
:دانید کهآیا می
.دوستی یک نیاز فطري است که خداوند آن را در وجود ما نهاده است و ما موجوداتی اجتماعی هستیم

: اندکی تأمل
تا به حال فکر کرده اید که ما چرا دوست انتخاب می کنیم و دوستان ما باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

-------------------------- -------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------

:1درس 

اولاولفصلفصل
دوستان ما

را چگونه انتخاب می خواهیم در این فصل بیاموزیم که دوستان 
هاي دوست خوب هاي آن و ویژگیکنیم؟ آداب دوستی، اهمیت

چیست؟

دوستی1درس 

به راستی دوستان را . ترین نیازهاي بشر استدوستی یکی از مهم
باید چگونه انتخاب کرد؟ چه افرادي باید براي دوستی انتخاب شوند؟ 

توان روابط دوستی را محکم هاي دوست خوب چیست؟ چگونه میویژگی
کرد؟
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نامهدرس:
ز یکی ا. انسان موجودي اجتماعی است و تنهایی براي او احساسی ناخوشایند است

نیاز به برقراري ارتباط، محبت کردن و محبت . ترین نیازهاي انسان، دوستی استمهم
.ها قرار داده استدیدن را خداوند در سرشت انسان

هاي دوستیاهمیت:
نشینی و صحبت با دوستانبردن از هملذت-1
فکري و مشورت در مسائل مختلفهم-2
هاها یا ناراحتیدر میان گذاشتن شادي-3
.شودمصاحبت با یک دوست عاقل و صبور باعث سبکی و آرامش روانی می-4
همیاري در مشکالت-5
هاافزایش آگاهی-6

گذارد و ما نیز تأثیراتی بر دوستان خود انتخاب دوست امري بسیار مهم است؛ زیرا رفتار و اخالق دوستان در ما تأثیر می
ي دوستش را به سوي سعادت و تواند مسیر آیندهگاهی یک دوست می. دارندي افراد شایستگی دوستی را نهمه. داریم

تواند موجب ناراحتی و سرشکستگی دوستش شود؛ به همین دلیل انتخاب دوست، دقت بسیار موفقیت تغییر دهد و حتی می
.احتیاج دارد

هاي دوست خوبویژگی:
تا از آنان باشی و از بدان جدا شو کنبا نیکان همدلی و رفاقت«: ودندفرم) ع(اي به فرزندشان امام حسن در نامه) ع(امام علی 

».تا از آنان نباشی
دوست خوب باید:
. خیرخواه شما باشد و شما را از کارهاي بد و نامناسب باز دارد-1

یرا چنین دوستانی به تو ز. کسی را براي دوستی انتخاب کن که تو را از کارهاي نامناسب بازدارد«: فرمایندمی) ع(امام علی 
».شوندرسانند و سبب پیشرفت تو مییاري می

.رنگ استدوست خوب با شما صادق و یک-2
دوست کسی است که پشت سر هم صادق باشد،یعنی حقوق دوست خود را صادقانه رعایت کند و «: فرمایندمی) ع(امام علی 
».رو باشدبا او یک

.دب هستنداخالق و با ادوستان خوب، خوش-3
».هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد«: فرمایندمی) ع(امام علی 

چین کنند با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوست شویم و با افراد دروغگو، بخیل و سخنپیشوایان دینی به ما توصیه می
.دوستی نکنیم

».اندازندکنند و بین دوستان جدایی میچینی مینبدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخ«: فرمایندمی) ص(پیامبر
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در جاهاي خالی واژه هاي مناسب قرار دهید.
.کنندمی………بدترین افراد کسانی هستند که در میان مردم ) ص(ي پیامبر طبق گفته-1
.زندگی کند………تواند است و نمی………انسان موجودي -2
.است………تی، یکی از موضوعات مهم در روابط دوس-3
.هم ندارد………هرکس ادب ندارد، -4
.انسان است………ي دوست خوب مایه-5
رو دوست خود را صادقانه رعایت کند و با او یک………باشد، یعنی ………دوست کسی است که پشت سر هم -6

.باشد
.ندارند………ي افراد براي دوستی و رفاقت همه-7
دیدهقرار) غ(غلطعبارتقابلمدرو) ص(حیصحعبارتمقابلدر.

.ما در مشکالت به کمک دوستان خود نیازمندیم-1
.افزایدصحبت با هر آدمی به آگاهی هاي ما می-2
.میل به ایجاد ارتباط را خداوند در سرشت انسان قرار داده است-3
.دیگر داریمما و دوستان تأثیرات متقابل روي یک-4
.چین دوستی کنیمافراد دروغگو، بخیل و سخنباید با -5
هاي داده شده جدول زیر را کامل کنبا واژه.

چین، با ادب، بداخالقرو، خیرخواه، نادان، سخنصادق، بخیل، یک
هاي دوست بدویژگیهاي دوست خوبویژگی

دیدهکوتاهپاسخریزسؤاالتبه.
.................................................................................با دوستش چه احساسی داشته باشد؟نشینی انسان باید نسبت به هم-1
دهد؟هایی باشند، به ما احساس آرامش و سبکی میصحبت با دوستانی که داراي چه ویژگی-2

...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ترین نیازهاي انسان چیست؟یکی از مهم-3
..............................................................................................دارد؟دوست خوب و خیرخواه ما را از چه چیزهایی بازمی-4
....................................................................................کنند با چه افرادي دوستی کنیم؟پیشوایان دینی به ما توصیه می-5
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دیکنمشخّص) ×(عالمتبارادرستي نهیگز.

ترین فواید دوستی چیست؟یکی از مهم-1
احساس سبکی) 2نشینیهم) 1

افزودن اطالعات) 4لذت بردن) 3

چیست؟) ص(هاي افراد بد از نظر پیامبر یکی از ویژگی-2
جدایی انداختن بین مردم) 2دروغگویی) 1

حسود) 4کسل کننده) 3

فرمایند با چه کسانی دوستی کن؟ چرا؟می) ع(به فرزندشان امام حسن ) ع(حضرت علی -3
.شوندبا افراد ثروتمند ـ موجب پیشرفت تو می) 1

.دگوینبا افراد صادق ـ چون به تو دروغ نمی) 2

با نیکان ـ چون از آنان باشی) 3

.کنندبا افراد عادل ـ در مورد تو خوب قضاوت می) 4

شود؟دوستی با افراد نامناسب موجب چه چیزي می-4
بدنام شدن) 2ناراحتی و سرشکستگی) 1

بیماري روانی) 4همدلی با دیگران) 3

؟نیستهاي دوست خوب کدام مورد از ویژگی-5
ریاکار) 2رویک) 1

با ایمان) 4صادق) 3

دیبدهکاملپاسخریزسؤاالتبه.
.هاي دوستی را بگوییدمورد از اهمیت1-4

 -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- ------------------------------------

چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است؟-2
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------

به دوستان نیازمندیم؟چرا ما -3
 -------------------------------------------------------------------------------------
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.ویژگی هاي یک دوست خوب را بگویید-4
 -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- ----------------------------------------------------------
چه کسانی هستند؟) ص(بدترین افراد از نظر پیامبر -5

 -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- ------------------------

.در مورد دوستی را بیان کنید) ع(مورد از سخنان امام علی 6-3
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------

.کنیداي به دوست خود بنویسید و در آن ویژگی هاي خوب اخالقی او را فهرست کنید و بگویید چرا با او دوستی مینامه
.توانند در انتخاب دوست به شما یاري برسانندها چگونه میاي با پدر و مادر انجام دهید و بگویید آنمصاحبه

نامهدرس:
که ما با دوستانمان چه حفظ دوستی یعنی این. ست، حفظ و نگهداري از روابط دوستی موضوعی مهم استبعد از انتخاب دو

.تر شودها به هم نخورد و محکمرفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند و چه کنیم تا دوستی
:هایی براي حفظ روابط دوستیتوصیه

.تمان هم از او دفاع کنیمبه دوست وفادار باشیم و در غیاب دوس-1
.هاي ما به دردسر و زحمت بیفتندکاري نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته-2
آمیز و جویی نکنیم، بلکه با رفتار محبتاگر خطایی از دوستمان دیدیم، عیب-3

.در خلوت به او تذکر دهیم
.ببخشیماگر دوستمان کار اشتباهی انجام داده و عذر می خواهد، او را-4
.ر با احترام برخورد کنیم و بیش از حد شوخی نکینمبا یکدیگ-5
.در مسائل و مشکالت با هم احساس همدردي و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم-6

آداب دوستی2درس 

می خواهیم در این درس بیاموزیم چه رفتارهایی باعث تحکیم 
بط دوستی می شود، حد و مرز دوستی تا کجاست و در چه ارو

.بگوییم» نه«مواقعی باید به دوستان 
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حد و مرز دوستی:
.آیداگر مرزها شکسته شود، مشکالتی به وجود می. هر چیزي حد و مرزي دارد

که اگر یک روز او را نبینیم ناراحت شویم، این وابستگی شدید آرامش روحی تانمان وابسته شویم، طورياگر ما خیلی به دوس
.هاي افراطی پرهیز کنیمباید از دوستی. زندما را بر هم می

مهارت نه گفتن:
م ي نابجایی کردند باید بتوانیهایی قرار گرفتیم که از ما خواستهاگر در روابط دوستی در موقعیت

.به دوستمان نه بگوییم
هاي نابجاي دوستاندالیل قبول خواسته:
ترسیدن از ناراحتی دوستان-1
احساس خجالت از بیان نظرات درست خودمان-2
ترس از مسخره شدن و تحقیر شدن-3

تواند انسان نمی. دي ما دردسرساز شوتواند براي ما و خانوادهي دوستان اگر برخالف عقایدمان باشد، میپذیرفتن خواسته
.همه را راضی نگه دارد

:هایی براي باال بردن مهارت نه گفتنتوصیه
.بگویید» نه«خواهد که به نظر شما نادرست است، باید قاطعانه و محکم وقتی کسی از شما چیزي یا کاري را می-1
.بگویید» نه«گفتن خجالت نکشید، اما سعی کنید محترمانه » نه«از -2
.گفتن خودتان را هم بگویید» نه«ر الزم دانستید دلیل اگ-3

در جاهاي خالی واژه ي مناسب قرار دهید.
.است………حفظ و نگهداري دوستی یک موضوع -1
.کنیم………باشیم و در غیاب دوستمان هم از او ………باید به دوست -2
.پرهیز کرد………هاي باید از دوستی-3
.زندما را بر هم می………وابستگی شدید در دوستی -4
.نه بگوییم………باید سعی کنیم -5
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دیدهقرار) غ(غلطعبارتمقابلدرو) ص(حیصحعبارتمقابلدر.
.حفظ روابط دوستی به رفتارهاي ما بستگی دارد-1
.نباید عذرخواهی دوستان را پذیرفت-2
.حد و مرز را رعایت کردباید در شوخی با دوستان -3
.نباید در خلوت به دوستان تذکر داد-4
.بگوییم» نه«اي برخالف عقاید ما بود، باید قاطعانه و محکم وقتی خواسته-5
دیدهکوتاهپاسخریزسؤاالتبه.

............................................................................................افتد؟اگر ما خیلی به دوستانمان وابسته شویم چه اتفاقی می-1
.................................................................آید، باید چگونه رفتار کنیم؟در مسائل و مشکالتی که براي دوستمان پیش می-2
...........................................................................................چه کنیم؟ي نابجایی داشته باشد باید وقتی کسی از ما خواسته-3
..................................................................................کند و عذر می خواهد ما باید چه کنیم؟وقتی دوستمان اشتباهی می-4
..........................................................................................................................ی به چه چیزي بستگی دارد؟حفظ دوست-5
دیکنمشخّص) ×(عالمتبارادرستي نهیگز..

اهمیت کدام مورد است؟بیانگر» !پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداري آن مشکل«المثل ضرب-1
حفظ دوستی) 2انتخاب دوست) 1
وابستگی به دوستی) 4کمک به دوست) 3

زیر را نباید انجام داد؟ي اشتباهی از دوستمان کدام یک از کارهاي در صورت مشاهده-2
تذکر در خلوت) 2جوییعیب) 1
محبت) 4بخشش) 3

آید؟اگر حد و مرزهاي دوستی رعایت نشود چه مشکلی پیش نمی-3
وابستگی شدید) 2برهم خوردن آرامش روحی) 1
از بین رفتن احترام) 4ناراحتی) 3

شود؟شوخی بیش از حد با دوست باعث چه چیزي می-4
از بین رفتن احترام) 2گی شدیدوابست) 1
دردسر) 4زدگیخجالت) 3

ي نابجایی داشتند، کدام عمل را نباید انجام دهیم؟اگر از ما خواسته-5
.بگوییم» نه«قاطعانه ) 2.هیمها گوش دبه حرف آن) 1
.بگوییم» نه«محترمانه ) 4.خجالت نکشیم) 3
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دیبدهکاملپاسخریزسؤاالتبه.
هاي نابجاي دوستان چیست؟دالیل قبول خواسته-1

------------------------- ------------------------------------------------------------
.توصیه براي حفظ روابط دوستی را بیان کنید2-4

 -------------------------------------------------------------------------------------
شود؟رعایت نکردن حد و مرز دوستی باعث چه مشکالتی می-3

 -------------- -----------------------------------------------------------------------
.گفتن است بیان کنید» نه«کارهایی را که براي باال بردن مهارت -4

 -------------------------------------------------------------------------------------
حفظ دوستی یعنی چه؟-5

------------------- ------------------------------------------------------------------

.ي دوست یابی و حفظ دوستی پیدا کنید و بنویسیدالمثل فارسی در زمینهچند ضرب*
 ----------------------------------------------------------------------------------

.بنویسید،ایدگفته» نه«اي شما پیش آمده و در آن قاطعانه دو موقعیتی که تا به حال بر*
 ---------------------------------------------------------------------------------

.در مورد حفظ دوستی بیان کنید،هایی که در کتاب آمدهجز توصیهي دیگر بهچند توصیه*
 ------------------------------------ ---------------------------------------------

فصل اولآزمون 
جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

.است………دوست خوب خوش اخالق و ) 1
.است………انسان موجودي ) 2
دیدهقرار) غ(غلطعبارتمقابلدرو) ص(حیصحعبارتمقابلدر.

.نیازهاي انسان استتریندوستی یکی از مهم) 1
.گفتن ترس از مسخره شدن است» نه«یکی از موانع ) 2
.حد و مرز گذاشتباید روابط دوستی را بی) 3
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دیکنمشخّص) ×(عالمتبارادرستي نهیگز.

؟نیستهاي دوستی کدام مورد از اهمیت-1
نفع اقتصادي) 4افزایش آگاهی) 3کمک به دوست) 2فکريهم) 1

در مورد دوستی کدام یک از موارد زیر ویژگی دوست خوب است؟) ع(در سخنان امام علی -2
با ادب بودن) 4ثروتمند بودن) 3عاقل بودن) 2صداقت) 1

رساند؟کدام یک از رفتارهاي زیر به روابط دوستی آسیب می-3
دفاع از حقوق) 4خیرخواهی) 3یک رنگی) 2حسادت) 1

دیبدهکاملپاسخریزسؤاالتبه.
.براي حفظ روابط دوستی بگوییدتوصیه1-4

 -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------

هاي دوست خوب چیست؟ویژگی-2
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------

.هاي دوستی را نام ببریدورد از اهمیتم3-4
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------

چرا دوستی یک نیاز است؟-4
------------------------ -------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------

.با توجه به آنچه در این درس آموختید، به خود امتیاز دهید

1=شترنیاز به تالش بی2= قابل قبول3=خوب4= خیلی خوب

هاي داردیاد گرفتم که دوست خوب چه ویژگی.
رفتار کنم تا روابط ما حفظ شوددوستانمدانم چگونه با می.
بگویم» نه«نابجا قاطعانه هايخواستهتوانم در مقابل می.

خود ارزیابی
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در جاهاي خالی واژه ي مناسب قرار دهید.
.می شوند......................، دوستانی که ما را از کارهاي زشت بازمی دارند، سبب )ع(طبق گفته ي امام علی -1
.از میان برود......................با دوستان بیش از حد شوخی کردن سبب می شود -2
.از اوست......................در غیاب دوست، وظیفه ي ما -3
 بگذارید) غ(و جلوي عبارات غلط ) ص(جلوي عبارات صحیح.

.اهمیت انتخاب دوست را بیان می کند،تأثیر متقابل رفتار و اخالق دوستان بر یکدیگر-1
.می گویند که سخن چینان بدترین افراد هستند) ع(حضرت علی -2
.توضیح دهیمما مجبوریم دالیل نه گفتن خود را به دیگران -3
ي درست را با عالمت گزینه) (مشخص کنید.

این بیت از کیست و به کدام مورد اشاره دارد؟-1
»من آن گه بگویم که تو کیستیتو اول بگو با کیان زیستی«

آداب دوستی- موالنا) 2انتخاب دوست- موالنا) 1

آداب دوستی-سعدي) 4انتخاب دوست-سعدي)3

؟نیستکدام مورد براي نه گفتن در مقابل خواسته هاي نابجا درست -2
.با دلیل باشد) 2.قاطعانه باشد) 1

.در مقابل هر خواسته اي باشد) 4.محترمانه باشد) 3

».هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد«این سخن فرموده ي کدام بزرگوار است؟ -3
)ع(امام علی ) 2)ص(پیامبر اکرم ) 1

)ع(امام رضا ) 4)ع(امام حسن ) 3

دیبدهکاملپاسخریزسؤاالتبه.
دوست باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟) ع(طبق گفته هاي امام علی )1

----------------------------------- ----------------------------------------------

.یک موقعیت که در آن باید به دوستتان نه بگویید، مثال بزنید و دالیل نه گفتنتان را بیان کنید)2
 ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- ---------------------------------------------

یک گام فراتر از کتاب


