
   
 

 درس دهم  

؟  دارد اشاره دوست های ویژگی از یک کدام به «دست داد نشاید دستی هر به پس هست روی آدم ابلیس بسی چو» بیت-1
 (59شرقی آذربایجان)

 . شودمی ناراحت نیز دیگران گناه از و نیست گناه اهل خود (ب .است دوستانش خیرخواه (الف

 .دوستی در رویمیانه و دیگران به احترام (د .است اندیشه اهل و آراسته خرد زیبایی به (ج

 (59غربی اردبیل و آذربایجان) حضرت علی )ع( ما را از دوستی با چه کسانی به شدت منع کرده است؟-2

 جود( افراد عیب ج( افراد نادان ب( افراد دروغگو بند و بارالف( بی

 (59 راحمدیو بو هیلوی)اصفهان و کهگیک از احادیث گران در ارتباط دارد؟ ابیات زیر با کدام-3

 رو گویددوست آن است کو معایب دوست                هم چو آینه روبه»
 «در قفا رفته مو به مو گوید               نه که چون شانه با هزار زبان            

 بند و بار رفت و آمد کند.نیست که مسلمانان با افراد بیسزاوار و شایسته  (الف

 ها اعتماد نداشته باش.محّبت خود را نثار دوستانت کن، اّما به طور مطلق به آن (ب

 کسی که از دوست جز فداکاری انتظاری ندارد، همواره خشمگین و ناراحت است. (ج

 های مرا به من هدیه دهد.عیبترین دوستانم نزد من آن کسی است که ( محبوبد 

درباره « های مرا به من هدیه دهد.ترین دوستانم نزد من کسی است که عیبمحبوب»فرماید: حدیث امام صادق )ع( که می-4
 (59 گلستان و  البرز و قزوین)باشد؟ های دوست خوب مییک از ویژگیکدام
 ( خیرخواه بودند  بودن( خردمند ج رو بودن( میانهب  ( دور بودن از گناهالف 

 (59 و گیالن هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان رضوی و کرمانخراسان)دارد؟ تری صحیحعبارت قرآنی زیر، با کدام گزینه ارتباط مفهومی -5

کِر َبعَد ِاذ »... ود انتخاب کاش فالن شخص را به عنوان دوست خجآَءنی: ... وای بر من،یا َویَلتی َلیَتِنی َلم َاتَِّخذ ُفالنًا َخلیالً َلَقد َاَضلَّنی َعِن الذِّ
 رسیده بود. نکردم. او مرا از یاد خدا گمراه کرد، پس از آنکه آن )یاد خدا( به منمی

 ( انتخاب دوست ناباب موجب حسرت و ندامت در آخرت خواهد شد.الف 

 کند.ضایع کردن حّق دوست، پیوند دوستی را سست می (ب

 هرچه محبت داری نثار دوست کن، اما هرچه داری به پای او مریز. (ج 

 شود.و فداکاری همیشگی از دوست، موجب ناراحتی انسان میتظار ایثار نا (د

 (59 فارس و چهارمحال و بختیاری) های زیر از موارد "میانه روی در دوستی" نیست؟یک از گزینهکدام-6

 احترام به دوست (ب اسرارپرهیز از گفتن تمامی  (الف

 جانداشن توقع بی (د پرهیز از عالقه افراطی (ج

 

 

 (59 همدان، کردستان و لرستان)کدام مورد در رابطه با دوست صحیح نیست؟ -7



فِّ الّساِبِع َو الّثاِمِن درس اول:  04   ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ
 

 

 

 ترین نیازهای روحی انسان است.نیاز به دوست از مهم (ب تر است.پیدا کردن دوست از حفظ دوستی سخت (الف

 های بسیار شدید تبدیل شود.های دوران نوجوانی ممکن است به سرعت به عالقهدوستی (د دوست بسیار آرام و تدریجی است. تأثیرپذیری از (ج

 (59 مازندران)در پاسخ به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟ -8

 ............«زیرا برخورداراست باالیی وحساسیت ازاهمیت نوجوانی دوره در دوست انتخاب»

 .کندمی کمک انسانی عواطف شکوفایی به بلوغ دردوران (الف

 .است رشد درحال انسانی عواطف بلوغ دردوران دوستی پیوند برقراری (ب

 .شودمی ما ورزیمحبت نودوستی عواطف پرورش باعث دوستی پیوند (ج

 گیرد.می صورت وتند سریع بسیار نوجوانی دردوران دوستی اثرپذیری (د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
  

 :«ب»گزینه  -1
ایین ویژگیی « داد دسیت یدنشا یهست پس به هر دست یآدم رو یسابل یچو بس» نادرست زیرا. باتوجه به مفهوم بیت: است دوستانش خیرخواه الف(

 نمی تواند باشد.  دوستانش خیرخواه دوست
 یهست پس به هر دسیت یآدم رو یسابل یچو بس» : درست زیرا. باتوجه به مفهوم بیت : شودمی ناراحت نیز دیگران گناه از و نیست گناه اهل خود ب(
 شود می باشد.می ناراحت نیز دیگران گناه از و نیست گناه اهل خود این ویژگی دوست« داد دست یدنشا
« داد دست یدنشا یهست پس به هر دست یآدم رو یسابل یچو بس» نادرست زیرا. باتوجه به مفهوم بیت است: اندیشه اهل و آراسته خرد زیبایی ج(به

 است نمی تواند باشد. اندیشه اهل و آراسته خرد زیبایی به این ویژگی دوست
« داد دسیت یدنشیا یهست پس به هر دسیت یآدم رو یسابل یچو بس» نادرست زیرا. باتوجه به مفهوم بیت دوستی: در رویمیانه و دیگران به د(احترام

 363دوستی نمی تواند باشد.ص در رویمیانه و دیگران به احتراماین ویژگی 
 :«الف»گزینه  -2

 منع کرده زیرا او را تحت تاثیر اخالق ناشایست خود قرار می دهد. و بار بندیبافراد  با ی)ع( ما را از دوست یحضرت عل درست زیرا. :بند و بارالف( بی
 دورغگو منع نکرده است. افراد  با یاز دوست دراین حدیث )ع( ما را یحضرت عل نادرست زیرا. :افراد دروغگوب(
 منع نکرده است. افراد نادان  با یاز دوست دراین حدیث )ع( ما را یحضرت عل نادرست زیرا. :افراد نادان ج(
 601منع نکرده است.ص جوافراد عیب  با یاز دوست دراین حدیث )ع( ما را یحضرت عل نادرست زیرا. :جوافراد عیب د(
 :«د»گزینه  -3

ارتباط  با افراد بی  بندوبار گفتن عیب هامفهوم بیت در مورد  نادرست زیرا. بند و بار رفت و آمد کند:افراد بی الف( سزاوار و شایسته نیست که مسلمانان با
 ندرارد.

 مفهوم بیت در مورد گفتن عیب ها با محبت کردن افراد نادرست زیرا. :ها اعتماد نداشته باشب( محّبت خود را نثار دوستانت کن، اّما به طور مطلق به آن
 ارتباط ندرارد.

کیردن  فیداکاریبا  گفتن عیب هادر مورد  یت. مفهوم بیرانادرست ز ج( کسی که از دوست جز فداکاری انتظاری ندارد، همواره خشمگین و ناراحت است:
 افراد ارتباط ندرارد.

، حدیث هیم در میورد گفتن عیب هادر مورد  یتب. مفهوم یرادرست ز های مرا به من هدیه دهد:ترین دوستانم نزد من آن کسی است که عیبد( محبوب
 363دارد.صارتباط  جملهبا گفتن عیب ها به خود دوست  است 

 :«د»گزینه  -4
 الف( دور بودن از گناه:نادرست زیرا، حدیث درمورد ویژگی دوست دور بودن از گناه نمی تواند باشد.

 رو بودن نمی تواند باشد.میانهرو بودن: نادرست زیرا، حدیث درمورد ویژگی دوست ب( میانه
 ج( خردمند بودن: نادرست زیرا، حدیث درمورد ویژگی دوست خردمند بودن نمی تواند باشد.

 363او است که عیب هایم به من بگوید.صد(خیرخواه بودن: درست زیرا، حدیث درمورد ویژگی دوست  خیرخواه بودن 
 :«الف»گزینه  -5

حسرت و ندامت در آخرت خواهد شد.:با توجه به مفهوم آیه انتخاب دوست ناباب موجب حسرت و نیدامت در آخیرت الف( انتخاب دوست ناباب موجب 
 خواهد شد. درست

کنید، نمیی کند.: با توجه به مفهوم آیه جملهضایع کردن حّق دوست، پیوند دوسیتی را سسیت میب( ضایع کردن حّق دوست، پیوند دوستی را سست می
 تواند باشد. نادرست

به پیای او ج(هرچه محبت داری نثار دوست کن، اما هرچه داری به پای او مریز: با توجه به مفهوم آیه هرچه محبت داری نثار دوست کن، اما هرچه داری 
 مریز، نمی تواند باشد. نادرست

تظار ایثارو فیداکاری همیشیگی از دوسیت، موجیب شود: با توجه به مفهوم آیه اند( انتظار ایثارو فداکاری همیشگی از دوست، موجب ناراحتی انسان می
 361ص شود، نمی تواند باشد. نادرستناراحتی انسان می

 :«ب»گزینه  -6
 ی تمام اسرار خود را به دوست گفتن می باشد. درست.در دوست یرو یانهم از موارد :پرهیز از گفتن تمامی اسرار (فال
 ی احترام کردن به دوست نمی باشد. نادرست. در دوست یرو یانهم از موارد :احترام به دوست (ب
 می باشد. درست. پرهیز از عالقه افراطیی در دوست یرو یانهم از موارد :پرهیز از عالقه افراطیج(
 361ص ی توقع های بی جا می باشد. درست.در دوست یرو یانهم از موارد :جانداشن توقع بی د(
 :«الف»گزینه  -7



فِّ الّساِبِع َو الّثاِمِن درس اول:  06   ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ
 

 

 
 درستنا. تر استحفظ دوستی از پیدا کردن دوست سختتر است:حفظ دوستی سختالف( پیدا کردن دوست از 
 انسان  نیاز به دوست است. درست ترین نیازهای روحی انسان است: یکی از مهمترین نیازهای روحیب( نیاز به دوست از مهم

 است بطوری که انسان  متوجه آن نمی شود. درستج( تأثیرپذیری از دوست بسیار آرام و تدریجی است: اثر پذیری از دوست آرام وتدریجی 
های بسیار شدید تبدیل شود: این دوستی ها به عالقه هیای بیشیتر تبیدیل میی شیود، کیه های دوران نوجوانی ممکن است به سرعت به عالقهد(دوستی

 364موجب اضطراب و پریشانی می شود. ص
 :«د»گزینه  -8

 یرابرخورداراست ز ییباال یتوحساس یتازاهم یانتخاب دوست در دوره نوجوانکند: می کمک انسانی عواطف شکوفایی به بلوغ دردوران الف(
 کند. درستمی کمک انسانی عواطف شکوفایی به بلوغ دردوران
 یرابرخورداراست ز ییباال یتوحساس یتازاهم یانتخاب دوست در دوره نوجوان :درحال رشد است یدردوران بلوغ عواطف انسان یدوست یوندپ یب( برقرار 
 . درستدرحال رشد است یدردوران بلوغ عواطف انسان یدوست یوندپ یبرقرار 

 یرابرخورداراست ز ییباال یتوحساس یتازاهم یانتخاب دوست در دوره نوجوان شود:ما می ورزیمحبت نودوستی عواطف پرورش باعث دوستی ج( پیوند
 شود. درست ما می ورزیمحبت نودوستی عواطف پرورش باعث دوستی پیوند

 ییرابرخورداراسیت ز ییبیاال یتوحساس یتازاهم یانتخاب دوست در دوره نوجوانگیرد:می صورت وتند سریع بسیار نوجوانی دردوران دوستی د( اثرپذیری
 361گیرد. نادرست  صمی صورت آرام و تدریجی بسیار نوجوانی دردوران دوستی اثرپذیری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


