
پیام های آسمان نهم

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: پایه9 درس8

تاریخ آزمون: 1398/12/28

زمان برگزاري: 0 دقیقه

سینا دوره اول

فصل چهارم : اخالق

الُم َعَلی َیدیه .................. یا َویَلتی لَم َاتَِّخذ ُفالنًا َخلیًال»درباره ي سرنوشت چه کسی است؟ آیه ي «و َیوَم َیعیضُّ الظِّ  1

کسانی که در دنیا با اهمیت دادن به جنبه هاي مادي و ظاهري دوستانشان را انتخاب کرده اند.

کسانی که با دیدن اعمال ناشایست، نهی از منکر نکردند.

کسانی که به دوستان خود احترام نمی گذارند.

کسانی که قوانین و احکام الهی را زیر پا می گذارند.

بیت زیر با کدام معیار صحیح دوستی ارتباط دارد؟  2
بر زمینت می زند نادان دوست» «دشمن دانا بلندت می کند 

فاسد بودن اهل فکر و اندیشه بودن خیرخواه دوستان بودن اهل گناه نبودن

بیت «چون بسی ابلیس آدم روي هست / پس به هر دستی نشاید داد دست»، مربوط به کدام یک از ویژگی هاي یک دوست خوب است؟  3

نه تنها خود اهل گناه نیست، بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود. به زیبایی خرد آراسته و اهل فکر و اندیشه باشد.

از گفتن تمامی اسرار به دوست خود پرهیز می کند. خیرخواه دوستانش است.

انتخاب دوست در کدام دوره از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است؟ چرا؟  4

نوجوانی - تأثیرپذیري از صفات و حاالت دوست در این دوره بیش تر است. کودکی - به دلیل بی تجربگی و اطالعات کمی که دارد.

نوجوانی - به دلیل بی تجربگی و اطالعات کمی که دارد. کودکی - تأثیرپذیري از صفات و حاالت دوست در این دوره بیش تر است.

کدام گزینه از موارد میانه روي در دوستی نمی باشد؟  5

پرهیز از عالقه ي افراطی احترام به دوست نداشتن توقع بی جا از دوست پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست

عبارت قرآنی «یا َوْیَلتی لَْیَتنی لَْم َأتَِّخْذ ُفالنًا َخلیًال» بیانگر کدام مفهوم زیر است؟  6

سهل انگاري در فریضه ي نماز افسوس به گذر سخت زندگی افسوس در انتخاب دوست عدم اعتقاد به قیامت

طبق فرمایش حضرت علی علیه السالم چرا سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بندوبار رفاقت کند؟  7

چون عیب هاي او را آشکار می کند.

چون راه حل هاي او، زمینه هاي انحراف او را فراهم می کند.

چون او کارهاي زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.

چون پنهان کاري می کند و بعد به افشاي اسرار او می پردازد.

کدام عوامل پیوند دوستی را سست می کنند؟  8

همۀ موارد نام ناپسند نهادن شوخی هاي آزار دهنده مسخره کردن

دوست بد، در روایات به چه چیزي تشبیه شده است؟  9

دوستی به رنگ سراب عالم بی عمل شمشیر زهر آلود ابلیس

1



کدام مورد در رابطه با دوستان صحیح نیست؟  10

پیدا کردن دوست از حفظ دوستی مشکل تر است.

دوري کردن از گناهان از ویژگی دوست خوب است.

تأثیرپذیري از دوست، بسیار آرام و تدریجی است.

دوستی هاي دوران نوجوانی ممکن است به سرعت به عالقه هاي بسیار شدیدي تبدیل شود.

حدیث امام صادق (ع) که می فرمایند: «محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب هاي مرا به من هدیه دهد»، درباره ي کدام یک از  11
ویژگی هاي دوست خوب می باشد؟

خیرخواه بودن خردمند بودن میانه رو بودن دور بودن از گناه

عبارت قرآنی زیر، با کدام گزینه ارتباط مفهومی صحیح تري دارد؟  12

کِر بَعَد ِاذ جاَءنی :  واي بر من، کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم. او مرا از یاد نی َعِن الذِّ یا َویَلتی لَیَتِنی لَم َاتَِّخذ ُفالنًا َخلیًال لََقد َاَضلَّ  »
خدا گمراه کرد، پس از آن که آن (یاد خدا) به من رسیده بود.»

ضایع کردن حّق دوست، پیوند دوستی را سست می کند. انتخاب دوست ناباب موجب حسرت و ندامت در آخرت خواهد شد.

انتظار ایثار و فداکاري همیشگی از دوست، موجب ناراحتی انسان می شود. هر چه محبت داري نثار دوست کن، اما هر چه داري به پاي او مریز.

⋯⋯

کدام یک از گزینه هاي زیر از موارد «میانه روي در دوستی» نیست؟  13

نداشتن توقع بی جا پرهیز از عالقه ي افراطی احترام به دوست پرهیز از گفتن تمامی اسرار

با توجه به آیۀ زیر، بی توجهی به انتخاب دوست چه نتیجه اي در آخرت دارد؟  14
«و یا ویلتی لم اتخذ فالنًا خلیال»

اهمیت دادن به انتخاب دوست تأثیر دنیایی دارد. دوسِت خیرخواه، دوست واقعی در دنیا و آخرت است.

توجه نکردن به معیار هاي انتخاب دوست، حسرت و پشیمانی در آخرت دارد. دوست خوب، انسان را به خدا نزدیک می کند و به یاد خدا می اندازد.

، به کدام یک از ویژگی هاي دوست خوب اشاره می کند؟  ، کِر بَعَد إذ جاَئنی / فرقان –  نی َعن الذِّ آیۀ شریفۀ  لََقد أضلَّ  15

اهل فکر و اندیشه بودن راستگویی خیرخواهی اهل گناه نبودن

2928

حضرت علی (ع) ما را از دوستی با چه کسانی به شدت منع کرده است؟  16

افراد عیب جو افراد نادان افراد دروغگو افراد فاسد

حدیث امام صادق (ع) که فرمودند: «محبوب ترین دوستانم نزد من، کسی است که عیب هاي مرا به من هدیه دهد.» به کدام یک از معیارهاي مهم  17
انتخاب دوست اشاره دارد؟

دوراندیشی خردمندي دوري از آلودگی هاي اخالقی   خیرخواهی

...»  انسان الُم علی َیَدیِه یقوُل یا لَیَتنی اتََّخذُت َمَع الرسوِل سبیًال یا َویَلتی لَیَتنی لَم َاتَِّخذ ُفالنًا خلیَالً سوره ي فرقان  «و َیوَم َیَعضُّ الظِّ باتوجه به آیات  و   18
ظالم حسرت چه چیزي را می خورد؟

انتخاب کردن شخصی نامناسب به عنوان دوست همراه نشدن با مردم در دادن خمس

خیرخواه نبودن نسبت به دوستان انجام ندادن واجبات دین

2829

حضرت علی (ع) دوستی با چه نوع افرادي را به شدت منع کرده است؟  19

کسانی که از گناه دیگران ناراحت می  شوند و خود اهل گناه نیستند.

کسانی که اهل فکر و اندیشه نیستند و درست تصمیم گیري نمی کنند.

کسانی که کارهاي زشت خود را زیبا جلوه می دهند و دوست ندارند که دوستانشان همرنگ آنان شوند.

کسانی که گناهان خود را براي شما تعریف می کنند و شما را نیز دعوت به تأیید می کنند.

«نام ناپسند نهادن، مسخره کردن و شوخی هاي آزار دهنده» با کدام یک از حدود و وظایف دوستی منافات دارد؟  20

عالقه ي افراطی توقع بی جا احترام به دوست میانه روي در دوستی
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