
 دوستی -1 درس

 تنها-اجتماعی تواند ........ زندگی کند.نسان موجودی ......... است و نمیا -1

 دوستی ی از مهم ترین نیازهای اجتماعی انسان....... است.یک-2

 انتخاب دوست یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی ......است.-3

 آرامش ی ......... انسان است.دوست خوب مایه-4

 شایستگی همه ی افراد برای دوستی و رفاقت ..... ندارند.-5

کنند و بین نی هستند که میان مردم ...... میبدترین افراد کسا-6
 اندازند.می دوستان ..........

 جدایی -چینی سخن

 صحیح دوستی یک نیاز است.-7

ت و یک دوست همیشه مسیر زندگی انسان را به سوی موفقی  -8
 دهد.تغیید می سعادت

 غلط

-ت میذ ی با دوستان خوب لنشینانسان از صحبت کردن و هم-9

 برد.
 صحیح

 غلط گذارد.ثیر میر و اخالق دوستان در ما تأرفتا-10

 صحیح گذارد.ثیر میر و اخالق دوستان در ما تأرفتا-11

و تنهایی برای او احساس چون انسان موجودی اجتماعی است  تواند تنها زندگی کند؟چرا انسان نمی-12
 ناخوشایندی است.

نیاز به برقراری -2ت دیدن  ت کردن و محب میل به محب -1 خداوند در سرشت انسان ها چه چیزهایی را قرار داده است؟-13
 ارتباط با دیگران

چرا انتخاب دوست یکی از موضوعات مهم در زندگی انسان -14
 است؟

تأثیر می گذارد و ما نیز زیرا رفتار و اخالق دوستان در ما 
 ثیراتی بر روی دوستان خود داریم.تأ

ایجاد -2صحبتی با او  نشینی و همت بردن از هملذ -1 مورد( 4؟)وستان خوب چه مزایا و فوایدی داردداشتن د-15
احساس سبکی و آرامش از طریق صحبت کردن با دوست 

با او  ها ناراحتیها و قل و صبور و در میان گذاشتن شادیعا
 افزایش آگاهی ها و-4یاری کردن ما در هنگام مشکالت  -3

گو با ونشینی و گفتیادگیری چیزهای جدید از طریق هم
 دیگران

حسن  حضرت علی )ع( در نامه ی خود به فرزندشان امام-16
 اند؟انتخاب دوست چه فرموده هایمجتبی )ع( در رابطه با مالک

ز آنان باشی و از بدان جدا با نیکان همدلی و رفاقت کن تا ا
 شو تا از آنان نباشی.



خیر،زیرا گاهی ممکن است یک دوست مسیر آینده و زندگی  د؟چرا؟توان برای دوستی انتخاب کرآیا هر فردی را می-17
دوستش را به سوی سعادت تغییر دهد و گاهی ممکن است در 

 شرایطی موجب ناراحتی وسرشکستگی دوست خود شود.

هایی را برای انتخاب دوست، چه مالک لی )ع(حضرت ع-18
 اند؟مهم دانسته

صادق و -2خواه باشد و انسان را از کارهای بد باز دارد. خیر-1
حقوق -4خالق و باادب باشد. خوش ا-3یک رنگ باشد. 

 ود را صادقانه رعایت کند.دوست خ

-چینی می بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن اند؟رابطه با بدترین افراد چه فرمودهحضرت محم د )ص( در -19

 اندازند.کنند و بین دوستان جدایی می

هرکس ادب ندارد، عقل هم » اند:حضرت علی )ع( فرموده -20
 نتیجه ی اخالقی این سخن چیست؟ «ندارد.

-ه می گیریم که دوست خوب باید خوشاز این جمله نتیج

 اخالق و باادب باشد.

اند با چه افرادی دینی به ما توصیه کردهپیشوایان بزرگ -21
 دوستی کنیم؟

 نیکوکار-3باایمان -2عاقل -1

تواند حقوق نظر حضرت علی )ع( چگونه دوستی میاز -22
 دوست خود را رعایت کند؟

دوستی که در پشت سر هم صادق باشد، یعنی حقوق دوست 
 باشد.رو خود را صادقانه رعایت کند و با او یک

اند که از دوستی با چه بزرگ دینی از ما خواسته پیشوایان-23
 کسانی خودداری کنیم؟

 سخن چین-3بخیل -2دروغگو -1

با ایمان و -3صادق باشد -2اخالق و باادب باشد. خوش-1 چهار ویژگی دوست خوب را بنویسید.-24
 خیرخواه باشد.-4نیکوکار باشد. 

دوستی باعث پیشرفت خواهد  از نظر حضرت علی )ع( چگونه-25
 شد؟

دوستی که انسان را از کارهای بد و نامناسب باز دارد و 
 خیرخواه باشد.

همنشین تو از تو به باید/تا تو را عقل »معنی این بیت سعدی -26
 چیست؟« و دین بیفزاید

یعنی دوستان انسان باید از انسان بهتر باشند تا بر عقل و 
 ایمان او بیفزایند.

 (استعداد2(دوستی         1 ترین نیازهای ما چیست؟ی از مهمیک-27
 (مطالعه4(محبت          3

 (برقراری ارتباط2(محبت کردن        1 است؟ ندادهها قرار اوند کدام مورد را در سرشت انسانخد-28
 (محبت دیدن4(بُخل ورزیدن          3

چه کسانی بدترین افراد  ی پیامبر اسالم )ص(به فرموده-29
 هستند؟

 (سخن چین2(دروغگو        1
 نیکوکار(4          بخیل (3

تو او ل بگو باکیان زیستی / من آن گه بگویم که تو »بیت -30
 به کدام مورد اشاره دارد؟« کیستی؟

         روابط دوستی در بین انسان ها( 1
 حفظ دوستی و ادامه آن(2 
 همدلی و یاری در مشکالت دوستان(3
 تاثیر دوست بر روی اخالق و رفتار انسان(4



 سخن زیر از کیست؟-31
کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدی ها و کارهای »

 «نامناسب باز دارد.

 امام حسن مجتبی )ع((2          حضرت علی )ع((1
 امام حسین )ع((4          حضرت محم د )ص((3

دوستی با چه افرادی باید  به سفارش پیشوایان بزرگ دینی از-32
 خودداری کرد؟

 دروغگو و بخیل(2          عاقل و دروغگو (1
 سخن چین و عاقل(4          کار و با ایماننیکو(3

       احساس سبکی و آرامش ( 1 گو با دیگران است؟ودام مورد از فواید همنشینی و گفتک-33
 فراگیری چیزهای جدید و افزایش آگاهی(2 
 کری با دیگرانهمف(3
 یاری در حل مشکالت(4

وجود صحبت کردن با یک دوست عاقل و صبور باعث به -34
 شود؟آمدن کدام مورد در انسان می

 (افزایش آگاهی ها2( احساس سبکی و آرامش          
 (برقراری ارتباط4             (موفقی ت و سعادت      3

 افراد نادان(2        (همه ی نزدیکان 1 با........... لذ ت می برد.انسان از هم نشینی و صحبت -35
 سخن چینان(4          دوستان خوب(3

پیشوایان بزرگ دین اسالم، در مورد انتخاب دوست چه -36
 سفارشی فرموده اند؟

       با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم.(   1
 سخن چین دوری کنیم.از افراد دروغگو، بخیل و (2 
          با افرادی که تعداد زیادی دوست دارند، دوستی کنیم.(3
 2و 1گزینه های (4 
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