دبستان پسرانه شاهد امام جعفر صادق(ع)

اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد
نام

ردیف

نام خانوادگی

آموزگار

پایه/کالس

طراح

زمان

ششم....../

محمد رضا طیبی میبدی

 51دقیقه
امتیاز

آزمونک درس دوم اجتماعی(آداب دوستی)

صحیح-غلط

 در مقابل درخواست نابجای دوستان باید در برابر آن ها مهارت نه گفتن داشته باشیم( .

)

 یکی از موارد آداب دوستی ،تاثیر دوستی است که باید در سنین کودکی به آن توجه داشت( .

)

 از نه گفتن خجالت نکشید اما سعی کنید محترمانه نه بگویید( .

)

* به عیادت رفتن از دوست در زمان بیماری ،مربوط به کدام موارد آداب دوستی است؟
الف)نه گفتن

ب)انتخاب دوست

ج) حد ومرز دوستی

د)حفظ دوستی

وضعیت(بازخورد کلی آموزگار):

 اگر خطایی از دوستمان سر زد ،عیب جویی نکنیم و در خلوت باید به او تذکر بدهیم( .

)

الف)نه گفتن

ب)انتخاب دوست

ج) حد ومرز دوستی

د)حفظ دوستی

* وابستگی بیش از حد به دوست .................... ،افراد را به هم می زند.
الف)رفاقت

ب) آرامش روانی

ج) قدرت تکلم

د)عواطف

جای خالی

 ....................... یعنی اینکه ما با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند.
 جمله « خیر االمور اوسطها» مربوط به  ...............................و درباره میانه روی در دوستی است.
 گاهی وقت ها دلیل نه گفتن این است که می ترسیم دیگران ما را ( ....................مسخره-عیب جویی) کنند.
الف) از موارد آدب دوستی «حفظ دوستی» را به اختصار توضیح دهید؟

تشریحی

ب) به چه علت انسان ها ،توانایی«نه گفتن» ندارند؟ (دو مورد)
ج) مفهوم بیت « دوست آن باشد که گیرد دست دوست/در پریشان حالی و درماندگی » چیست؟
د) منظور از ضرب المثل «پیدا کردن دوست آسان است ولی نگهداری آن مشکل!» چیست؟

امضا آموزگار:

دانش آموز عزیزم:

امضا یکی از والدین:

سعی کن سوال را خوب بخوانی تا بتوانی پاسخ درست دهی.
آدرس تلگرام:

@shahed_isadiq

سایت آموزشگاه:

shahed-meybod.ir

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

چهار گزینه ای

* عیب جویی نکردن از خطای دوست ،بیانگر کدامیک از موارد آداب دوستی می باشد؟

