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 : دو نامه8درس 

 *کامل کنید*

تهمت زدن و غیبت کردن از کارهای ..............  -1
 است.

 زشت و ناپسند

.... نکنید ..فرماید: یکدیگر را .......خداوند در قرآن می -2
 و ................ روی یکدیگر نگذارید.

 القاب زشت -مسخره

فرماید: نیکوکاران کسانی هستند که خداوند می -3
برند و ................ دیگران را می............... خود را فرو 

 بخشند.می

 خطاهای -خشم

یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرًا »ی با توجه به آیه -4
 معنی آن را کامل کنید.« من الظن ان بعض الظن اثم

ای کسانی که ایمان آوردید! از بسیاری از ................ 
 ............ است.ها ....بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان

 گناه -هاگمان

« وال تعاونوا علی االثم و العدوان»ی با توجه به آیه -5
 عبارت زیر را کامل کنید.

 در.................. به یکدیگر کمک نکنید.

 کارهای بد

 *صحیح یا غلط*

 صحیح ها، گناه هستند.براساس آیات قرآن بعضی از گمان -6

گذشت از خطاهای دیگران، از فرو بردن خشم و  -7
 کارهای پسندیده است.

 صحیح

آسیب رساندن به وسایل شخصی دیگران کار  -8
 درستی است.

 غلط

 *پاسخ دهید*

اند امام صادق )ع( بدترین مردم را چه کسانی دانسته -9
 اند؟و در این رابطه چه فرموده

بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم »اند: فرموده
 «ر زبان او در امان نیستند.از ش

پسندد، چند نمونه از کارهایی را که خدا نمی -10
 بنویسید.

تهمت زدن، دروغ گفتن، دعوا کردن با دیگران، مسخره 
 کردن، طعنه زدن و ناشکر بودن

 *انتخاب کنید*

این جمله از کیست؟ )بدترین مردم نزد خدا کسی  -11
 نیستند.( است که مردم از شر زبان او در امان

 ( پیامبر اکرم )ص(2              ( امام علی )ع(1
 ( امام رضا )ع(4            ( امام صادق )ع(3

 ( فروبردن خشم2                           ( مهربانی1والکاظمین الغیظ و العافین عن »ی بر اساس آیه -12



 

 

 (3( و )2ی )( گزینه4   دیگران( گذشت از خطاهای 3 ویژگی نیکوکاران چیست؟« الناس

به کدام « ال یسخر قوم من قوم ........ »ی آیه -13
 صفت ناپسند اشاره دارد؟

 ( گمان بد در مورد مردم1
 ( کمک به مردم در دشمنی و کار بد2
 ( ناسزا گفتن به مردم3
 ( مسخره کردن دیگران4

در مقابل رفتار زشت یا اشتباه دیگران، چه باید  -14
 بکنیم؟

 ( او را مسخره کنیم.2     آن را به همه بگوییم.( 1
 ( با مهربانی به او بگوییم.4           تفاوت باشیم.( بی3

 (4ی )گزینه -14               (4ی )گزینه -13             (4ی )گزینه -12            (3ی )گزینه -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


