                                                
 

 
 

 

 

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

  در خانواده ها: فرزندی چند حاسنم -* 

        

  

                                                
 

 
 

 

 

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

وظایف فرزندان نسبت به -*   

سوره اسرا :  24و  23پدر و مادرطبق آیات    

        

  

 گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج

 

ه با افراد دارای صالحیت در زمینه ی همسر گزینیمشاور  

: خوش خلقی ، گذشت ، احترام به همسر ، .. رعایت اخالق و آداب همسرداری  

 گفت و گوی صمیمانه ی زن و شوهر برای حل مشکالت و پیدا کردن راه حل های مناسب

می یابد افزایشتجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان   

می گیردبازی ها و دعواهای کودکانه شکل  می شوند و رقابت ها ونکودکان از داشتن همبازی محروم   

می شوندناز لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم   

  برخوردارخواهند بود  عمه دایی وفرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و

 به پدر و مادر نیکی کنید

 اگر سالخوردگی رسیدند کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحتی و رنجش است به آنان مگو

پرخاشگری آنان را از خود مرانبا   

سخن بگوزیبا و شایسته با آنان   از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش 



 

                                                
 

 

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

عواملی که موجب ناسازگاری  -*   

والدین و فرزندان می شوند :         

  
                                                 

 

 

 

 

پدر و مادرحق دارند بر رفت و آمد -*   

:   فرزندان و معاشرت های آنها نظارت   

 داشته باشند
 
 

 

                     

                                                                                                                                                                                                                                                       

راه های جلوگیری از بروز   -*   

ناسازگاری های والدین و        

فرزندان  :                       

  

                                                
 

وظایف خانواده ها هنگام  -*   

شدن با مشکالت :  روبه رو  

                                
 

 
 

 

واژه صله و ارحام : -*   
 

 
 

 
 

 

 

: منظور از صله اَرحام -*   

 

 

 

 

 

 

: صله اَرحام فواید  -*   

که بچه ها تجربه ی کافی ندارند و ممکن است به مشکالت اخالقی  والدین معموالً نسبت به روبه رو شدن جوانان با محیط های دیگر حساس اند . آنها از این

 دچار شوند نگران اند و حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند

ر به صبر ، در چنین مواقعی اعضای خانواده باید به خدا ، صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند و با در پیش گرفتن صبر و شکیبایی و دعوت یکدیگ

حوادث را مدیریت کنند و نگذارند که خانواده دچار بحران شود وآسیب  ببیندمشکالت و   

دی نگیرندوالدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند زیرا ممکن است پدر و مادر تغییرات فرزندانشان که به سن بلوغ رسیده اند را ج  

حیط ها ممکن است موجب ناسازگاری شودفرزندان در دوران زندگی خود با محیط ها و افراد دیگری به جز خانواده آشنا می شوند . این اختالف ارزش ها و هنجارهای خانه با سایر م  

را به گفت و گو با فرزندان نوجوان خویش و گذراندن اوقاتی بیشتر با آنان اختصاص می دهند در جوامع صنعتیِ امروز پدر و مادر وقت کمتری  

ه خانواده و جامعه آسیب می رساندو سلیقه والدین و فرزندان تا حدی قابل قبول است و اگر به خوبی مدیریت شود به رشد و کمال اعضای خانواده می انجامد درغیر این صورت باختالف نظر   

مادرموظف اند برای گفت و گو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خودرا  به کار و فعالیت های روزانه مشغول نکنندپدر و   

خود را بگویند  مفید استترتیب دادن جلساتی با حضور والدین و مشاوران خُبره که در آن فرزندان و والدین بتوانند مسائل   

 واژه ی صِله از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و اَرحام یعنی خویشان و نزدیکان

. این دید و بازدیدها باید با مهر و محبت توأم باشد . کمک مالی به خویشاوندان نیز جزء صله ند و از حال یکدیگر خبر بگیرند این است که افراد به دیدار و بازدید خویشاوندان خود برو

 ارحام محسوب می شود

 پاکی اعمال و دفع بال افزایش طول عمر و افزایش روزی از مشکالت یکدیگر با خبر می شوند   مهر و محبت بین اقوام را زیاد می کند


