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 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف

 غلط  صحيح  حفظ دوستي از پيدا کردن دوست مشکل تر است. (1

 غلط  صحيح   از مهم ترين نيازهاي روحي انسان نياز به آب است.  (2

 غلط  صحيح  .اثر پذيري از دوستان بسيار آرام و تدريجي است وگاه خود انسان متوجه آن نمي شود (3

 غلط  صحيح   .دوستاني بايد انتخاب کنيم که در نهايت باعث رشد فکري واخالقي ما بشوند (4

 غلط  صحيح  .انتخاب دوست در دوره نوجواني از اهميت بااليي برخوردار است (5

 غلط  صحيح  اه ديگران کار ندارد.  ندوست واقعي اهل گناه نيست وبه گ (6

 غلط  صحيح  همنشيني بد در روايات به شمشيري زهرآلود تشبيه شده است که اگر چه ظاهرش براق وزيباست اما بسيار خطرناک است. (7

 غلط  صحيح  .اثرپذيري از دوست در دوران نوجواني يکدفعه رخ مي دهد (8

 غلط  صحيح  سزاوار نيست که مسلمانان با افراد بي بند وبار رفاقت نکند.  (9

 غلط  صحيح  دوست خردمند ودور انديش ضررهاي زيادي براي ما به همراه دارد. (10

 غلط  صحيح  عالقه هاي افراطي در دوستي موجب آرامش خاطر انسان مي شود. (11

 غلط  صحيح  .انسان نياز به هوا استاز مهم ترين نيازهاي روحي  (12

 غلط  صحيح  عالقه هاي افراطي در دوستي موجب اضطراب و پريشاني خاطر دوست مي شود. (13

 غلط  صحيح  با داشتن يک دوست خوب،مي توانيم تمام اسرار زندگي خود را به او بگوييم. (14

 غلط  صحيح  مي فرمايد: بهترين دوستانم نزد من کسي است که عيب هاي مرا به من هديه بدهد.« ع»امام صادق (15

 جاهای خای را با کلمات مناسب کامل کنید. ب

 با توجه به اثرپذيري از دوست بايد دوستان خود را با معيارهايي انتخاب کنيم که باعث رشد  .................. ما شود.  (1

 نتيجه عالقه هاي افراطي در دوستي: .............................. (2

 ........ مي شود................ همنشيني با انسان هاي هوسران موجب« ع»با توجه به فرمايش علي (3

 زهرآلود تشبيه شده است. ...... به شمشيري زيبا و.............در روايات، ..... (4

 .......... مرا به من هديه بدهد........فرمود: محبوترين دوستانم نزد من کسي است که ...« ع»امام صادق (5

  ........ است...........  الزمه دوستي پايداري رعايت (6

 ...... باشد............... يکي از معيارهاي مهم در انتخاب دوست اين است که شخصي را که به دوستي انتخاب مي کنيم، (7

 اثر پذيري از ............. بسيار آرام و تدريجي است به گونه اي است که خود شخص متوجه آن نمي شود. (8

 .گزینه صحیح را مشخص کنید ج

 ...... است....................پايدار ......الزمه دوستي  (1

 د( استفاده از وسايل دوستان        الف( عالقه افراطي      ب( رعايت ميانه روي       ج( رعايت آداب اسالمي  

 اهميت و حساسيت بااليي برخوردار است. از.... ، .....انتخاب دوست در دوران ...... (2



 د( ميانسالي               ج( جواني                   ب( نوجواني           الف( خردسالي   

 تأثير پذيري از دوست خود ..............« ع»با توجه به سخن علي (3

 د(آگاهانه وشديد است.  .   ج( ناخودآگاه ورباينده است  .  ب( کم وناچيز است  .  الف( تدريجي ونيکو است

 است؟ نشدهدر کدام مورد ميانه روي در دوستي به خوبي رعايت  (4

 ( پرهيز از گفتن تمامي اسرار به دوستجالف( پرهيز از عالقه افراطي             

 ( پرهيز از محبت بيش از حد         د( داشتن توقع بي جا از دوستب

 ؟نمي کنداز حالت اعتدال وميانه روي خارج  کدام يک از کارهاي زير دوستي را (5

 دوست( گفتن تمامي اسرار به جالف( احترام به دوست                 

 عالقه افراطي د(( توقع بي جا از دوست            ب

 يگران نيز ناراحت نشود به چه چيزي تشبيه شده است؟ ندر روايات دوستي که اهل گناه باشد و از گناه (6

 د( بي فکرو انديشه     ج( بي بندوبار          ب( شمشير زهرآلود      الف( ديوار گچ    

 ابيات زير به کدام يک از ويژگي هاي دوست خوب اشاره دارد؟ (7

 نادان دوستدوستي با مرد دانا نکوست                 دشمن دانا به از 

 زمينت مي زند نادان دوست   ردشمن دانا بلندت مي کند                  ب

 پرهيز از دشمن د(اهل انديشه کردن    ج(اهل گناه نبودن      ب(خير خواهي      الف(

 کداميک از گزينه هاي زير نادرست است.  (8

 افراطي به دوستان است.  الف( از عوامل اضطراب و پريشاني خاطر در نوجوانان عالقه هاي

 .ب( استفاده بيش از حد و بدون اجازه از وسايل دوستان ، پيوند دوستي را سست مي کند

 ج( کسي که ازدوست خود جز فداکاري انتظاري نداشته باشد همواره از او خشمگين وناراحت است.

 تمامي اسرار به دوست است. گفتنبدهيم انجامبايد  هايماندر دوستي ميانه روي براي که ازکارهاييد( يکي

 بيت) چون بسي ابليس آدم روي هست پس به هر دستي نشايد دست( بيانگر کدام ويژگي دوست است؟  (9

 اهل فکر وخرد وانديشه د(    ديگران  و ناراحتي ازگناه خودج(  محبت و خيرخواهيب(   خردزيبايي به آراستگيالف(

 )دشمن دانا بلندت مي کند برزمينت مي زند نادان دوست به کداميک از ويژگي هاي دوست خوب اشاره دارد؟بيت  (10

 .  ج( اهل گناه نباشد                 .ب( اهل فکر وانديشه باشد            .الف( اهل نماز ونيکي باشد

 ؟کدام گزينه پيوند دوستي را سست نمي کند (11

 ميانه روي در دوستيد(   شوخي آزار دهنده   ج(مسخره کردن          ب( ن       نام ناپسند نهادالف( 

 الزمه ي دوستي پايدار چيست؟ (12

 نام ناپسند نهادن د( گفتن اسرار به دوست     ج( رابطه صميمانه     ب(      رعايت ميانه رويالف(

 با توجه به شعر )دوستي با مردم دانا نکوست   دشمن دانا به از نادان دوست( به کداميک از ويژگي هاي دوست خوب اشاره دارد؟ (13

  2و  1گزينه د(خير خواه باشد    ج(اهل فکر وانديشه باشد   ب(اهل گناه نباشد   الف(

 کدام يک از موارد زير عامل سستي پيوند دوستي نيست؟ (14



 مشورت کردن با دوست  د(     شوخي هاي آزاردهنده  ج( نام ناپسند نهادن   ب( مسخره کردن     الف(

 کساني که به راحتي مرتکب گناه مي شوند و دوستان خود را نيز به آن تشويق مي کنند در روايت به چه تشبيه شده است. (15

 زهرآلود           د( دوستان شيطان الف( همنشين بد               ب( جاهل         ج( شمشير

 بيت )چون بَسي آدم ابليس روي هست        پس به هر دستي نشايد دست( بيانگر کدام ويژگي دوست است؟ (16

 د( ميانه روي           ج( خيرخواه دوستان                 ب( اهل فکر وانديشه        الف( دوري از گناه  

 در کدام گزينه حدود و وظايف دوستي آمده است؟ (17

 از دوست درهر شرايطيجا داشتناز حد و گفتن همه رازها به او    ج( توقع بيبيش الف (صميميت

 ب( عالقه افراطي و رفاقت هميشگي                   د( احترام به دوست و ميانه روي در دوستي

 مفاهیم آن وصل کنید.هر یک از تعاریف  زیر را به  د

 اهل گناه نبودن دوست دشمن دانا بلندت مي کند           برزمينت مي زند نادان دوست 

 احترام به دوست            به اتکاي رابطه صميمانه و دوستانه حق برادرت را ضايع مکن

 يال    کوَ الناًويلتي لَم اتَّجد فُيا  واي بر من اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي کردم.

اي از آتش                       پاره  دوست بد 

 حترام به دوست ا الزمه دوستي پايدار                      

 حفظ دوستي مشکل تر از پيدا کردن دوست                    

 گرفتن تصميمات درست دوستي با افراد خردمند                    

 نداشتن توقع بي جا از دوست کسي که از دوست خود جز فداکاري انتظار ندارد همواره خمشگين و ناراحت است

 احترام به دوست محبوب ترين دوستانم نزد من کسي است که عيب هاي مرا به من هديه دهد.
 

 انتخاب دوست در دوران نوجواني از اهميت بسياري برخوردار است.) دو دليل(چرا  (1 ه

 دو مورد از ويژگي هاي يک دوست خوب را بنويسيد. (2

 دوستي با چه افرادي را منع کرده است؟« ع»حضرت علي (3
 ميانه روي در دوستي را در چه مواردي بايد رعايت کرد؟ (4

 دوستي با افراد نادان سفارش شده است؟چرا در روايات به دوري از  (5

 حدود و وظايف دوستي را نام ببريد، يک مورد را به دلخواه توضيح دهيد. (6

 همنشين بد در روايات به چه تشبيه شده است؟ (7

 د؟دوست دانا وخردمند چه ويژگي هايي دار (8

 دوستان خود را با چه معياري انتخاب مي کنيد. (9

 را با توجه به سخنان پيشوايان و قرآن کريم بنويسيد.  بسه مورد از ويژگي هاي دوست خو (10



 نداشتن توقع بي جا از دوست يکي از موارد ميانه روي در دوستي است. توضيح دهيد. (11

 بنويسيد. راسوره فرقان حال وروز کساني که در دنيا دوستان خوبي را بيان نکرده اند 29و  28با توجه به آيه  (12

يکي از موارد ميانه روي در دوستي پرهيز از گفتن اسرار به دوست است آن را توضيح دهيد؟( 13  

وستش در ميان نمي گذارد وانتظار فداکاري يک طرفه از او ندارد او به کدام موارد ميانه دعلي همه ي اسرار خود را با  (14

 ........................................ -2....................................          -    1روي در دوستي توجه دارد؟

 چرا بايد از دوستي با افراد فاسد وبي وبندوبار پرهيز کرد؟« ع»طبق فرمايش امام علي (15

در چه دوراني از زندگي انسان انتخاب دوست از اهميت زيادي برخوردار است؟ چرا؟ (16  

 اين شعر سعدي بيانگر چيست؟ دوستي با مردم دانا نکوست    دشمن دانا به از نادان دوست (17

آيدا وکيانا دو دوست صميمي هستند. آيدا خيلي کيانا رادوست دارد. يک روز کيانا بدون اجازه ي خانواده اش با  (18

دوستان براي گشت و گذار به بيرون رفت وبه دروغ به خانواده اش گفت که به خانه ي آيدا مي رود. واز آيدا خواست که 

 ( 95دبيل به خانواده ش بگويد که کيانا خانه ي آنهاست.) ار

 نادان  –رازدار  –الف( به نظر شما آيدا چگونه دوستي براي کيانا است؟ خير خواه 

 يدا موضوع را به خانواده کيانا بگويا يا نه؟آب( بهتر است 

 زهرا از دوست خود توقع بي جا ندارد. به نظر شما او چه دليلي براي اين کار دارد؟ (19

 اين توضيح که )کسي از دوست خود جز فداکاري انتظاري ندارد( مربوط به کدام يک از حدود و وظايف دوستي است؟  (20

 چه کارهايي پيوند دوستي را سست مي کند. (21

 مجبوبترين دوست از ديدگاه امام صادق)ع( چگونه دوستي است؟ (22

 هوسران چيست؟طيق فرمايش امام علي)ع( نتيجه همنشيني با انسان هاي  (23

 از مهم ترين نيازهاي روحي انسان چيست؟ (24

 ؟عالقه ي افراطي در دوستي چه پيامدهايي دارد( 25

 


