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اســت و انســان موجــودي اجتمــاعي اســت.  نيــازدوســتي يــك 
ـ هـا ميـل بـه     خداوند در سرشت ما انسـان  و  ت كـردن محب

بـا ديگـران را قـرار     ارتباطبرقراري و نياز به  ت ديدنمحب
  داده است.

  مزايا و فوايد دوستان خوب:

  و همنشيني با دوستان خوب   كردن ت بردن از صحبتلذّ .1
بعد از صحبت كـردن بـا دوسـتان    آرامش احساس سبكي و  .2

 عاقل و صبور
 حل مشكالت به كمك دوستان خوب .3
ــق    .4 ــد از طري ــاي جدي ــادگيري چيزه ــاهي و ي ــزايش آگ اف

  وگو با ديگران همنشيني و گفت

 1كارت  
1فصل    دوستي 

 دوستان ما
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پرسشها

  
  

  

  چرا دوستي يك نياز است؟ .1
 ترين نيازهاي انسان چيست؟ يكي از مهم .2
يگـران چـه چيزهـايي    رشت ما در رابطـه بـا د  س خداوند در .3

 قرارداده است؟
 داشتن دوستان خوب چه مزايايي دارد؟ .4
  همنشيني و گفتگو با ديگران چه فوايدي دارد؟ .5

پاسخها

؟

 
تواند تنها زندگي  چون انسان موجودي اجتماعي است و نمي .1

  به ديگران محبت كند و محبت ببيند.و نياز دارد كند 
 ن است.ترين نيازهاي انسا يكي از مهم دوستي .2
ميل به محبـت كـردن و محبـت ديـدن و نيـاز بـه برقـراري         .3

   .ارتباط با ديگران
لذت بردن از همنشيني، احساس آرامش، حـل مشـكالت و    .4

  يادگيري چيزهاي خوبافزايش آگاهي و 
  شود. باعث افزايش آگاهي و آموختن مطالب جديد مي .5

 1كارت  دوستان ما  دوستي
1فصل   
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  دوست است.يكي از موضوعات مهم در روابط دوستي، انتخاب 
ما نيـز تـأثيراتي   و گذارد  رفتار و اخالق دوستان در ما تأثير مي

  بر دوستان خود داريم.
اسـت ولـي بـا هـركس      آرامـش ي  مايـه  دوسـت خـوب  اگرچه 
توان دوستي كرد. گاه ممكـن اسـت در شـرايطي يـك      نمي

دوست موجب ناراحتي و سرشكستگي دوست خـود شـود؛   
  دقت كنيم. به همين دليل بايد در انتخاب دوست

و  ايمـان  بـا ، عاقـل كننـد بـا افـراد     پيشوايان دينـي توصـيه مـي   
دوستي كنيم و از دوستي با افراد دروغگو، بخيل و  نيكوكار
  خودداري كنيم. چين سخن

بدترين افراد كساني هستند كه «: فرمايند مي اكرم (ص) پيامبر
كننـد و بـين دوسـتان جـدايي      مـي  چينـي  سـخن ميان مردم 

    »اندازند. مي

  چرا انتخاب دوست
 يك موضوع مهم است ؟

 2كارت   دوستان ما
1فصل   
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پرسشها

  
  
  

  چرا انتخاب دوست يك موضوع مهم است؟ .1
  توان دوستي كرد؟ چرا با هركسي نمي .2
  ي پيشوايان ديني در رابطه با دوستي چيست؟ توصيه .3
  فرمايند؟ ي بدترين مردم چه مي پيامبراكرم (ص) درباره .4

پاسخها

؟

  
    .گذارد مي چون رفتار و اخالق دوستان برهم تأثير .1
شرايطي يك دوست موجب ناراحتي و چون ممكن است در  .2

  سرشكستگي دوست خود شود.
با افراد عاقل، باايمان و نيكوكار دوستي كنيم و از دوستي با  .3

  چين خودداري كنيم. افراد دروغگو، بخيل و سخن
چينـي   بدترين مردم كساني هستند كـه ميـان مـردم سـخن     .4

  اندازند. كنند و بين دوستان جدايي مي مي

  چرا انتخاب دوست
 يك موضوع مهم است ؟

 2كارت  دوستان ما
1فصل   
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ي خود به فرزندشان امـام حسـن (ع)    در نامه علي (ع)حضرت 
تا از آنـان باشـي و    كن رفاقتهمدلي و  نيكانبا «: فرمودند

  »تا از آنان نباشي. شو جدا بداناز 
  ي دوست: سخنان امام علي (ع) درباره

و  هـا  ي دوسـتي انتخـاب كـن كـه تـو را از بـدي      اكسي را بـر  *
وستاني به تو يـاري  زيرا چنين د ؛كارهاي نامناسب باز دارد

  شوند. رسانند و سبب پيشرفت تو مي مي
يعنـي   ؛هـم صـادق باشـد    دوست كسي است كه در پشت سـر  *

  حقوق دوست خود را صادقانه رعايت كند و با او يكرو باشد.
  هم ندارد. عقل، ادب نداردهركس  *

  :از نظر امام علي (ع) هاي دوست خوب ويژگي
  و يكرنگصادق  -2    خيرخواه -1
  و با ادب خوش اخالق -3
  

 هاي دوستويژگي  وستان ماد
 خوب

 3كارت 
1فصل   
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پرسشها

  
  

  

ــا    .1 ــي (ع) چــه دوســتاني ســبب پيشــرفت م ــام عل از نظــر ام
  شوند؟   مي

  دوست خوب از نظر امام علي (ع) را نام ببريد.ويژگي  .2
يعنـي   »همنشين تو از تو به بايد / تا تو را عقل و ديـن بيفزايـد  « .3

  چه؟
    …دوست كسي است كه در پشت سر هم صادق باشد؛ يعني  .4

پاسخها

؟

  
  ها و كارهاي نامناسب باز دارد. دوستي كه ما را از بدي .1
  با ادب و خوش اخالق –صادق  –خيرخواه  .2
 انباشـد تـا عقـل و ايمانتـ     انخودتـ  از دوست شما بايد بهتر .3

  افزايش يابد.
حقوق دوست خـود را صـادقانه رعايـت كنـد و بـا او يكـرو        .4

  باشد.

هاي دوستويژگي
 خوب

 3كارت  دوستان ما
1فصل   
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  مهم است.دوستي يك موضوع  نگهداريو  حفظ
حفظ دوستي يعني با دوسـتانمان رفتارهـايي داشـته باشـيم تـا      

  كند. دوستي ادامه پيدا
  

  :هايي براي حفظ دوستي توصيه
از او  دوسـتمان نيـز  به دوست خود وفادار باشيم و در غياب  .1

  دفاع كنيم.
  د.نكاري نكنيم كه دوستانمان به خاطر ما به دردسر بيفت .2
  دهيم. رخطايي ديديم پنهاني تذكرجويي نكنيم و اگ عيب .3
  اگر دوستمان اشتباهي كرد و عذرخواست او را ببخشيم. .4
شـوخي   بـيش از حـد  با يكديگر با احترام برخـورد كنـيم و    .5

  نكنيم.
همــدردي كنــيم و خيرخــواه  بــا هــم درمســائل و مشــكالت .6

  باشيم.

  دوستان ما
  آداب دوستي

 4كارت 
1فصل   
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پرسشها

  
  

  

  حفظ دوستي يعني چه؟ .1
  يست؟ها چ المثل منظور از اين ضرب .2

  »!كردن دوست آسان است اما نگهداري آن مشكل پيدا«الف) 
در پريشـان   /دوست آن باشـد كـه گيـرد دسـت دوسـت     «ب) 

  »حالي و درماندگي
  نام ببريد.توصيه مهم براي حفظ دوستي  سه .3

پاسخها

؟

يعني با دوستانمان رفتارهايي داشته باشـيم كـه دوسـتي مـا      .1  
   ادامه يابد.

اين اسـت كـه   ن است ولي مهم پيداكردن دوست آساالف)  .2
  رفتارهايي داشته باشيم كه دوستي ادامه پيدا كند.  

  دوست خوب كسي است كه درموقع نياز به كمك دوست خود برود.ب) 
از او دفاع  او نيزبه دوست خود وفادار باشيم و در غياب  )1 .3

ــيم. ــاطر   )2 كن ــه خ ــتانمان ب ــه دوس ــيم ك ــاري نكن ــا ك و  م
ــه دردســ  هــاي خواســته ــا ب ــر بيفتم اگــر خطــايي از  )3 د.ن

؛ بلكـه در خلـوت بـه او    جويي نكنيم عيبدوستمان ديديم، 
  تذكّر دهيم.

  آداب دوستي
 4كارت   دوستان ما

1فصل   
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ها هم اگـر از حـدود خـود     دارد. دوستي حد و مرزيهرچيزي 
  آورند. مشكالتي به وجود مي خارج شوند

شـوند   وابستهگاهي ممكن است بعضي از دوستان خيلي به هم 
 روانـي آرامش از حد به دوست،  كه اين نوع وابستگي زياد

افراطـي  هـاي   بايـد از دوسـتي  پـس   زنـد.  افراد را برهم مي
  كرد. پرهيز

هـايي   ترهـا، موقعيـت   گاهي در روابط با دوستان يا حتي بزرگ
هـاي نابجـايي دارنـد     آيد كه افراد از ما درخواست پيش مي

  پس:
خواهـد كـه بـه نظـر      وقتي كسي از شما چيزي يا كاري را مي *

  بگوييد. »نه«قاطعانه و محكم بايد  ،نادرست استشما 
» نـه « محترمانـه اما سـعي كنيـد    ؛گفتن خجالت نكشيد »نه«از  *

  بگوييد.
  گفتن خودتان را هم بگوييد.» نه«اگر الزم دانستيد دليل  *
  

حد و مرز دوستي
 5كارت  دوستان ما

1فصل   
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پرسشها

  
  

  

را بـرهم   هـا  آنچه موقع دوستي بين دو نفر آرامش روحي  .1
  زند؟ مي

  پرهيزكرد؟ هايي بايد از چه دوستي .2
  كشند؟   گفتن خجالت مي »نه«ها از  چرا بعضي .3
  گفت؟ »نه«چه موقع بايد به ديگران  .4

پاسخها

؟

  
وقتي بعضي از دوستان خيلي به هم وابسـته شـوند كـه ايـن      .1

  را برهم زند. ها آنوابستگي زياد آرامش 
  هاي افراطي   از دوستي .2
هـا   كنند با نه گفـتن ديگـران از دسـت آن    چون احساس مي .3

 شـوند و ديگـران فكـر    شـوند يـا مسـخره مـي      ناراحت مـي 
  بچه هستند. ها آن كنند مي

خواهـد كـه بـه نظـر مـا       وقتي كسي از ما چيزي يا كاري مـي  .4
  نادرست است.

حد و مرز دوستي
 5كارت  دوستان ما

1فصل   


