
 سواالت چهارجوابی فصل اول اجتمای ششم باپاسخنامه

بیت زیر به کدام یک ازدالیل اهمیت دوستی  اشاره می کند؟- 1  

 من آنگه بگویم که توکیستی               تواول بگوباکیان زیستی    

 هم فکري بادوست)4 لذت هم نشینی بادوست  ) 3 نیاز انسان به دوست)2 تا ثیر دوستان بر انسان   )1
 »دوستی که حقوق دوست خود را رعایت کند و با او یک رنگ باشد«)ع (ازدیدگاه حضرت علی - 2

 داراي کدام یک ازویژ گی هاي زیر است؟

صادق)4                  امانت دار   )3خوش اخالق                       )2با ادب                 )1  

 3-  پیشوایان بزرگ دینی ،دوستی با کدام گروه را توصیه  نکرده اند؟

نیکوکاران)4عاقل                      )3بخیل                        )2با ایمان                   )1  

می کنند؟ در نامه اي به فرزندشان،دوستی با چه  کسانی را سفا رش)ع (حضرت علی  - 4  

با ثروتمندان)4با نیکان         )3با تحصیل کردگان         )2با همه ي افراد      )1  

بر کدام ویژ گی دوستی،از »همان نیز  با مرد ناپاك راي***   مکن دوستی  با دروغ آ زماي   «بیت - 5
تاکید بیش تري دارد؟)ع (دیدگاه امام علی   

همدلی  در دوستی)4خوش اخالقی در دوستی       )3دوستی       صداقت در )2خیر خواهی در دوست  )1

بیت زیر را چه کسی و در رابطه  با چیزي سروده است؟ - 6  

 همنشین توازتوبه بایدتاتوراعقل ودین بیفزاید

آداب دوستی -سعدي)4  ویژ گی دوست   - سعدي)3حد و مرز دوستی       - حافظ)2تی   نیاز به دوس -حافظ)1  

ترین نیاز هاي ما،کدام گزینه است؟ از مهم- 7  

نیاز به دوستی)4      نیاز به مشورت    )3نیاز به مخالفت           )2نیاز به آ گاهی           )1  



بدترین افراد را صاحبان کدام صفت زشت معرفی  می کند؟)ص (حضرت محمد - 8  

سخن چین)4 بد اخالق )3حسود            )2دروغ گوي             )1  

بیت زیر به کدام توصیه  حفظ دوستی اشاره دارد؟ - 9  

ودرماندگی حالی درپریشان  دوست گیرددست باشدکه آن دوست  

احترام در برخورد)4        قبول کردن عذرخواهی   )3قبول اشتباهات       )2کمک وهم دردي      )1  

  )بانیکا ن همدلی ورفاقت کن تاازآنان باشی(     از کیست؟ سخن مقابل - 10

)ع(امام رضا)4           ) ع (امام محمد باقر)3       ) ع (حضرت علی )2               )  ص(حضرت محمد)1

به کدام یک از موارد »همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل ودین بیفزاید«معنی و مفهوم بیت - 11
 زیر اشاره دارد؟

تعداد دوست)4          همنشین دوست)3 ویژ گی دوست )2       اهمیت دوستی     )1  

ماست؟» خیر خواه«که او میفهمیم از کدام خصلت دوست خوب،)ع (به گفته ي امیر المومنین - 12  

 رعایت حقوق دوستی)4        باز داشتن از کار هاي بد )3     احترام گذاشتن)2    گفتن       »نه«هارت درم)1

 13-  کدام گزینه ،از مزایاي یک دوست خوب نیست؟

رعایت صادقانه ي حقوق دوست)4 با ادب بودن  )3     افزودن اگاهی )2      قبول تمام خواسته ها        )1  

این سخن ارزشمند از کدام بزرگوار است؟- 14  

رعایت کند و  با او صادقانه  یعنی حقوق دوست خود را.هم صادق باشددوست کسی است که در پشت سر(
.)یک رو باشد  

)ع (امام حسین)4         )    ع (امام صادق)3            )    ع (حضرت علی )2          ) ص (حضرت محمد)1  



......پیدا کردن دوست آسان است اما    ،با کدام گزینه کامل می شود؟مقابلضرب المثل  - 15  

حفظ آن راحت)2تاثیر آن مشکل                                                      )1  
نگه داري آن مشکل)4از دست دادن آن آسان                                 )3  

به کدام یک از  گزینه هاي زیر می توان اشاره کرد ؟» حفظ دوستی«از راه هاي - 16  

 .با احترام با یکدیگر بر خورد کنیم و بیش ازحد شوخی  نکنیم)2   .   در غیاب او  اشکاال تش را بیان کنیم)1
 .به جاي او تصمیم بگریم)4        .سعی  بر حل تمام مشکالت او کنیم)3 

 17-  در برابر خواسته هاي نابجاي دوستان(نه )گفتن به  کدام عامل بستگی  دارد؟

ناراحت شدن دوستان)2ترس از مسخره شدن                                           )1  
داشتن عتماد به نفس)4خود کم بینی                                                        )3  

متقابل دوستان در اخالق و رفتار یکدیگر،ما را متوجه کدام موضوع در دوستیمی کند؟ تاثیر - 18  

توانایی در نه گفتن)4انتخاب دوست          )3ترس از مسخره شدن     )2حفظ دوستی             )1  

ل کنتر.دوست علی به مسافرت رفته ،علی بسیار  بی تابی  می کند و صبرش  را از دست داده است - 19
 این مسئله  مربوط به کدام  مورد در روابط میان دوستان است؟

دوستی صمیمانه)4دوستی وفادارانه               )3حد و مرز دوستی             )2ویژ گی دوست خوب          )1  

این سخن فرموده ي کدام یک از بزرگان دین است؟- 20  

کنند و بین دوستان جدایی می  بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی
.اندازند  

)ع(امام صادق)4        )   ص(حضرت محمد)3              )    ع(امام علی )2          )      ع(امام حسین)1

براى دریافت این آزمون بافرمت«ورد» وپاسخنامه به سایت یافروشگاه سخت کوشان مراجعه نمایید
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