«به نام خدا »
آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی ششم
(علیه السالم)
دبستان غیردولتی امام هادی
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ردیف

1

مهر 19
کالس:
بارم

جای خالی های زیر را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) امیرالمومنان(ع) به فرزندشان امام حسن(ع) فرمودند «:با نیکان  ...............................و
 .......................کن تا از آنان باشی و از  .......................جدا شو تا از آنان نباشی».

3

ب) تصمیم گیری به معنای  ........................است.
ج) اولین مرحله تصمیم گیری ................................... ،است.
د) استفاده از فکر و تجربه ی دیگران به معنی  ...........................است.
9

گزینه درست را انتخاب کنید:
ا 0دوستی کدام نیاز ما را برطرف می کند؟
الف)میل به محبت کردن

ب)میل به محبت دیدن

ج)نیاز به برقراری ارتباط

د)هر سه مورد

 .9کدام گزینه به دوام دوستی کمک می کند؟
الف)دفاع از دوست در غیاب او ب)به دردسر انداختن دوست ج) احترام به دوستی د) هر سه مورد
 .3کدام گزینه به اهمیت انتخاب دوست اشاره می کند؟
الف)نیاز انسان به دوستی

ب)تاثیر دوستان به رفتار و اخالق هم

ج)نیاز به ابراز شادی و ناراحتی

د)انسان موجودی اجتماعی است.

9

 .4تصمیم های ما در کدام جنبه ی زندگی ما تاثیر می گذارند؟
الف) اخالق

ب)سالمت

ج)تحصیل و آینده

د)هر سه مورد

3

چهار فایده دوست خوب را بنویسید؟

4

حضرت محمّد(ص) در رابطه با بدترین افراد چه فرموده اند؟

5

در روابط دوستان و بزرگ ترها ،گاهی موقعیت هایی پیش می آید که افراد از ما درخواست های

1

نابجایی دارند ،در این مورد چه باید بکنیم؟
6

1
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اگر انسان برخالف عقیده ی خویش ،همه ی خواسته های دیگران را قبول کند و بخواهد آن ها را راضی
1

نگه دارد چه اتفاقی پیش می آید؟
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7

چرا برای دوستی حد و مرزی مشخص شده است؟

8

چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟

9

مراحل تصمیم گیری را فقط نام ببرید.

9

در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟

10

چرا گاهی در روابط دوستانه «نه گفتن» این قدر سخت است؟

11

رعایت چه نکاتی باعث حفظ دوستی ها می شود؟(سه مورد)

19

چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد؟

13

مالک های الزم برای انتخاب بهترین راه در هنگام تصمیم گیری چیست؟
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