بسمه تعالی
سؤاالت درس چهاردم (کمال همنشین) پایه هفتم پیام های آسمانی
خودت را امتحان کن
 )1کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ ( )1رعایت اوقات نماز ( )2نیکی به هم
نوعان در سختی و راحتی
 )2راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟ برای اینکه کسی را به درستی بشناسید ،تنها به طوالنی
بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ،بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید .کسی که زبانش راست
گو باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد شد.
 )3یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟ رعایت امانت ها و پیمان های خویش
فعّالیت کالسی
 )1با توجّه به شعر بگویید ،دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟ رفتار و خالق هم
نشین در انسان تأثیر می گذارد و اگر این هم نشین خوب باشد تأثیر خوب و مثبت می گذارد و اگر هم
نشین انسان بد باشد تأثیر بد و منفی خواهد گذاشت.
 )2به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟ زیرا کسی که به
فرمان خالق جهان و به خواسته او برای اقامه نماز بی توجه است به خواسته های ما نیز توجی نخواهد کرد.
 )3براساس روایت فوق ،افراد بدقول و پیمان شکن ،چگونه دوستان خود را از دست می دهند؟ با بد قولی
خود آن ها را آزرده خاطر و ناراحت می کنند و موجب می شوند که دوستانشان به آنان اعتماد نککند و
دوستان پایداری نداشته باشند.
سؤاالت متن
* موال علی (ع) در رابطه با انتخاب دوست خوب چه سفارشی می کنند؟ پیش از آنکه کسی را به دوستی
برگزینی ،او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی ،به هم نشینی با بدان گرفتار خواهی شد.
* سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد ،را بنویسید )1( .اهل نماز و نیکی ()2
وفای به عهد ( )3راستگویی

* معنی آیه «قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ  ...وَ الَّذینَ هُم لِاَماناتِهِم وَ عَهدِهِم راعونَ » چیست؟ به راستی که مؤمنان
رستگار شدند ،کسانی که آنان امانت ها و پیمان خویش را رعایت می کنند.
* موال علی (ع) در رابطه با دوستس با انسان های بد قول چه می فرماید؟ بر دوستی کسی که به عهد خود
وفا نمی کند ،اعتماد نکن
* موال علی (ع) دربارهء عاقبت راستگویی و عاقبت دروغ گویی چه می فرماید؟ عاقبت راستگویی نجات است
و عاقبت دروغ گویی ،حسرت و پشیمانی .نتیجۀ دروغ گویی ،در دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است.

