الف
1

پاسخ صحیح را عالمت  بزن .

کدام یک از موارد زیر گروه نیست؟
الف) افراد یک خانواده 

2

ب ) دانش آموزان یک کالس 

ج ) بیماران یک مطب

اگریکی از دوستانت از شما درباره ی پولی که پدرت برایت خرج میکند سوال بپرسد ،کدام اصل را رعایت نکرده ؟
الف ) دقت و توجه به سخنان 

ب) حفظ حریم شخصی 

ج) قطع کردن حرف گوینده

ب

جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کن.

3

مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر  ......................................است .

4

هنگامی که در گفتگو بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن به دیگران انتقال می دهیم از ارتباط .........................
استفاده کرده ایم.

5

وقتی فردی بتواند احساسات  ،رفتار و شرایط دیگران را درک کند و خودش را به جای او بگذارد به این کار
 ....................................گفته می شود.

6

به گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند  ..........................................می گوییم.

ج

به پرسش ها ی زیر پاسخ کامل بدهید.

7

گروه را تعرف کنید و یک مثال بزنید..................................................................................................................................... .
...........................................................................................................................................................................................................

8

هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست ؟ .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

9

انواع ترس را نام ببرید .برای هر کدام یک مثال بزنید...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ادامه ی سواالت

 11برای خوب « گوش دادن » باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ (  3مورد ) ..........................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 11وقتی کسی غمگین است  ،ما چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا به او کمک کنیم؟ ( 3مورد ) ..........................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 12دو مؤسسه نام ببر که به افراد نیازمند کمک می کند و به دلخواه وظایف یکی از آن ها را توضیح بده ................ .
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 13شورا چه نقشی و فایده ای در اداره ی بهتر جامعه دارد؟ .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

خودسنجی (نسبت به پاسخ هایی که دادی کدام حس را داری؟)
میزان یادگیری
انتظارات یادگیری

خخ

خ





ق ق ن ت بازخورد آموزگار :

آشنایی با مفهوم گروه
آشنایی با مفهوم همدلی
آشنایی با مفهوم ترس

نظر و امضای اولیاء دانش آموز:

آشنایی با مفهوم مشورت و شورا

دعای غریق  :یااهللُ یا رَحمنُ یا رَحیم  ،یا مُقَلِبَ القلوب ثَبِت قَلبی عَلی دینِک



