
 
 

 جزوه درس بیست مطالعات نهم                                                            رویا یوسفی 

 خانواده متعادل             خانواده ای که به خوبی بتواند وظایف خود را انجام دهد 

 نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهدوقتی خانواده                     خانواده آسیب دیده   

 می شود با دیگر نهادهای جامعه دچار مشکل رابطه خانواده     

 آسیب به همه جامعه سرایت می کند     

 نتخاب همسر است نکته : اولین گام در تشکیل خانواده سالم و متعادل               دقت در ا

 موجب سازگاری و آرامش در خانواده است.          آن       همسرگزینی و انتخاب     

 

 همسرگزینی از منظر             افراد در انتخاب همسر به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه شد 

 هماهنگی داشته باشد ، تحصیلات ، اخلاق ، وضعیت خانوادگیصاحب نظران                        افراد از نظر اعتقادات دینی 

                                                                                               

 مسر گزینی مهم ترین عامل در ه             ایمان و اعتقادات دینی                                                     

 ملاک انتخاب 

 فرد در خانواده صالح و با تقوا پرورش یافته باشد              همسر از دیدگاه اسلام                 اصالت خانواده     
                                          

 

 بین زن و مرد است . نکته : مهم ترین هدف ازدواج از نظر قرآن           برقراری آرامش و محبت 

 

 انتخاب نادرست همسر                                                           

 عدم شناخت از حقوق و تکالیف خود                      مهم ترین عوامل           

 نجام تکالیف خانوادگی نداشتن آمادگی و شایستگی لازم برای ا       ناسازگاری بین مرد وزن          

 تفاوت در فرایند اجتماعی شدن                                                       

 تفاوت فردی و اختلاف سلیقه                                                      

 بوجود آمدن تعارض بین نقش ها                                                      

 گذراندن آموزش های قبل از ازدواج                       عواملی که موجب سازگاری         

 مشاوره با افراد دارای صلاحیت از زمینه همسرگزینی                             بین زن و مرد می شود             

                                                   رعایت اخلاق و آداب همسرداری                                                                            

 گفت و گوی صمیمانه  

 تقسیم کار و همکاری بیشتر  
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 جربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی افزایش می یابد ت                                                

 مجبور نیست با افراد بزرگسال ارتباط برقرار کند              کودک همبازی دارد  فواید چند فرزندی

 باعث الگوبرداری می کند     رقابت ، بازی و دعواهای کودکانه                                                           

 افراد از ارتباط وسیع خانوادگی ، حمایت و محبت برخوردار می شوند   

 

 لف اند سر پرستی کودک را به عهده گرفته و نیازهای مادی را رفع کند والدین ومک        حقوق و تکالیف والدین و فرزندان   

 فرزندان باید در هر حال به پدر و مادر احترام بگذارند و اطاعت کنند                                                               

 

 والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را بر آورده می کنند         عوامل بروز ناسازگاری        

  والدین جدی نمی گیرند    اجتماعی شدن داشته باشنددر   فعالتریکودکان و سن بلوغ تغییر می کنند و می خواهند نقش       بین والدین و فرزندان     

 حق والدین را ادا نکنند         فرزندان تحت تاثیر همسالان                                                    

 زندان اختلاف وجود دارد بین ارزش ها و هنجارهای خانه با محیط  فر                                              

 پدر و مادر زمان کافی برای گفتگو و گذراندن اوقات بیشتر با فرزندان نداشته باشد                                              

 سازگاری              اختلاف نظر و سلیقه به خوبی مدیریت شود جلوگیری از بروز نا

 پدر و مادر برای گفتگو با فرزند  وقت بگذارند                                    بین فرزندان 

 جلساتی با حضور والدین و مشاوران برگزار و میل بازگو شود                                                       

 

 مدیریت مشکلات خانواده             توکل به خدا 

 زیاد کردن صمیمیت و همکاری بین افراد                                                  

 در پیش گرفتن صبر و شکیبایی                                                

 صله           اتحاد و پیوستگی     

 ارحام         خویشان و نزدیکان 

 صله ارحام        افراد به دیدار و باز دید خویشاوندان خود بروند و از حال یکدیگر خبر دار شوند 

 انواع صله ارحام             دید و باز دید 

 کمک مالی به خویشاوندان                                   

   نذری ، زکات یا  صدقه                                       
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 02سوالات درس                                                                                           

 

 برخی معتقدند که در خانواده های ........................... تجربه اجتماعی شدن کودکان افزایش می یابد.

 سالم،دقت در ............................ است.اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و 

 

 مهم تین هدف ازدواج از دیدگاه قرآن کدام است؟

  تربیت نسل بعد-6رفع نیازهای مادی                      -6فرزندآوری                             -0برقراری آرامش میان زن و مرد                         -1

 امنیت و ثبات خانواده و گرمی ونشاط آن می شود؟چه عاملی موجب 

 ارزش ها-6صله ارحام                                         -6وجود فرزندان                                     -0ازدواج                                       -1

 

 ارتباط دهید:

 برقراری آرامش و محبت بین زن و مردA-شود                                                       موجب سازگاری و آرامش در خانواده می -1

 زندگی خانوادگیB-مهم ترین هدف ازدواج از نظر قرآن                                                                      -0

 جوامع صنعتیC-                                                             افزایش رشد اجتماعی کودکان               -6

 انتخاب صحیح همسر D-یک دوره طولانی از ازدواج تا پایان عمر                                                             -6

 خانواده های چند فرزندی E-                                        هنددوالدین وقت کمتری را به فرزندان اختصاص می -5

 

 سه مورد از عواملی که باعث سازگاری بین زن و مرد می شود را بنویسید.

 

 سه مورد از پیامدهای چند فرزندی را بنویسید.
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