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 آداب دوستی-2درس 

 آرامش روانی زند.وابستگی زیاد از حد به دوست،...............انسان را برهم می -1
 

 افراطی کرد.های ..................پرهیزباید از دوستی -2

 غلط صی ندارند.ها حد و مرز مشخ  دوستی -3

 غلط بپذیریم.اگر دوستمان کار اشتباهی انجام داد نباید عذر او را  -4

وقتی کسی از ما چیزی یا کاری می خواهدکه به نظر ما  -5
 بگوییم.« نه»محکم  نادرست است باید قاطعانه و

 صحیح

های  ی خواستههمهی خودش، اگر انسان برخالف عقیده -6
اش دردسر خانوادهو  ن را قبول کند ممکن است برای خوددیگرا

 درست کند.

 صحیح

-ا نگهپیداکردن دوست آسان است ام » المثلمنظوراز ضرب -7

 چیست؟« !داری آن مشکل
ا توانیم با دیگران دوست شویم ام یعنی این که ما به راحتی می

مان ی دوستیو رابطه ت کنیم تا دوستی ما ادامه پیدا کندباید دق 
 تر شود.محکم

-داشته باشیم تا دوستیهای مناسبی یعنی با دوستان خود رفتار حفظ دوستی یعنی چه؟ -8

 تر شود.و این ارتباط به هم نخورد و محکمادامه پیدا کند  نما

4شود؟ )ها میها و نکاتی باعث حفظ دوستیرعایت چه رفتار -9
 مورد(

پرهیز از به -2وفادار بودن ودفاع از دوست خود در غیاب او  -1
پذیرش -3های خودر انداختن دوستان به خاطر خواستهدردس

بیش  پرهیز از شوخی احترام به دوست و-4عذر خواهی دوست 
 از حد

، آرامش روانی افراد زیرا این نوع وابستگی زیاد از حد به دوست  های افراطی پرهیز کرد؟چراباید از دوستی -10
 کند.ها مشکالتی را ایجاد میزند و برای آنرا بر هم می

هایی پیش هی موقعیتها، گاتردر روابط با دوستان و بزرگ -11
بجایی دارند، دراین مورد چه های ناآید که افراد از ما درخواستمی

 باید بکنیم؟

بگوییم و اگر الزم دانستیم دلیل نه «نه»باید محترمانه وقاطعانه 
 گفتن خود را هم بگوییم.

این قدر سخت « نه گفتن»چرا گاهی در روابط دوستانه  -12
 است؟

احساس کنیم که با نه گفتن ،دوستمان از -1زیرا ممکن است؛  
واقعی  شاید از گفتن نظر-2دست ما ناراحت می شود. 

ها ما را کنیم آنگاهی هم تصور می-3کشیم.خودخجالت می
 کنند که ما بچه هستیم.کنند یا فکر میمسخره می



 

 

، کدام موضوع در آداب دوستی مهم بعد از انتخاب دوست -13
 است؟

 توانایی نه گفتن( 2                       حفظ دوستی   (1
 وفادار بودن (4عیب جویی نکردن                 (3

ل و کدام بیت اشاره به همدردی و خیرخواهی در مسائ -14
 مشکالت بین دوستان دارد؟

 کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز( تو نیکی می1
 تا تورا عقل و دین بیفزایدنشین تو ازتو به باید/  هم (2
دوست آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشان حالی و  (3

 درماندگی
 با کیان زیستی / من آنگه بگویم که تو کیستی ل بگوتو او  (4

 ل و مشکالتهمدردی در مسائ (1 نمی باشد؟کدام مورد از نکات مورد توج ه در حفظ دوستی  -15
 دادن  رجویی در خطاها و تذک  عیب (2
 شوخی نکردن بیش از حد برخورد با احترام و (3
 وفاداری و پذیرش عذرخواهی (4

 نیکی به پدر و مادر (2ی تحصیل                ادامه (1 مشخ ص وجود ندارد؟ یبرای کدام رفتار مقابل حد و مرز -16
 راز و نیاز با خدا (4ها                        ( دوستی3

 المثل زیر چیست؟ضرب منظور از -17
 «داری آن مشکل!دا کردن دوست آسان است، ام ا نگهپی»

 (وابستگی زیاد به دوست1
 (داشتن حس خیرخواهی2
 ت حفظ دوستی(اهمی 3
 (چگونگی حفظ دوست4

زهرا آرامش خود را از  دوست زهرا به مسافرت رفته است. -18
 دست داده است .دوستی زهرا چگونه است؟

 خواهانهخیر (2                        صمیمانه    (1
 وفادارانه (4روی در دوستی        زیاده (3

-وابسته بودن به دوست، باعث احساس سبکی و آرامش می (1 .کدام عبارت مقابل درست است؟19

 شود.
با دوست خود با احترام برخورد نکنیم و باهم زیاد شوخی  (2

 نکنیم.
 دیم، به او تذک ر ندهیم.اگر خطایی از دوستمان دی (3
او دوستمان همدردی کنیم و به  ل و مشکالت بادر مسائ (4

 کمک کنیم.
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