مطالعات اجتماعی
درس  1دوستی
1.1انسان موجودی
زندگی کند  .

است و نمیتواند تنها اجتماعی

2.2چرا انسان نمیتواند تنها زندگی کند؟

زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس
ناخوشایندی است.

3.3چرا ما انسانها به دوست نیازمندیم؟

محبت کنیم و هم اینکه
برای اینکه هم به دوستانمان ّ
توجه و مهربانی دیگران قرار بگیریم.
مورد ّ

4.4احساس نیاز به برقراری ارتباط را چه کسی در خداوند

ما قرار داده است؟

5.5خداوند در سرشت ما انسانها میل به
و

و نیاز به

است.

محبت کردن
ّ

با دیگران را قرار داده
محبت دیدن – برقراری ارتباط
ّ

6.6چرا انسان ذات ًا به دوستی و برقراری ارتباط و زیرا خداوند در سرشت و فطرت ما انسانها میل به

محبّت نیازمند است؟

محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با
محبت کردنّ ،
ّ
دیگران را قرار داده است.

7.7یکی از فایدههای صحبت کردن با دوست باعث میشود احساس سبکی و آرامش کنیم.

عاقل و صبور هنگام شادیها و ناراحتیها چیست؟
8.8چهار فایدهی دوست خوب را بنویسید.

ّ -1
لذت بردن از همنشینی و همفکری با او  -2احساس
سبکی و آرامش از طریق صحبت کردن با دوست عاقل
و صبور و در میان گذاشتن شادیها و ناراحتیها -3
یاری رساندن به ما هنگام مشکالت  -4افزایش آگاهیها
و یادگیری چیزهای جدید با همنشینی و گفتوگو با او

مهم زندگی زیرا رفتار و اخالق دوستان در ما تأثیر میگذارد و ما نیز
9.9چرا انتخاب دوست از موضوعات ّ

انسان است؟

تأثیراتی بر دوستان خود داریم.

1010آیا هر فردی را میتوان برای دوستی و رفاقت خیر ،با هر کسی نمیتوان دوستی کرد و همهی افراد
انتخاب کرد؟
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1111چرا باید در انتخاب دوست دقّت کرد؟  

زیرا گاه ممکن است یک دوست مسیر آینده و زندگی

دوستش را به سوی موفّقیت و سعادت تغییر دهد و گاه ممکن
است در شرایطی ،یک دوست موجب ناراحتی و سرشکستگی

دوست خود شود.

1212حضرت علی (ع) در نامهی خود به فرزندشان با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان
امام حسن مجتبی (ع) در رابطه با مالکهای جدا شو ،تا از آنان نباشی.

دوست چه فرمودهاند؟

1313چرا باید کسی را برای دوستی انتخاب کنیم زیرا چنین دوستانی به ما یاری میرسانند و سبب پیشرفت
که ما را از بدیها و کارهای نامناسب بازدارد؟ ما میشوند.
1414جملهی «هر کس ادب ندارد ،عقل هم ندارد ».از حضرت علی (ع) است .نتیجه میگیریم که دوست
از چه کسی است و از این جمله چه نتیجهای برای خوب ،خوش اخالق و باادب است.
انتخاب دوست میگیریم؟

1515امیرمؤمنان حضرت  علی (ع) چه مالکها و  -1خیرخواه باشد و ما را از کارهای بد و ناپسند باز دارد.
معیارهایی را برای انتخاب دوست مهم دانستهاند؟  -2صادق و یکرنگ باشد.
 -3خوش اخالق و باادب باشد.

1616پیشوایان بزرگ دین اسالم در مورد انتخاب با افراد عاقل ،باایمان و نیکوکار دوستی کنیم و از افراد
دوست چه سفارشی فرمودهاند؟
دروغگو ،بخیل و سخنچین دوری کنیم.
محمد (ص) در رابطه با بدترین افراد بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخنچینی
1717حضرت ّ
چه فرمودهاند؟
میکنند و بین دوستان جدایی میاندازند.
فعالیت ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4صفحهی  13کتاب درسی
ّ

معنی این ابیات چیست؟ گفتوگو کنید و معنی آنها را توضیح دهید   .
تو اوّل بگو با کیان زیستی

من آنگه بگومی که تو کیستی

همنشنی تو از تو به باید

تا تو را عقل و دین بیفزاید

***

سعدی

بیت اوّل :تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی کردی (نشست و برخاست کردی) تا پس از آن ،من بگومی که تو چگونه
انسانی هستی.
بیت دوم :دوست و همنشنی تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و امیان تو شود.
(هر دو بیت به تأثیر دوست بر رفتار و اخالق و شناخت انسان اشاره میکند).
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درس  2آداب دوستی
1.1منظور از ضربالمثل زیر چیست؟

منظور حفظ دوستی است یعنی دقّت کنیم تا دوستی ما

«پیدا کردن دوست آسان است ،ا ّما نگهداری آن ادامه پیدا کند و رابطهی دوستیمان محکمتر شود.
مشکل!»

2.2بعد از انتخاب دوست ،چه موضوعی در آداب حفظ و نگهداری دوستی
دوستی مهم است؟
3.3حفظ دوستی به چه معناست؟

به این معناست که ما با دوستانمان رفتارهای مناسبی
داشته باشیم تا دوستیمان ادامه پیدا کند و این ارتباط
به هم نخورد و محکمتر شود.

4.4رعایت چه نکاتی باعث حفظ دوستیها میشود؟  -وفادار بودن و دفاع از دوست در غیاب او
 پذیرش عذرخواهی دوست احترام به دوست و پرهیز از شوخی بیش از حد عیبجویی نکردن از دوست و تذ ّکر دادن به او در خلوت همدردی ،خیرخواهی و کمککردن به یکدیگر هنگاممشکالت
 پرهیز از به دردسر انداختن دوستان به خاطر خواستههایخود
5.5چرا برای دوستی حد و مرزی مشخّ ص شده زیرا هر چیزی و از جمله دوستی حد و مرزی دارد و اگر
است؟

دوستیها از حدود خود بیشتر روند مشکالتی به وجود
میآورند.

6.6چرا باید از دوستیهای افراطی پرهیز نمود؟

زیرا این نوع وابستگی زیاد از حد به دوست ،آرامش
روحی افراد را برهم میزند و مشکالتی را ایجاد میکند.

7.7چرا گاهی در روابط دوستانه «نه گفتن» اینقدر زیرا ممکن است احساس کنیم که با نه گفتن ،دوستانمان
سخت است؟

از دست ما ناراحت میشوند یا از اینکه نظر واقعیمان را
بگوییم خجالت بکشیم و گاهی تصور میکنیم ممکن است
بچه هستیم.
ما را مسخره کنند و فکر کنند ّ

326

 سردد یتسود بادآ

خریدآنالین در

8.8درروابط بادوستان و بزرگترها ،گاهی موقعیتهایی باید یاد بگیریم که در این مواقع قاطعانه ،محترمانه و
پیش میآید که افراد از ما درخواستهای نابجایی بدون خجالت «نه» بگوییم و اگر خودمان الزم دانستیم
دارند ،در این مورد چه باید بکنیم؟

دلیل نه گفتن خود را هم بگوییم.

9.9اگر انسان برخالف عقیدهی خویش ،همهی ممکن است ح ّتی برای خود و خانوادهاش دردسر درست
خواستههای دیگران را قبول کند و بخواهد آنها را کند.
راضی نگه دارد ،چه پیش میآید؟
فعالیت � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3صفحهی  16کتاب درسی
ّ
معنی این شعر چیست؟ مربوط به کدامیک از توصیههای مربوط به دوستی در صفحهی قبل است؟
دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشانحالی و درماندگی

سعدی

دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد( .به او کمک و یاری رساند).
این بیت مربوط به توصیهای است که میگوید دوستان باید در مسائل و مشکالت با هم احساس همدردی و خیرخواهی
داشته باشند و به هم کمک کنند.
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