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 ردیف سواالت پاسخ

پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی ، او را امتحان کن وگرنه 

 بدون آنکه خودت بدانی ،به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد .

برگزیدن یک دوست خوب چه می فرماید؟میر مؤمنان در مورد ا  9 

راستگویی-3وفای به عهد  -7اهل نماز و نیکی  -9 ه ویژگی یک دوست خوب را نام ببرید؟س   7 

احتیردر سختی و  نیکی به هم نوعان -7رعایت اوقات نماز -9  
 

امام صادق)ع( دو ویژگی برای آزمودن دوستان معرفی کرده 

 است. آنها کدامند؟
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ته ی او برای اقامه ی ان و خواسهچون کسی که به فرمان خالق ج

 نماز بی توجه باشد ، به ما و خواسته های ما هم بی توجه خواهد بود

را در انتخاب دوست باید به اهل نماز بودن وی توجه کرد؟چ  4 

داند؟داوند وفای به عهد را نشانه ی چه می خ نشانه ی ایمان  5 

رستگار شدند ، کسانی که آنان امانتها و پیمان  نبه راستی که مؤمنا

 خویش را رعایت می کنند .

قَد أَفلَحَ المؤمنون .الَّذین َ هُم لّأَماناتِهِم وَ عَهدِهِم » رجمه آیه یت

«راعون   
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ایبند نبودن به قول و عده موجب چه می شود ؟پ موجب میشود که دوستی ها پایدار نماند .  2 

اعتماد نکن. بر دوستی که به عهد خود وفا نمی کند ، لی)ع( در مورد وفای به عهد توسط دوستان چه می فرماید؟ع   8 

برای اینکه کسی را به درستی بشناسید ، تنها به طوالنی بودن رکوع و 

سجود نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و امانت داری او بنگرید . 

 کسی که زبانش راست گو باشد ، اعمالش نیز پاک خواهد شد .

فرماید؟مام صادق)ع( در باره ی اعتماد به دوست چه می ا  1 

  حسرت و پشیمانی  -نجات  

 

جهنمعذاب  –خواری   

ه نظر علی)ع( عاقبت راستگویی ....... است و دروغگویی ........ و ب

.  ............ 

 نتیجه دروغگویی در این دنیا  .............  و در آخرت ............. است .

91 

روغهای بزرگ نتیجه ی چیست؟د نتیجه ی دروغ های کوچک که به شوخی گفته می شود .  99 

راحتی و سختی در نوعان هم به نیکی -7 نماز اوقات رعایت پرهیز کرد؟دام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او ک   97 

گاری وبدست آوردن اعتماد دیگران نجات و رست استگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ر   93 

کی از ویژگیهای مؤمنان که آنها را رستگار می سازد چیست؟ی امانت داری و وفای به عهد و پیمان  94 
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