نام ونام خانوادگی :

آموزش وپرورش شهرستان ...............

مدت آزمون:

شماره :

آموزشگاه ..............................

تاریخ :

نام پدر :

آزمون اجتماعی پایه ششم ()1-4

تعداد صفحات 2 :

الف :پاسخ صحیح را مشخص کنید.
-1یکی از نکات مهم در تصمیم گیری ها استفاده از فکر وتجربه دیگران است به این کار .................می گویند.
الف :مناظره

ب:تجربه اندوزی

ج :مشورت

د :استقالل

 -2در آداب دوستی کدام موضوع بیشتر اهمیت دارد ؟
الف:داشتن دوستان زیاد

ب :حفظ دوستی

د :انتخاب دوست

ج:عیب جویی نکردن

 -3این سخن از کیست ؟ « با نیکان همدلی ورفاقت کن تا از آنان باشی واز بدان دور شو تا از آنان نباشی ».
الف:امام حسین (ع)

ب:امام علی (ع)

ج :پیامبر اکرم (ص)

د :امام سجاد (ع)

 -4در برابر درخواست های نا بجای دوستان از ما  ،چگونه باید رفتار کنیم ؟
الف :ناراحت شویم

ب :نه بگوییم

ج :خجالت بکشیم

د :قبول کنیم

 -5در کدام گزینه ی زیر ،هیچ گونه تصمیم گیری وجود ندارد ؟
الف  :ایمان می خواهد اتاق خود را تمیز کند.

ب :حسین کفش دلخواه خود را خریداری کرد.

ج :سعید باید با پدر ومادرش به مهمانی برود .

د :علی می خواهد تکالیفش را مرتب انجام دهد.

ب) صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

صحیح

 -6با هرکسی می توان دوستی کرد وهمه ی افراد برای دوستی شایستگی دارند .
 -7برای اینکه خوب تصمیم بگیریم  ،باید نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم .
 -8برای گرفتن تصمیم های مهم زندگی دوستان ،بهترین مشاور هستند.
 -9رفتار واخالق دوستان برما تأثیر می گذارد .
ج ) جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.
 -10انسان موجودی  .....................است ونمی تواند تنها زندگی کند.
 -11به انتخاب یک یا چند مورد  ،وکنار گذاشتن بقیه موارد  ......................... ،می گویند.
 -12بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم  .................می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند.
 -13همه ی تصمیماتی که ما می گیریم  ،نتایج و  ....................دارند.

غلط

 -14فاطمه می خواهد ویژگی های یک دوست خوب را از موارد زیر پیدا کند وبه تابلوی کالس نصب کند  .او باید
کدام موارد را انتخاب کند ؟
.........................................
.........................................
........................................

د) به سؤاالت زیر پاسخ دهید .
 -15علی تصمیم گرفته هر روز نیم ساعت ورزش کند  .این تصمیم مثبت است یا منفی ؟ چرا؟
 -16دوستی های افراطی چه زیانی دارد ؟
 -17سه مورد از فواید یک دوست خوب را نام ببرید .
 -18حسین برای انتخاب تیم فوتبال خود هنوز تصمیم نگرفته است به او در تصمیم گیری کمک کنید؟

 -19در هنگام تصمیم گیری به چه نکاتی توجه کنیم ؟

 -20برای حفظ دوستی ها چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

موفق وسرفراز باشید
آموزگار پایه ششم خ جنامی

