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 کیست؟« رابغٍ دختر ي پسر»ببزیگر اصلی 
 
 علبتىًع اوسبن 
 علباوسبن غبیی وگر فرصت 
 ببزاودیشاوسبن فردگرای 
 التصبد محًراوسبن 

 

 ؟کدام است« ريابظ دختر ي پسر»پیبمد تربیتی مسئلٍ 
 
 خبوًادٌبعید بًدن امکبن ببزتًلید ارزشُبی عفت ي اخالق جىسی در 
 پسري دختر اعتمبد ویبفته يالدیه بٍ َىجبرَبی مربًط بٍ ريابظ 
 فرزودانعدم حمبیت خبوًادٌ از 
کبَش سه ببريری ي تغییرات جمعیتی 

 آزمون جلسه اول



 ؟ريابظ دختر ي پسر چیستمسئلٍ راٌ حل خرد ي در سغح خبوًادٌ َب، در 
 
 عبعفیيجًد پدران ممتدر ي در عیه حبل 
 َمدیگرحمبیت پدر ي مبدر از ومش َبی متمببل 
 جًاوبنحمبیت ي گبٌ ببزی کردن در میدان عالئك 
َمٍ ی مًارد 

 

 ؟کدام مًرد می تًاود از علل آسیب َبی اجتمبعی جًاوبن ببشد
 
 ممتدروداشته پدر 
 ٌببالخبوًادٌ َبیی بب فضبی مشبجر 
 خبوًادٌضعیف بًدن فضبی کالمی در 
َمٍ ی مًارد 

 
 

 آزمون جلسه اول



 

 کبرکردَبی ازدياج•
 
 
 



 

 ارائٍ راَکبر –مًاوع ازدياج •
 





يکي ديگر از هْجبات هحبت، تٌاسب درًّي ّ رّحي است کَ در بسياري از افراد ديذٍ 
اًساى گاُي بَ شخض يا چيسي عالقَ پيذا هي کٌذ ّ ّ هحبت اّ را در دل هي . هي شْد

پرّراًذ، بذّى ايي کَ جوال اّ را ديذٍ باشذ ّ يا ُيچ سابقَ رٌُي ًسبت بَ آى داشتَ 
ّ ايي خْد ًشاى دٌُذٍ ًْعي تٌاسب رّحي ّ هعٌْي است کَ هْجبات هحبت . باشذ

ايي سٌخيت درًّي ّ رّحي در احاديث ّ رّايات ها ًسبت بَ اهاهاى . بيي افراد هي شْد
 :  بسرگْار چٌيي بياى شذٍ

االرّاح جٌْدٌ هجٌذٌة  فواتعارف هٌِا ائتلف ّ ها »: پياهبر طلي هللا عليَ ّ آلَ هي فرهايذ
.  تٌاکر هٌِا اختلَف؛ ارّاح اًساى ُا ُوچْى لشکرياًي آهادٍ ّ طف  آرايي شذٍ هي باشٌذ
آى دستَ از آى ُا کَ هياًشاى هعارفَ ّ آشٌايي بْدٍ، ائتالف ّ دّستي دارًذ ّ آى ُايي 

 .کَ يکذيگر را ًوي شٌاختٌذ جذا ّ دّر از يکذيگرًذ

دّست داشتي اًساى ُا بَ جِت ُورًگي ّ هجاًست بَ ايي دليل است کَ ُر کس بَ 
سْي ُن سٌخ خْد توايل پيذا هي کٌذ ّ هحبت اّ را در دل هي پرّراًذ، خْاٍ ايي 

شباُت ّ تٌاسب بَ جِت ظاُر باشذ، هاًٌذ ايي کَ طفلي از جِت طفْليت بَ طفل 
ديگر عالقَ دارد، يا از جِت يک هفِْم باطٌي باشذ، هثل ايي کَ هياى دّ ًفر، طرف ًظر 

 . از زيبائي ّ پست ّ هقام ّ ثرّت، ًْعي ُن فکري ّ اتفاق ًظر ّجْد داشتَ باشذ

 .  50ُواى، ص . 

 




