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شخصیت انساني زن ومردرابه طورخالصه توضیح دهید؟-1  

حقيقت انسان را روح وی تشکيل ميدهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث زنان و  

فطری يکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره گرفتن مردان به عنوان افراد نوع بشر ويژگيهای 

 از آن ويژگی ها ميتوانند به آن هدف مشترک ينی قرب الهی و بهشت جاويد برسند.

تفاوت میان زن ومردچیست؟-2  

جهت وظايف مختلفی است که خالق حکيم برعهده هر يک است زن و شوهر نهاده است تا  

ترک نقش های خاصی را بر عهده بگيرند. به طور مثال هر کدام از آنها بتوانند در زندگی مش

توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بيشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری 

 فرزندان رشد دهند و مرد با کار کردن نان آور خانواده باشد.

مهم ترین عامل پایداري خانواده چیست؟ -3  

دن زن و مرد به اين درک است اگر همسران از اين درک درست از زوجيت و مکمل هم بو

موضوع غافل باشند به سرعت در محيط خانواده از هم بيگانه ميشوند و با پيش آمدن  کوچک 

 ترين تنش از هم جدا ميشوند.

مهم ترین برنامه درموردتشكیل خانواده چیست؟-4  

هدف های خود از مشخص کردن  -2تتقويت عفاف و پاک دامنی در خود از آغاز بلوغ  -

شناخت معيار ها و شاخص ای همسر مناسب. -3تشکيل خانواده   

؟انس باهمسررابه طورخالصه توضیح دهید-5  

هر يک از زن و مرد عالوه بر نياز جنسی نيازمند به زندگی با ديگری هستند و اين نياز نيز پس  

های نامشروع نياز جنسی خود  از بلوغ آشکار ميشوداين نياز به گونه ای است که اگر فردی از راه
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را برطرف کند اما بدون همسر زندگی کند باز هم يک بيقراری و نا آرامی او را آزارميدهد که 

 فقط با بودن در کنار همسر بر طرف ميشود.

چه باید کرد تایك ازدواج موفق داشته باشیم؟-6  

هم آرامش و خوشبختی را به برای اين که ازدواج موفق داشته باشيم که به جدايی منجر نشود و  

هدف توجه کنيم و هدف چهارم را  4دنبال داشته باشد الزم است که در تشکيل خانواده به هر 

هدف ديگر تالش نکنيم  3درمرتبه برتر قرار دهيم. مثال: اگر فقط هدف اول را دنبال کنيم و برای 

طالق عاطفی زندگی را پس از مدتی اختالفات ظاهر ميشود و دوری روحی و روانی يا همان 

هدف توجه داشته باشيم به زودی محيطی آرامش بخش و سرشار  4خسته کننده ميکند. اما اگر به 

 .از نشاط و لذت پديد خواهد آمد
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