آموزشگاه شاهد امام صادق میبد

اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد
نام

ردیف

آموزگار

نام خانوادگی

پایه/کالس

طراح

زمان

ششم....../

محمد رضا طیبی میبدی

 51دقیقه
امتیاز

آزمونک درس اول اجتماعی(دوستی)

صحیح-غلط

 امام علی (ع) در نامه ای به فرزند خود امام حسین(ع) ،مالک های انتخاب دوست را برشمردند( .

)

 یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی ،انتخاب دوست است زیرا رفتار دوستان بر ما اثر می گذارد( .

)

 صادق بودن دوست باعث می شود که او با ما یک رو باشد و از حقوق ما صادقانه رعایت کند( .

)

* بدترین افراد از نظر مردم چه کسانی هستند؟
الف)سخن چین

ج) منافق

ب)جاسوس

د)هیچکدام

وضعیت(بازخورد کلی آموزگار):

 مطابق با سخن امام علی(ع)چنانچه دوست صادق و یکرنگ باشد ،ما را از کارهای ناپسند باز می دارد( .

)

الف)نظم

ج) مهربانی

ب)ادب

د)صداقت

*پیشوایان بزرگ دینی دوستی با چه کسانی را توصیه نمی کنند؟
الف)عاقل

ج) نیکوکار

ب)با ایمان

د)بخیل

جای خالی

 خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محبت کردن و  ...................و برقرای ارتباط قرار داده است.
 دوست خوب مایه ( .....................آرامش-افتخار) انسان است پس با هر کس نمی توان دوست شد.
 بدترین افراد از نظر پیامبر(ص) کسانی هستند که بین دوستان  .........................می اندازند.
الف) داشتن دوست خوب چه مزایایی دارد؟ (دو مورد)
ب)انسان موجودی اجتماعی است به چه معناست؟

تشریحی

ج) مفهوم بیت « همنشین تو از تو به باید /تا تو را عقل و دین بیفزاید» چیست؟
د) چرا امام علی(ع) گفته اند « با افرادی که تو را از کارهای بد باز می دارند» ،دوستی کن؟
هـ) بیت « تو اول بگو با کیان زیستی/من آنگه بگویم که تو کیستی» درباره کدام خصوصیت دوست صحبت
می کند؟
امضا آموزگار:

دانش آموز عزیزم:
سعی کن سوال را خوب بخوانی تا بتوانی پاسخ درست دهی.

Shahed_meybod.ir

امضا یکی از والدین:

کپی برداری از برگه بدون ذکر منبع شرعاً حرام می باشد.

چهار گزینه ای

*از نظر امام علی (ع) :هر کس عقل ندارد  .................هم ندارد.

