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 یکدیگر با یعنی، باشند یکدیگر( کفو)همتای طرفین چیست؟ موفك ازدواج الزمه. 2

 . باشند داشته تناسب

 شما نظر از مطلوب فرد شرایط که است معیاری یا ضابطه چیست؟ مالک از منظور. 1

 آن نبودن مناسب یا بودن مناسب درباره توانید می اساس آن بر و کند می تعیین را

 .کنید لضاوت ازدواج برای شخص

 صورت تواند می بهتری انتخاب باشند تر واضح و تر والعی ها مالک چه هر. ۳ 

 ص. بگیرد

 ، فردی های مالک کرد؟ تمسیم دسته چند به توان می را خود های مالک. ۴ 

 . اجتماعی خانوادگی،

 در خودمان والعی های اولویت به چیست؟ ازدواج در عالالنه گیری تصمیم الزمه.5

 فرد یک برای است ممکن بودن اعتماد لابل و بودن بلند لد مثال کنیم توجه ها مالک

 به باید انتخاب در بنابراین و نیست یکی باهم دو این اولویت لاعدتا اما باشند مهم

 . کنند توجه بیشتر باالتر اولویت دارای مالک

 نگری آینده_ بینی والع است؟ مورد چند ها مالک تعیین بر حاکم اصول. ۶

 از درستی شناخت)الف باشیم؟ بین والع ازدواج های مالک تعیین در باید چگونه.۷ 

 در و والع عالم در ما های مالک) ب باشیم داشته خود های نیاز و ها ارزش باورها،

 هستند حصول لابل داریم را آنها با ازدواج امکان معمول طور به که کسانی بین

 و باشیم بین والع ممابل طرف با آنها تطبیك در ما که هستند آمد کار زمانی ها مالک)ج

 .ببینیم هم کنار در را او منفی و مثبت نماط

 ص. نیست مولتی و زودگذر امری و است مدت بلند تصمیمی ازدواج.۸ 

 .است لومیت تنوع کننده تعیین عامل فرهنگ. ۹ 

 دو فرهنگ شباهت چیست؟ ها زوج زناشویی رضایت افزایش در مهم عامل. 22 

  خانواده

 با مشورت و خودتان با تفکر همسر انتخاب های مالک دلیك و درست تعیین برای. 22

 .است ضروری صالحیت صاحب افراد
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 باشیم؟ رسیده هایی شناخت چه بایدبه ازازدواج پیش_2

 به ،دستیابی خانواده اعضای با موجود روابط خود،اصالح شناخت به دستیابی

 در بسزایی همسر،نمش انتخاب برای عالالنه های مالک تعیین و الزم های شایستگی

 .کنند می ایفا آینده ازدواج موفمیت

 ببرید؟ نام را ازدواج های مرحله-1

 اولیه انتخاب و بررسی*

 آشنایی دوران و خواستگاری* 

 عمد و نامزدی دوران* 

 مشترک زندگی شروع* 

 چیست؟ ازدواج در ها خانواده شناخت بر حد از بیش تاکید علت -۳

 تصمیمی و شود می خانواده دو میان نزدیک ارتباط و خویشاوندی موجب ازدواج

 خانواده خصوصیات غالبا عالوه به باشد داشته تاثیر نفر دو زندگی در صرفا که نیست

 هستند فرد عمیك و اصلی های ویژگی نمایانگر

 چیست؟ ازدواج فرآیند در موفمیت لاصو -2

 مسائل و ظواهر با حد از بیش نشدن درگیر و مرحله هر در روشن هدفی داشتن( 2

 منظور به شدید وابستگی ایجاد از پرهیز: نگرانه-آینده و آگاهانه انتخاب( 1 سطحی،

 بادیگران مشورت و مشاوره از بردن بهره( ۳ عاطفی-احساسی گیری تصمیم از زهیپر

 و آداب و زندگی سبک دینی، موازین نظر از ها خانواده تناسب میزان بررسی( ۴

 وطرف خود با صراحت( ۶ هیجانی و احساسی رفتارهای از پرهیز( 5 آنها رسوم

 و صبر داشتن( ۷ خود نظرات بیان در بیجا مسامحه و رودربایستی گذاشتن کنار ممابل،

 طرف به احترام و بینی حك( 22 غرور از دوری و تواضع( ۹ گذشت و ایثار( ۸ تحمل

  ممابل

 .هستند حاکم مشترک زندگی شروع تا ازدواج فرآیند مراحل همه بر اصول این

 پرداخت؟ موضوع هایی چه به باید نگری آینده و آگاهانه انتخاب در -1
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 تعمیم از دوری و ممابل طرف در نظر مورد های مالک دلیك تشخیص برای تالش: اول

  طلبانه منفعت حتی یا و والعی غیر احساسی های

 .است ازدواج مدت بلند پیامدهای به توجه و گیری آینده: دوم

 کرد؟ رعایت باید را نکاتی چه ازدواج ی درباره گرفتن مشورت برای -۳

 2۴1الی  2۴2وارد الف تا ت در صفحه ی م

 چیست؟ ازدواج خوب مشاور یک های ویژگی -۴

 و راسخ اعتمادات دارای طرف، بی ازدواج، مشاوره موضوع در تجربه با و متخصص

 لابل جوان، نسل با آشنایی و روز شرایط از آگاه شما، بومی فرهنگ با آشنا صحیح،

 دار رازنگه و اعتماد

 دهیم؟ انجام نامزدی و اولیه آشنایی ی دوره در نباید را مواردی چه -5

 زودهنگام کردن آشکار تردید، نماط و ها ابهام به توجهی بی جنسی، رابطه برلراری

 خود شخصی رازهای کردن طرفین،فاحش خانواده جز به افرادی برای نامزدی رابطه

 باشد،بی که هرشکلی به ندارند،دروغگویی ازدواج موضوع با مستمیمی ارتباط که

 خانواده،خود از او کردن فرض جدا و ممابل طرف خانواده های ویژگی به توجهی

 تصویر عاشمانه،ساختن شدید احساسات در شدن درگیر حمارت، احساس یا بینی بزرگ

 الزم حد از کمتر یا حد از بیش امد و مشترک،رفت زندگی از یا ممابل طرف از رویایی

 شناخت برای

 بررسی مورد باید ازدواج برای ممابل طرف در مشاوره کمک با باید را مواردی چه -۶

 داد؟ لرار

 پذیرش و پذیری،سازگاری احساس،مسئولیت انتمال دینی،توانایی باورهای و اعتمادات

 به واکنش نحوه زدن، نك و زدن،سرزنش غر به دیگران،تمایل

 دیگران،میزان تایید به نیاز میزان مخرب، طلبی کمال با ناکامی،اضطراب،وسواس

 .نفس به هیجان،اعتماد کنترل توانیی و عاطفی بودن،ثبات اجتماعی

 چیست؟ ازدواج فرآیند -۷

 ازدواج موفمیت در مهمی نمش مشترک زندگی تشکیل تا اولیه آشنایی از حرکت یعنی

 2۴۷ صفحه. دارد

 چیست؟ ازدواج فرآیند هدف -۸
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 آن بر حاکم اصول همچنین و مشترک زندگی برای سازی زمینه و ممابل طرف شناخت

 2۴۷ صفحه. است ثابت

 چیست؟ مشترک زندگی در موفمیت از مهمی بخش -۹

 وابسته ازدواج از پس زندگی بنای ساختن و باهم سازگاری برای زوج کوشش و تالش

 2۴۷ صفحه. است

 

 ؟ چه یعنی نباشد زا آسیب جامعه اینکه برای ازدواج در رسوم و آداب ارزیایی-2

 ،برای نکند دلسرد را نشود،دیگران چشمی هم و چشم نکند،موجب ایجاد ناسالم رلابت 

 .باشد نداشته مالی فشار دیگران

 چه؟ یعنی نباشم زا آسیب خودم اینکه برای ازدواج در ورسوم آداب ارزیابی-1

 .نشود تحمیل سن باشد،به نداشته برایم التصادی فشار نشود، ازدواج در تاخیر باعث 

 چیست؟ ازدواج حمولی مسایل ثبت برای لانونی مراحل-۳

 ازدواج ثبت دفتر از نامه دریافت:اول مرحله

 آزمایشگاه به مراجعه:دوم مرحله

 ازدواج ثبت:سوم مرحله

 عمدنامه دریافت:چهارم مرحله

 چیست؟ ها انسان اشتراکات مجموعه -2

 مانند هایی موضوع. گیرد می سرچشمه آنها فطرت از که هستند اشتراکاتی مجموعه

 هر با ها انسان درهمه...  و ها زیبایی به طلبی،عالله گرایی،حك خداجویی،کمال

 . دارد وجود رنگی نژاد جنسیت،

 چیست؟ عشك یعنی رابطه از سطح باالترین به رسیدن عوامل از یکی-1

 .است یکدیگر های تفاوت این پذیرش و درک یعنی
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 است؟ نظر چه از مردان و زنان میان های تفاوت-۳

 زن و مرد شناختی روان های تفاوت(الف

 . مشترک زندگی در ها نمش مورد در همسران دیدگاه های تفاوت(ب

 چیست؟ زنان و مردان روابط در اختالف بروز عوامل از یکی-۴

 هایشان لضاوت به نسبت توجهی بی 

 داد؟ انجام باید کارهایی چه ازدواج در موفمیت برای-5

 سازگاری به سرانجام و کنیم توجه آنها به و بشناسیم را یکدیگر جنسیتی های تفاوت

 .برسیم باهم بیشتر

 .ببرید نام را مردان و زنان اکثر میان شناختی روان های تفاوت از برخی-۶

 و احساسات درک و ها حرف شدن شنیده دنبال به ارتباط،بیشتر برلراری در زنان

 و سرزنش با یا و کند ارایه حل راه آنها به همسرشان اینکه نه هستند خود عواطف

 .دهد نشان واکنش آمده بوجود مشکل بابت نصیحت

 مردان که است درحالی این.کنند بیان را مسیله یک جزییات دارند تمایل بیشتر زنان

 .ندارند اهمیت بی ظاهر به مسایل و امور جزییات به پرداختن به ای عالله

 مردان که درحالی.کنند می صحبت خود درونی مسایل و عواطف مورد در بیشتر زنان

 .دارند عالله خارجی و عینی های والعیت ی درباره زدن حرف به بیشتر

 می چه بروز باعث رفتارها چنین با ناآشنایی صورت در شناختی روان های تفاوت -۷

 شود؟

 میان جدی اختالف بروز باعث نتیجه در که او نگرش یا شخصیت ی درباره منفی تعبیر

 .شود می طرفین

 چه بروز باعث رفتارها این ی ریشه با آشنایی صورت در شناختی روان های تفاوت-۸

 شود؟ می

 سازگاری و مسیله حل نتیجه در که دوطرف های خواسته کردن نزدیک برای تالش

 .شود می طرفین بعدی موارد برای بیشتر

 است؟ الزم مواردی چه ازدواج در مناسب هماهنگی و سازگاری یک به رسیدن برای-۹
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 و گو و ،گفت همسرم نمش از خودم،آگاهی انتظارهای و ها نمش،مسیولیت از آگاهی

 به خودخواهی،پایبندی از دور به متمابلمان انتظارهای و ها مسیولیت درباره توافك

  .هایش مسیولیت انجام برای همسرم به کمک و خودم های وظیفه

  

 سازگاری به معنی چیست؟-2

به معنی یکسان شدن دو طرف یا تالش برای یکی کردن انتظارها و نیازها آنها نیست 

بلکه به معنی نزدیک شدن آنها به هم و مهم تر از آن  درک و پذیرفتن وجود تفاوت 

 بین آنهاست.

 درک وپذ یرش تفاوت ها  را نام ببرید؟ اصول سازگاری برمبنای  -1

باید به ارزشها ی دینی واحکام و اصول اخاللی پایبند باشیم باید درک کنیم که هیچ دو 

 نفری مثل هم نیستند و مسیله را باید حل کرد همیشه باید یاد گرفت

 ببرید؟ نام را تفاوتها پذیرش و درک مبنای بر سازگاری های مهارت و آداب  -۳

اف پذیر     *مدیریت هیجانات       *ایجاد حس امنیت و پایداری در رابطه     * *انعط

 پذیرش مسیولیت زندگی خود

 *صبر وگذشت      *مشورت ومشاوره

 کرد؟ رعایت باید سازگاری رسیدن برای را اصولی چه -۴

       نیستند هم مثل نفری دو هیچ*       میگویم من چه هر نه میگوید حك چه هر*

 معضل به آن تبدیل نه مسیله حل*

 گیریم می یاد باز بدانیم چمدر هر*

 چیست؟ کند کمک ما فردی  رشد به تواند می ازدواج که  ازدالیلی یکی -5

 واز بیاییم کنار دارد یی تفاوتها ما با که دیگری فرد با بتوانیم که ویادگیری  تمرین

 ببریم لذت هم با بودن

 طول در خودم خواست مطابك ممابل طرف تغییر برای تالش مشترک زندگی در -۶

 ؟ شود می چه باعث زمان

 شود می بیشتر وتفاوت اختالف باعث زمان طول در
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 باعث زمان طول در او وپذیرش ودرک ممابل  طرف به احترام مشترک زندگی در -۷

 شود؟ می چه

 .شود می بیشتر هماهنگی و شباهت باعث زمان طول در

 خانوادگی و اجتماعی از اعم ها رابطه تمامی در مهارتها ترین اساسی از یکی-۸

 چیست؟

  بطور کند می خودنمایی ای ویژه بصورت ازدواج در امنیت که هیجانهاست مدیریت

 است هیجان مدیریت مهارتهای از یکی خشم کنترل مثال

 شود می منجر همسران بین سازگاری ایجاد به که عمومی مهم موضوعات از یکی -۹

 چیست؟

  باشد می رابطه در پایداری و امنیت احساس وجود

 است؟ الزم مهارتهایی چه ممابل طرف به پایداری و امنیت احساس المای برای -22

حس دیده شدن ، مهم *به صحبت های طرف ممابل ، خوب گوش کنید، این کار به او

 بودن ودرک شدن  می دهد.

 من فکر می کنم....((((خودتان صحبت کنید*به جای انتماد از طرف ممابل ، درباره ی 

 احساسات وافکارتان را بیان کنید واز به کار بردن جمله های عاشمانه دریغ نکنید.

شما مهم ترین فرد درحفظ احترام وشآن همسرتان هستید،چه زمانی که با یکدیگر 

همه نشان رتان. بارفتار و گفتار خود این را به همسخود ویا هستید وچه در خانواده ی 

 دهید که او محبوب زندگی شماست واحترام به او برای شما بسیار مهم و جدی است.

*نظافت وآراستگی شما درظاهر وپوشش نیز به همسرتان این پیام را منتمل می کند که 

 شما برای او احترام اهمیت ویژه ای لایل هستید.

 کند؟ می تخریب را همسران بین وآرامش امنیت احساس مسایلی چه -22

           تنبیه تهدید*          زیاد وشکایت شکوه*       تحمیر و سرزنش و توهین*

 دیگران با همسر ممایسه*

 چه؟ یعنی بخشش یا عفو-21
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  خود  وناراحتی خشم بردن فرو ، آن بر نهادن وسرپوش ممابل طرف خطای انکار*

  به نسبت خود نگرش تغییر معنی به بلکه  نیست ازآن حاصل رنج یا درد کردن وتحمل

 نفرین و اضطراب  خشم گونه هر از خود رهایی و آرامش کسب  هدف با ناگوار  والعه

 کار خطا فرد خاطر به آنکه از بیشتر ، گذشت و عفو که است دیگر فرد به نسبت وکینه

 والعی  درونی  آرامش به رسیدن و  خود برای شدن لایل ارزش  دلیل  به گیرد صورت

 .گیرد می صورت

 چیست؟ کردن گذشت الزمه 2۳

 را خود اصالح فرصت ممابل طرف تا کند می داری خویشتن صبور انسان است، صبر

 کنیم داری خود عجوالنه گیری وتصمیم لضاوت واز باشد داشته

 دارد؟ تاثیری چه زناشویی زندگی در وگذشت صبر -2۴

 .شد خواهد زوج بین واعتماد صمیمیت،احترام و سازگاری افزایش موجب

 

 .آثارفردی واجتماعی ارتباط باخویشاوندان راذکر کنید؟2

افزایش هم بستگی -۳ندی به ارزش های دینی وفرهنگی حفظ وپایب-1طول عمر -2

 وسعت رزق وفمرزدایی.-5بهبودسالمت جسمانی وروانی -۴وانسجام خانواده 

رابطه آنان باخانواده  میان زوج درموردی  تعارض هاو  ازبروزتنش ها  عاملیچه .1

 های اولیه شان پیشگیری می کنند؟

 مرزمنعطف پیوستگی واتحاد.

 یعنی چه؟.مرزمنعطف ۳

منعطف ایحاد کنند  خانواده اولیه خودمرز مشخص اما با باید پس ازازدواج افراد

ضمن حفظ ارتباط مطلوب باخانواده  های خوداستمالل رای و ، امرزوج  درنتیجه این

 .هستند نیزبرخورد عمیده درتصمیم گیری ها

 ی رودچیست؟.عامل مهمی برای سعادتمندی وهمچنین پایداری ازدواج که به شمارم۴

 رعایت احترام والدین هردوطرف درهرشرایطی.

 .پیوستگی یعنی چه؟5
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پس ازازدواج هریک  اززوج عضوجدیدی ازخانواده همسرخودمحسوب می شود 

پذیرش وحمایت  خانواده همسربایدنسبت به این عضوتازه همچون دیگراعضاحالت

 به طوری که فرد برلرارکنندمحبت امیزی  و روابط گرم  او با داشته باشندودریک گروه

 از یا و دچاراحساس نشودکه خانواده همسرش نسبت به اورفتارتبعیض آمیزی دارند

 ورود اوبه این خانواده ناراضی هستند.

 یعنی چه؟ .اتحاد۶

حضورزن وشوهردریک گروه محدودرنظر گرفتن منافع مشترک درممابل دیگران زوج 

وماننداعضای یک تیم مسئولیت ه ووظیفه های جوانمی یابد مانند یک تیم عمل کنند 

مشخصدرجهت دستیابی به یک هدف مشترک باشد واین مولعیت درصورتی محمك 

 خواهدشدکه زوج بایکدیگررابطه توام باصمیمیت حمایت ودرک متمابل داشته باشند.

.اصولی که برای برلراری رابطه ای موفك موثرمیان زوج وخانواده های آنها می ۷

 یین کردچیست؟توان نع

 رعایت احترام وتوجه به خانواده ی خود وخانواده ی همسردرهمه حال. -2

 رعایت حموق والدین دوطرف.-1

پایبندی به مرزها وحدودشرعی واخاللی درروابط بادیگران)ازجمله محرم ونامحرم -۳

 ورعایت حیاوعفاف(.

 همسرخود. ننوشتن  اشتباه ها ورفتارها ی نادرست خانواده ی همسر به پای-۴

 رعایت انصاف درلضاوت درباره ی خانواده طرف ممابل .-5

مطرح نکردن مشکالت واختالفات های زندگی  زناشویی درخانواده های اولیه  -۶

 )درعوض مشورت ومشاوره باافراد ذی صالح(.

ممایسه نکردن الوام خودباخانواده والوام طرف ممابل وسرزنش او)یاانها( -۷

درک وپذیرش تفاوت هامیان خانواده ی خودوخانواده ی طرف ودرعوض تالش برای 

 ممابل.

 برنماط لوت طرف ممابل درحضورخانواده ی همسروخانواده ی خود. بیان تاکید-۸

 پرهیز ازبدبینی و منفی نگری درموردخانواده ی همسر.-۹

 درتامین معاش خانواده بسیا رموثراست؟سبک زندگی .۸
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 چگونه هستند؟اگر .زن ومرد درخانواده مصرف۹ 

همیشه به دنبال به دست آوردن منابع مالی بیشتربرای تامین خواسته ها دونه نیازی  

درچنین خانواده ای به مرور کسب درآمددبیشتر به اولویت اصلی زدگی تبدیل می شودو 

خواسته های بی پایان خانواده فرصتی بزای احساس رضایت اززندگی مشترک 

 .شتواحساس خوش بختی نخواهدگذ

 .زن ومرد درخانواده لانع چگونه هستند؟22

احساس رضایت بیشتری اززندگی دارند برای افزایش صمیمیت وارتباط عمیك 

تردرخانواده تالش می کنندوازساده ترین امکانات وفرصت هابرای داشتناولاتی رضایت 

بخش درکنارهم استفاده می کنندویزگی لناعت باعث می شود به جای اینکه خودرا 

مواره دریک رلابت بیجاوی پایان برسدمادیات که عامل ایجاداضطراب وافسردگی ه

 است درگیرکنندباانچه دارندلانع باشندوازاین لذت ببرند.

 .مدیریت درآمدوهزینه درزندگی رانام ببرید؟22

-۳توجه به انتخاب عمالنی به جای احساسی-1پیامد -توجه به گوناگونی انتخاب -2

 .  صحیح مصرف ازابتدای زندگی تنظیم ورعایت الگوی

 

 

 است؟ شده اشاره نکاتی چه نوربه ی درتفسیرسوره-2

 آنهاتالش نیکوی لبتعا وبایدبرای خودمتعهداست دربرابرهمسروفرزندونسل انسان*

 .کند ودعا

 .خواست نیزکمک بایدازخدا وتالش برعلم عالوه درتربیت*

 .است نورچشم صالح فرزند*

 اسالم آنهاموردتوجه آوردن دست به همسروفرزندودعابرای داشتنن خانواده تشکیل*

 .لراردارد

 .پدرومادرهستند برای((الصالحات بالیات))بهترین ازجمله صالح فرزندان-1



 ممدم -گرد آورنده:  سرخه   12درس  تا21نمونه سواالت درس مدیریت خانواده از درس 

 چیست؟ آثارفرزندآوری-۳

-۳وپدری مادری حس ارضای-1واجتماعی فردی پذیری ومسئولیت تعهد پرورش-2

 درسنین ویژه به تنهایی رفع

 همسران ی رابطه تمویت- 5اززندگی یدی جد ومعنای تازه ابعادی درک-۴ سالی کهن 

 بختی خوش احساس-۷پدرومادر رشدشخصی -۶خانواده واستحکام ثبات وافزایش

 .بیشتراززندگی ولذت

 واجتماعی وفرهنگی مذهبی های چارچوب هابه انسان وپرورش اصوالتربیت-۴

 .است وابسته  جامعه درون واخاللی

 فرزندچیست؟ تربیت کلی اصل سه-5

 فردی عنوان به فرزند پذیرش-1گفتار جای بررفتاربه مبتنی وتربیت الگوسازی-2

 گرم ای رابطه برلراری-۳است متفاوت باوالدین هایش وتوانایی نیازها که مستمل

 .بافرزندان امالاطعانه وصمیمی

 چیست؟ فرزندپروری های ازسبک دوسبک-۶

 .فرزندان به نسبت والدین ومحبت گرمی بعدپذیرش-1 برفرزندان والدین بعدکنترل-2

 ببرید؟ رانام پروری فرزند های سبک-۷

 مستبد والدین-2

 .ورز غفلت والدین-۳گیر سهل والدین-1

  هستند؟ والدینی مستبدچگونه والدین-۸

 درتعامل پایینی وپذیرش وحمایت باالوصمیمیت وکنترل مستبدازنظارت والدین

 رسند نظرمی به وخشک جدی گیر روسخت ازاین.کنند می استفاده خودبافرزندان

 .گیرند می خودرانادیده فرزندان های وخواسته وتمایالت

 هستند؟ والدینی گیرچگونه سهل والدین-۹

 بافرزندان زیادی وصمیمی گرم مستبدروابط والدین گیربرعکس سهل والدین

 کمی وکنترل دهندونظارت خودلرارمی وپذیرش رابیشترموردحمایت خوددارندآنان

 دسته این انددروالع خودرهاکرده حال راتمریبابه کنندوآنان می اعمال آنان بررفتارهای
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 می سعی دهندوهمواره خودمی فرزندان به ازحدی بیش عمل آزادی ازوالدین

 رادراولویت آنان های کنندخواسته

 .لراردهند

 هستند؟ والدینی ورزچگونه غفلت والدین-22

 توجه بی آنان خودونیازهای فرزندان به اصوالنسبت پیدااست ازنامشان همانطورکه

 آنان برای ای ولاعده اصل دارندوهیچ آنان های برفعالیت پایینی کنترل.اند تفاوت وبی

 .کنند نمی تعیین درخانواده

 به تمایلی طورکلی وبه دهند لرارمی وحمایت خودراموردمحبت کمترفرزندان عالوه به

 .ندارند بافرزندان رابطه برلراری

 هستند؟ والدینی ممتدرچگونه والدین-22

 مشخص دارندوچارچوبی فرزندانشان بررفتارهای مطلوبی برکنترل ممتدرنظارت والدین

 ی رابطه حال کننددرعین می تعیین درخانواده آنان های فعالیت پذیربرای اماانعطاف

  رسیدگی آنان نیازهای گیرندوبه می باآنان ای وصمیمانه گرم

 خودبافرزندان ی لاطعانه لادرندبارفتارهای ازوالدین گروه بهتراین عبارت کنندبه می

 .برلرارکنند اعتدال وتوجه دوبعدکنترل بین

 

 چیست؟ ازدواج اصول.2

 داشتن نگه زنده-۳تعهدبرهمسر حفظ-1 بااحترام توئم صمیمیت افزایش-2

 .شورواشتیاق

 . آنهاست درمیانباال صمیمیت وجود همسران عاشمانه روابط اصلی پایه.1

 .شود درکناریکدیگرمی همسران وآرامش امنیت احساس موجب صمیمیت.۳

 طرف احترام همواره که است این همسران بین صمیمیت ودوام پایداری ی الزمه.۴

 .کنید عایترا  ر ممابل
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 چیست؟ خانواده کانون حفظ ی الزمه.5

 وصمیمیت دوستی سطح به جنس خودراباافرادغیرهم ومردروابط زن که است این

 .دهند نشان درعمل حیاوعفاف و خانواده حریم خودرابه پایبندی و نرسانند

 چیست؟ درازدواج نکته ترین اساسی.۶ 

 .هستند دیگران برای که باشید فراترازآنها همسرتان برای

 

 

 موفك  وسربلند وشاد باشید. 
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