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 ردیف سواالت پاسخ

ناسزاگویی و ...( –غیبت  –تنبلی  –رفتارها و عادتهای ناپسند)دروغ   9 اخالق ما با چه چیزهایی تهدید می شود؟ 

 7 میکروبهای اخالقی کدامند؟ ... و ناسزاگویی – غیبت – تنبلی – دروغ

 3 عامل اصلی انتشار میکروبهای اخالقی چیست؟ شیطان

درست تصمصم نمی گیریم  و ممکن است  –خوب فکر نمی کنیم 

 اشتباه کنیم .

 4 وقتی دچار شتابزدگی می شویم چه اتفاقی می افتد؟

چون انسان عجول خوب اندیشه نمی کند و بدون فکر تصمیم می 

 گیرد و اشتباه می کند.

 5 چرا انسانهای عجول نمی توانند تصمیم های درستی بگیرند ؟

روست .ببا مشکل دیگری بنام ......................... روانسان عجول  دو باره کاری   6 

 2 چرا انسان عجول با دوباره کاری روبروست؟ چون کارها را با عجله و بدون دقّت انجام می دهد

پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است ؛ زیرا عقل او 

گذشته باشد . ردیگر کار از کا وقتی به کمکش می آید که  

انسان عجول چه می فرماید؟ پشیمانی علی)ع( در مورد  8 

هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی ، اوّل به نتیجه و عاقبت آن خوب 

بیندیش .اگر دیدی نتیجه ی خوبی دارد ، به تصمیمت عمل کن و اگر 

 دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است ، از آن صرف نظر کن.

اندیشه به نتیجه ی کار چه پیامبر اکرم در مورد تصمیم گیری و 

 می فرماید؟

1 

 الف :ممکن از پاسخ های اشتباه داده باشیم

 ب: تصمیم درستی نخواهیم گرفت و نتیجه خوبی نخواهد داشت .

: ممکن است خطر تصادف گیش بیاید .ج  
 

 در هریک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی بدنبال دارد؟
امتحانی :................................الف: پاسخ به سواالت   

 ب: تصمصم گیری در کارها : ....................................

 ج: عبور از خیابان ...........................................

91 

از تنبلی  و بی حالی بشدّت بپرهیز ؛ زیرا که این دو ، هم دنیا را از تو 

آخرت راخواهند گرفت و هم   

99 امام صادق)ع( در مورد سستی و تنبلی چه می فرماید؟  

 97 انسان سست و تنبل چه چیزهایی را از دست می دهد؟ عمر و سالمتی و بقیه نعمتها

 الف : آینده نگری  ب:دوستی با انسان های کوشا  ج:تصمیم قاطع  

 د: برنامه ریزی

 93 راههای درمان تنبلی چیست؟ نام ببرید .

کس در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتال هر 

 می شود .

 94 امیر مؤمنان در مورد سستی و کوتاهی در کارها چه می فرماید؟

 95 همراهی دوستان کوشا چه نتایجی دارد ؟ انگیزه  بیشتری برای کارو تالش ایجاد می کند .

چندان کند . می تواند انگیزه ی ما را برای تالش بیشتر  دو  96 مطالعه ی زندگی انسانهای کوشا چه نتایجی دارد؟ 

 92 بنا به فرمایش علی)ع( راه درمان تنبلی چیست؟ راه درمان تنبلی ، عزم و اراده ی محکم و جدّی است .

 98 یکی از گامهای اساسی برای مبارزه با تنبلی ..................  است . برنامه ریزی

کارهای شبانه روز و انجام کارها با اولویت و انجام یعنی یادداشت 

 کارهای مهمتر و بعد بقیه ی کارها

 91 اولویت بندی چیست؟

 71 دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی چیست؟ فکر در نتیجه ی کار وتصمیم گیری مناسب

شخص تنبل تالشی برای رسیدن به اهداف نمی کند و عمر و سالمتی 

را از دست می دهد.و سایر نعمتها   

 توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست

می دهد؟   
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