
 

 

                  

  مهم نکات

 خداوند و است اجتماعی موجودی یک انسان زیرا ،دارند دیگران با ارتباط برقرای به نیاز ها انسان: ۱ ی نکته

 باعث دیگران با رتباطا برقراری به نیاز.  است داده قرار او سرشت در را دیدن محبت و کردن محبت به میل

 .شود می ها انسان بین دوستی های رابطه ایجاد

 

 خوب دوستان فواید و مزایا: ۲ی نکته

 .دوستان با کردن صحبت و همنشینی از بردن لذت .۱

 صبور و عاقل دوستان با ها ناراحتی یا ها شادی گذاشتن میان در .۲

 ها آن های تجربه از استفاده و دوستان از یادگیری .۳

 دیگر یک به دوستان کمک .۴



 

 

 :زیرا است مهم دوست انتخاب: ۳ ی نکته

 .گذارد می تاثیر ما اخالق و رفتار در دوستان اخالق و رفتار .۱

 .شود می موفقیت و سعادت سمت به انسان زندگی ییرغت باعث موفق و خوب افراد با دوستی .۲

 ها شکستگی سر و ها ناراحتی سمت به انسان زندگی تغییر باعث سرشت، بد و ناموفق افراد با دوستی .۳

 .شود می

 

 :(ع) علی حضرت زبان از دوست انتخاب مالک: ۴ی نکته

 .نباشی آنان از تا شو جدا بدان از و باشی آنان از تا کن رفاقت و همدلی نیکان با .۱

 به دوستانی چنین زیرا دارد؛ باز نامناسب کارهای و ها بدی از را تو که کن انتخاب دوستی برای را کسی .۲

 .شوند می تو پیشرفت سبب و رسانند می یاری تو

 .دارد می باز نامناسب و بد کارهای از را شما و است شما خیرخواه خوب، دوست

 با و کند رعایت صادقانه را خود دوست حقوق یعنی باشد، صادق هم سر پشت در که هست کسی دوست .۳

 .باشد رو یک او

 .است یکرنگ و صادق شما با خوب دوست

 .ندارد هم عقل ندارد، ادب کس هر .۴

 .است ادب با و اخالق خوش خوب دوست

 

 :دینی بزرگ پبشوایان زبان از دوست انتخاب مالک: ۵ ی نکته

 .کنیم دوستی کار نیکو و ایمان با عاقل، افراد با .۱

 .کنیم داری خود چین سخن و بخیل دروغگو، افراد با دوستی از .۲

 

 بین و کنند می چینی سخن مردم بین که هستند کسانی( ص) اکرم پیامبر نظر از افراد بدترین: ۶ ی نکته

 .اندازند می جدایی دوستان



 

 

 

 (کیستی تو که بگویم گه آن من/ زیستی کیان با بگو اول تو) .توست شخصیت معرف تو، دوست: ۷ ی نکته

 

 همنشینی با ما دین و عقل تا ،باشیم دوست خود از تر باایمان و تر عاقل داناتر، افراد با است بهتر: ۸ ی نکته

 (بیفزاید دین و عقل را تو تا/ باید به تو از تو نشین هم. ) کند پیدا افزایش ها آن با

 

 پیشنهادی  هایبرگ کار

 .کن کامل را ها عبارت. ۱سوال

  

 .................................................است( آن از بیرون یا مدرسه در) من دوستان از تا چند نام ها این

 

 ........................................کنند می رفتار طور این من با چون ام، شده دوست ها آن با خاطر این به

 

 ...................................................................ام گرفته یاد دوستانم از را چیزها این من حال به تا

 

 

 یاد را زمینی های رفتار خواهد می و آمده دیگری ی سیاره از او. است فضایی آدم یک 《پو》. ۲ سوال

 حالت این در. ندارد دوستی هیچ 《پو》ولی است ششم کالس آموز دانش یک سال و سن هم او. بگیرد

 آمد؟ خواهد پیش او برای زیر موارد از یک کدام

 .بزند حرف کسی با تواند نمی دارد، ناراحتی یا غصه وقتی .۱

 .کند حل را تکالیفش یا بخواند درس تواند نمی .۲

 .ماند می گرسنه نیاورد، مدرسه به خوراکی روز یک اگر .۳



 

 

 .کند رفع تواند نمی را اشکالش نباشد، کالس در هم معلم و دارد درس در اشکالی وقتی .۴

 .شود نمی بلند قدش .۵

 .ندارد گروهی  هم او گذارند می مدرسه در گروهی مسابقه وقتی .۶

 .شود می ناراحت او دست از معلم .۷

 .نیست یادش به و کند نمی فکر او به مدرسه توی کس هیچ شود، می غایب وقتی .۸

 .کند بازی او با نیست کسی برود سر اش حوصله وقتی .۹

 .کند حمایت او از نیست کسی بگذارد، سرش به سر مدرسه در کسی وقتی .۱۱

 

 .دهید توضیح او برای را علت هستند؟ مناسب 《پو》 با دوستی برای زیر افراد آیا. ۳سوال

 نهم کالس آموز دانش .۱

 ساله ۶ کودک .۲

 .است نشسته او کنار اتوبوس در که ای بچه .۳

 

 دوستی مدرسه، های بچه میان از خواهد می او. است مهمی چیز دوستی که است فهمیده 《پو》. ۴ سوال

 است؟ مهم دوست انتخاب در زیر های ویژگی از یک کدام.  کند پیدا

 

 ندادن اهمیت رفتن، راه در داشتن مشکل بودن، قد بلند فوتبال، به بودند مند عالقه بودن، قوی بودن، عینکی

 بودن مودب خود، وضع و سر تمیزی به

 

 بعضی هستند، توپ با بازی مشغول ها بچه بعضی. است نشسته مدرسه حیاط ی گوشه 《پو》. ۵ سوال

 بکنید توانید می  یو به پیشنهادی چه. است خواندن کتاب مشغول ها بچه از یکی و خورند می خوراکی دارند

 شود؟ دوست ها بچه با بتواند تا

 



 

 

 رفتار به《پو》. کند انتخاب صمیمی دوست عنوان به را دوستانش از یکی خواهد می《پو》. ۶ سوال

 مناسب شدن صمیمی دوست برای زیر افراد از یک کدام بداند خواهد می حاال  است کرده دقت دوستانش

 چرا؟ و نیست

 .گوید می 《پو》به را دیگران های راز همیشه .۱

 .زند می بد های حرف شود، می عصبانی وقت هر .۲

  .دهد نمی قرض کسی به هرگز و است حساس خیلی التحریرش لوازم روی .۳

 .است تر کم《پو》 از ها درس  در اش نمره .۴

 .نشود دوست دیگی فرد با او جز به که خواهد می《پو》 از .۵

 

 زیر های زمینه در را خود های عالقه. است مشترک های عالقه داشتن دوستان، های ویژگی از یکی. ۷ سوال

 .باشید داشته مشترک و هم مثل های عالقه ها آن با که کنید پیدا نفر دو کالس در بعد،. بنویسید

 داری؟ عالقه بیشتر ورزشی چه به

 بخوانی؟ بیشتر های کتاب نوع چه داری دوست

 داری؟ عالقه بیشتر هایی بازی چه به

 داری؟ عالقه بیشتر درسی چه به

 

 دوستی مورد در مهم های شعر

 بر مار از بود بدتر بد یار/ بد یار از گریز می توانی تا( الف

 شیرینی گرد مگسانند/ بینی می که دوستان دغل این( ب

 درماندگی و حالی پریشان در/ دوست دست گیرد که باشد آن دوست( پ

 انداختن دور به باید نشکند ور بشکند/ است کوزه سفالین نادان مردم با دوستی(  ت

 شد گم نبوتش خاندان/ بنشست بدان با نوح پسر( ث



 

 

 کند پلید را تو خوبی، گرچه/ بد صحبت که منشین بدان با( ج

 دوست نادان بهداز دانا دشمن/ نکوست دانا مردم با دوستی( چ

 


