
 درس چهارم : اعضای خانواده 

 خانواده چگونه به وجود می آید ؟  -1

 پاسخ : با ازدواج زن و مرد 

 تعداد اعضای خانواده چگونه زیاد می شود ؟  -2

 با تولد فرزندان 

 یعنی چه ؟  "اندازه ی خانواده 3 "

  . پاسخ : به تعداد اعضای خانواده اندازه ی خانواده می گویند

 آیا اندازه ی همه ی خانواده ها با هم برابر است ؟ -4 

پاسخ : خیر , اندازه ی خانواده ها , به خاطر تعداد اعضای آنهای با هم 

  . تفاوت دارد

شما دوست دارید در یک خانواده بزرگ زندگی کنید یا خانواده ی  -5

 کوچک ؟ چرا ؟ 

ر ها زیاد است در پاسخ : درخانواده ی بزرگ:چون وقتی تعداد خواهر و براد

 موقعیت های مختلف بیشتر به درد هم می خورند و به هم کمک می کنند

.  

, پدر و مادر  درخانواده کوچک:چون وقتی تعداد خواهر و برادر ها کم است 

برای فراهم کردن وسایل آسایش و راحتی بچه ها به مشکالت کمتری 

  . برخورد می کنند
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 چه خوبی هایی دارد ؟واده ی بزرگ به نظر شما خان -6

پاسخ : در خانواده های بزرگ افراد بیشتری در کنار هم زندگی می کنند که 

هر کدام یک سلیقه , شغل و استعداد خاصی دارند و می توانند به افراد 

دیگر خانواده کمک کنند . در تصمیم گیری ها نظرات بیشتری داده می 

ست . خواهر و برادر های شودو شوروهیجان در این خانواده ها بیش تر ا

  . بزرگ تر به کوچک تر ها کمک می کنند

  .درس پنجم : خانواده ام را دوست دارم

 اعضای یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند ؟  1 -

  . پاسخ : یک دیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند

 ست ؟ وظیفه پدر و مادر در خانواده چی -2 

و تربیت بچه ها تالش   پاسخ : از فرزندان مراقبت کنند و برای آسایش

  . کنند

 اعضای خانواده چگونه محبت خود را نشان می دهند ؟  - 3

  . پاسخ : باید به روش های مختلف محبت خود را به یک دیگر نشان دهند

بچه ها در مقابل زحمت های پدر و مادر , چه کارها یی باید انجام دهند  -4

 ؟ 

پاسخ : به آنها احترام بگذارند و از آنها تشکر کنند و به حرف های آنها 

گوش کنند , با توجه به توانایی هایشان , در بعضی کارها به آنها کمک کنند 



  . انجام دهندو کارهایشان را سر وقت   , با ادب و درس خوان باشند

 چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم ؟  -5

پاسخ : چون محیط گرم خانواده به ما آرامش می دهد و در این محیط می 

  . توانیم به خوبی رشد کنیم

 شما چه چیزها و چه کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید ؟  - 6

شتن در کارها , تمیزی و نظافت , مهربان بودن پاسخ : نماز خواندن , صبر دا

  . با دیگران , احترام به بزرگ تر ها , مراقبت از کوچکتر ها

شما چگونه محبت خودتان را به پدر و مادر و یا کسانی که از شما  - 7

مراقبت می کنند نشان می دهید ؟ پاسخ : با احترام گذاشتن به آنها و 

  . مختلف  انجام کارهای و کمک به آنها در  رعایت ادب

 با انجام دادن چه کار هایی پدر و مادرتان را خوشحال می کنید ؟  -8 

پاسخ : با انجام دادن وظایف و تکالیف خود و احترام به دیگران و نظم و 

 دقت در کارها

 .  

 درس ششم : تغییر در خانواده 

 چگونه اندازه یک خانواده تغییر می کند ؟  -1

تولد هر بچه اعضای خانواده بیشتر می شود و اندازه ی خانواده پاسخ : با 

  . تغییر می کند



 چرا بعضی بچه ها یا اعضای خانواده به شهر های دیگر می روند ؟  -2

  . پاسخ : برای تحصیل یا کار

 خانواده های جدید چگونه به وجود می آیند ؟  -3

نند , خانواده های پاسخ : وقتی فرزندان بزرگ می شوند و ازدواج می ک

  .جدیدی به وجود می آید

  می گویند "نوه  "نوه کیست ؟به بچه ی فرزندان  -4

 آیا همیشه پدر و مادر جوان و سالم می مانند ؟ وظیفه ما چیست ؟ -5

احترام و    وظیفه ما   پاسخ : خیر پدر و مادر هم کم کم پیر می شوند .

  . محبت و نگه داری از آنهاست

یر از تغییراتی که در این درس گفته شد چه تغییرات دیگری به غ -6 

 ممکن است در خانواده بوجود بیاید ؟ 

پاسخ : ممکن است بر اثر بیماری,سیل , زلزله یا تصادف افراد خانواده از 

دنیا بروند یا معلول شوند , که در آن صورت به کمک دیگران نیاز بیشتری 

ع خانواده اضافه شود و با آنها زندگی دارند , ممکن است فرد دیگری به جم

  . کند

  یک دعا درباره ی اعضای خانواده ات بنویس 7-

پاسخ : خدایا , پدر و مادر و خواهر و برادرم را حفظ کن و به آنان سالمتی و 

 عاقبت به خیری عطا فرما ! آمین



 .درس هفتم : از بزرگ تر ها قدردانی کنیم 

چگونه می شود از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها قدر دانی و تشکر کرد  - 1

 ؟ 

پاسخ : با احترام گذاشتن به آنها و نگه داری از آنها در سالخوردگی و 

  . محبت کردن و گوش دادن به صحبت های آنان

 چرا سخنان پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ارزشمند است ؟  - 2

ادی دارند و گوش کردن به حرف های آنان پاسخ : چون آن ها تجربه ی زی

ما را در بسیاری از کارهایمان موفق می کند و از بسیاری شکست ها 

  . جلوگیری می کند

 خداوند در قرآن درباره ی پدر و مادر چه سفارشی کرده است ؟   3 -

پاسخ : به پدر و مادر خود نیکی کنید و چنانچه پیر شدند با نرمی و 

  .سخن بگویید مهربانی با آنها

آیه قرآنی که درباره ی نیکی کردن به پدر و مادر می باشد کدام است  - 4

 ؟ 

  . و به پدر و مادر خود نیکی کنید  «و با لوالدین احسانا »   پاسخ :

  . یعنی : نیکی و خوبی به پدر و مادر از باالترین نیکی هاست

   

 

 


