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Shkamali.ir 

 دانند؟پیامبر اسالم )ص ( بدترین افراد را چه کسانی می -1

 د( دروغگو               ج( حسود            چین سخنب(             الف( بخیل

 به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟« ل بگو با کیان زیستی              من آن گه بگویم که تو کیستی تو اوّ» بیت  -2

                                                                                                                 هادر بین انسان روابط دوستیب(                                     دوستیو نگهداری  حفظ الف( 

 مشکالت دوستانخواهی در احساس همدردی و خیرد(                تأثیر دوست بر روی اخالق و رفتار انسانج( 

 های زیر را مشخص کنید.بودن جمله درستی یا نادرست -3

 نادرست درست جمله

   دهد.یک دوست همیشه مسیر زندگی انسان را به سوی موفقیت و سعادت تغییر می

   ها حد و مرز مشخصی دارند.دوستی

   بگویید.« نه»عانه باید قاط ، خواهد که به نظر شما نادرست استوقتی کسی از شما چیزی یا کاری می

   توانیم او را ببخشیم.خواهد ، نمیاگر دوستمان کار اشتباهی انجام داده است و عذر می
 

 های همنشینی با دوستان خوب را بنویسید.سه مورد از فایده -4

 اند؟پیشوایان بزرگ دینی ما ، در مورد انتخاب دوست چه سفارشی فرموده -5

 هایی دارد؟با توجّه به سخنان امام علی ) ع ( ، دوست خوب چه ویژگی -6

 چیست؟« پیدا کردن دوست آسان است ، امّا نگهداری آن مشکل » المثل منظور از ضرب -7

 شود؟ سه مورد را ذکر نمایید.ها میچه رفتارهایی موجب بر هم زدن دوستی -8
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 هیز کرد؟های افراطی ، پرچرا باید از دوستی -9

 شناسند نمی را اش خانواده و شما همکالسی مادرتان، و پدر .است کرده دعوت تولّدش جشن به را شما ، هایتان همکالسی از یکی -10

 .بیایید حتماً که کند می اصرار اشم به و زند می تلفن دوباره شما همکالسی .کنید شرکت مهمانی این در دهند نمی اجازه شما به و

 چگونه؟ گویید؟ می چه شما

 

 

 

 

 نظر آموزگار:

 

 نیاز به تالش بیشتر                             قابل قبول                        خیلی خوب                        خوب   


