
 بسمه تعالی

ی سینا   مدرسه غیر انتفاع  

  سواالت تشریحی درس 8     پایه نهم تحصیلی

است؟ برخوردار بسیاری اهمیت از نوجوانی دوران در دوست انتخاب چرا-1  

است؛ دلیل دو به اهمیت این  

 در دوستی پیوند برقراری و است شکوفایی و رشد حال در انسانی عواطف بلوغ، سنین در اینکه: اول

 می ورزی محبت و دوستی نوع عواطف پرورش باعث و کند می کمک شکوفایی این به دوران این

 .شود

تأثیر همدیگر حاالت و صفات از دو، آن شود، می ایجاد دوست دو بین قلبی عالقه وقتی اینکه: دوم  

پذیرند می . 

است؟ شده سفارش نادان افراد با دوستی از دوری به روایات در چرا-2  

 می ضرر و زیان مایه نادانی، علت به ولی بردارد قدمی ما نفع به که خواهد می خود خیال به او زیرا

 .شود

دهیم انجام باید هایمان دوستی در روی میانه برای که کنید بیان را کارهایی از مورد دو-3 . 

افراطی عالقۀ از پرهیز+ ) دوست از جا بی توقع نداشتن - دوست به اسرار تمامی گفتن از پرهیز ) 

انتخاب خوبی دوستان دنیا، در که را کسانی روز و حال فرقان، سوره 22 و 28 آیات به توجه با-4  

کنید بیان اند، نکرده . 

 نکرده انتخاب خود دوست را( گمراه شخص) فالن کاش من، بر وای ای: »گوید می قیامت روز در او

بود آمده من سراغ به حق یاد آنکه از بعد ساخت گمراه خدا یاد از مرا او! بودم !» 

است؟ شده تشبیه چیزهایی چه به روایات در بد نشین هم-5  

زهرآلود اما زیبا شمشیری - هرچیز از تر ترسناک - آتش از ای پاره  

است؟ شده تشبیه چیزهایی چه به روایات در خوب نشین هم-6  

انسان روان و روح شدن زنده عامل - سرمایه و اندوخته برترین - خویشاوند از تر نزدیک  

ع) جواد امام است؟ معصوم امام کدام از «زهرآلود اما زیبا شمشیری»  تشبیه ) 7-  

است؟ چگونه نوجوانی دوران در ساالن و سن هم از اثرپذیری میزان-8  



 مانند کوشد می شخص که است حدی به گاه و باال بسیار نوجوانی دوران در دوستان از اثرپذیری میزان

کند زندگی و انتخاب او مثل و بزند حرف خود دوست . 

کنید؟ بیان را نوجوانی دورة در دوستان از اثرپذیری کیفیت-2  

آن متوجه نیز انسان خود حتی گاه که ای گونه به است؛ تدریجی و آرام بسیار اثرپذیری این  

انجامد می دوستانش با کامل همرنگی به مرور به و شود نمی . 

فرماید؟ می چه دوست از تدریجی اثرپذیری درباره( ع) علی امام-11  

 تو که درحالی رباید؛ می آنان از را بدی و ناپاکی ناخودآگاه، وجودت که بپرهیز فاسد افراد با دوستی از

خبری بی آن از . 

سازد؟ می آشکار را دوستان انتخاب در دقت اهمیت امری چه-11  

گذارند می ما رفتار و اخالق بر دوستان که تأثیری میزان بودن باال . 

کنید؟ بیان را دوست انتخاب کلی معیار-12  

 و اخالقی پیشرفت و رشد باعث نهایت در که کنیم انتخاب معیارهایی با را خود دوستان است شایسته

شود ما فکری . 

کنید ذکر اید، آموخته گذشته های سال در که دوست انتخاب معیارهای از مورد سه-13 . 

عهد به وفای - گویی راست و صداقت - بودن نیکی و نماز اهل . 

کنید؟ بیان را واقعی دوست انتخاب معیارهای-14  

شود ناراحت نیز دیگران گناه از و نباشد گناه اهل( ب. باشد اندیشه و فکر اهل( الف . 

باشد دوستانش خیرخواه( ج . 

بنویسید را دوراندیش و خردمند دوست با دوستی اهمیت-15 . 

 در قرارگرفتن خطر و کند می کمک درست، تصمیمات گرفتن در را ما دوراندیش، و خردمند دوست

 دوست پای پیش را راهی اندیشه و فکر بدون دوستی، چنین. کند می دور ما از را نامناسب مسیرهای

 و آگاه افراد با مشورت سمت به را او کند، راهنمایی را دوستش نتواند نیز خودش اگر و گذارد نمی خود

دهد می سوق مطلع . 

شوند؟ می لغزش و انحراف های زمینه ایجاد باعث چگونه نادان افراد-16  

 را آنان لغزش و انحراف های زمینه خود، دوستان به نادرست و غلط های مشورت دادن با افراد این

آورند می فراهم . 

دارد؟ اشاره دوست خصیصة کدام به زیر بیت دو17  



دوست نادان از به دانا دشمن***  نكوست دانا مردم با دوستی  

دوست نادان زندمی زمینت بر***  کندمی بلندت دانا دشمن  

باشد اندیشه و فکر اهل . 

است؟ فرموده منع شدت به را افرادی چه با دوستی( ع) علی حضرت-18  

 زیبا را خود زشت کارهای او زیرا کند رفاقت بار و بند بی افراد با مسلمان که نیست شایسته و سزاوار

باشد او همرنگ دوستش که دارد دوست و دهد می جلوه . 

 یا آن انجام به نیز را شما و کند می تعریف شما برای را خود گناهان راحتی به که دوستانی-12

اند؟ شده تشبیه چیزی چه به روایت در کنند، می دعوت خود با همراهی  

 بسیار اما زیباست؛ و براق ظاهرشان اگرچه که اند شده تشبیه زهرآلود شمشیری به روایات در افراد این

اند خطرناک . 

 چه به دوستی از را ما «دست داد نشاید دستی بهر پس*هست رویآدم ابلیس بسی چون» بیت-21

کند؟ می منع کسی  

 خود با همراهی یا آن انجام به نیز را ما و کند می تعریف ما برای را خود گناهان راحتی به که کسی

کنارمان از خنده با شویم، می مرتکب گناهی یا اشتباه ما وقتی اگر یا کند، می دعوت  

کند می تشویق کار آن ادامه به را ما حتی و گذرد می . 

چیست؟ دوست بودن «خیرخواه» از منظور-21  

 در را دوستش و دهد می تذکر او به پنهانی ببیند، دوستش از که عیبی هر که است کسی خیرخواه

 خیرخواهی متوجه مقابل طرف است ممکن میان این در گرچه کند، می یاری عیوب این کردن برطرف

شود ناراحت کار این از و نباشد دوستش . 

فرماید؟ می چه دوست بودن خیرخواه مورد در( ع) صادق امام-22  

دهد هدیه من به مرا های عیب که است کسی من نزد دوستانم بترین محبو . 

 می انتخاب ایشان ظاهری و مادی های جنبه اساس بر صرفا   را خود دوستان که کسانی سرانجام -23

چیست؟ کنند،  

داشت نخواهند همراه به پشیمانی و حسرت جز چیزی آخرت و دنیا در افراد این . 

ْوم   و  » آیة اساس بر -24 ض   ی  ع  الِم   ی  ل ى الظَّ ْیهِ  ع  د  ق ول   ی  ا ی  نِي ی  ْذت   ل ْیت  ع   اتَّخ  ولِ  م  س  بِیل   الرَّ  حسرت علت ،«س 

چیست؟ قیامت روز در افراد پشیمانی و  

او دین از پیروی و پیامبر با همراهی عدم  



 ساالن و سن هم از یکی با محل این در او. آمد جدید محله یک به خود خانواده همراه به فرهاد -25

 که شد متوجه که دید او از رفتارهایی زمان، گذشت با اما شد؛ دوست بود، شان همسایگی در که خود،

 دوستی به خواهد نمی سو یک از است؛ دوراهی یک سر بر اکنون فرهاد. نیست مناسبی دوست وی

. دهد پایان نامناسب دوستی این به تواند می چگونه که داند نمی دیگر سوی از و دهد ادامه او با خود

دهید؟ می او به پیشنهادهایی چه شما  

 خود ارتباط تدریجا   و داده نشان وی رفتار از را خویش ناراحتی و انزجار باید دینی معیارهای اساس بر

 مقدمات تا شود متذکر خود دوست به هم را سرد رفتار این دلیل است بهتر البته. سازیم محدود را وی با

سازد فراهم را خویش رفتار در وی نظر تجدید و اصالح . 

فرماید؟ می چه دوست به احترام لزوم دربارة( ع)علی امام -26  

بین از را دوستی رابطه عمل این زیرا مکن؛ ضایع را برادرت حق دوستانه، و صمیمانه رابطه اتکای به  

ماند نخواهد تو دوست دیگر ای، ساخته ضایع را حقش که کسی و برد می . 

کنید ذکر کند، می سست را دوستی پیوند که رفتارهایی از مورد چهار -27 . 

 وسایل از اجازه بدون و حد از بیش استفاده - آزاردهنده های شوخی - کردن مسخره - نهادن ناپسند نام

 .دوستان

روی میانه رعایت چیست؟ پایدار دوستی الزمه -28  

فرماید؟ می چه دوست به اسرار نگفتن اهمیت خصوص در( ع) علی حضرت -22  

 خواهی می که همانگونه. مکن اعتماد او به مطلق طور به حال عین در و کن دوست نثار را خود محبت

مگذار درمیان او با را اسرارت همه اما کن، رفتار او با نماید رفتار تو با . 

فرماید؟ می چه دوست از جا بی توقع نداشتن مورد در( ع) علی حضرت -31  

است ناراحت و خشمگین او از همواره ندارد، انتظار فداکاری جز خود دوست از که کسی . 

کنید؟ بیان را دوستی رابطة در افراطی عالقۀ نتیجة -13  

 زند؛ می برهم را انسان زندگی آرامش و شود می خاطر پریشانی و اضطراب موجب افراطی های عالقه

اوست از شدن دور یا خود دوست دادن دست از نگران همواره فرد زیرا . 

 اگر و کرد؟ جلوگیری ها دوستی در افراطی های علقه و ها دلبستگی ایجاد از توان می چگونه -32

دهد؟ نجات وابستگی این از را خود تواند می چگونه شود، اشتباه این دچار کسی  

آن منطقی هدایت و کنترل و افراطی های عالقه ایجاد عواقب و علل کشف و تأمل و تفکر - . 

خدا به شدن تر نزدیک و معنویت تقویت - . 

وقت اتالف و بیکاری از پرهیز و آن روی توجه و تمرکز و درسی ریزی برنامه - . 



 


