
 

 

 /فصل اولارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم                                             ام و نام خانوادگی  :                                                       ن

 مشخص کنید .  درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را با عالمت   -1

 نادرست              درست  الف ( دوستی ها حد و مرز مشخصی ندارد .

 نادرست              درست  ب( بهترین افراد کسانی هستند که بین دوستان جدایی می اندازند . 

 نادرست              درست  محترمانه نه بگوییم .ج( از نه گفتن خجالت نکشیم و 

 نادرست              درست  د( انسان می تواند با هر کسی دوست شود .

 

 مشخص کنید .  گزینه ی  درست را با عالمت   -2

 الف (کدام مورد را خداوند در سرشت انسانها نهاده است ؟

 هر سه مورد                        برقراری ارتباط                    محبت دیدن                       محبت کردن

 ؟ نیستب (کدام یک از موارد زیر از مزایای یک دوست خوب 

                                      آرامش بخشیدن                 همفکری نمودن         قبول تمام خواسته ها                   افزودن آگاهی ها

 ج( در آداب دوستی کدام موضوع از همه مهم تر است؟ 

 پیدا کردن دوست        داشتن رفتار محبت آمیز    شوخی نکردن با یکدیگر        حفظ و نگه داری دوست 

 د ( اگر دوستمان کار اشتباهی انجام داد و معذرت خواهی کرد باید چه کار کنیم ؟

 او را سرزنش کنیم        او را ببخشیم         تا مدتی با او صحبت نکنیم         اصالًبه حرف هایش گوش نکنیم       

 هـ(  پیشوایان بزرگ دینی توصیه می کنند از دوستی با چه کسانی خوداری کنیم ؟ 

 صادق                                نیکو کار                                بخیل                               عاقل  

 و( کدام یک ویژگی یک دوست خوب نیست ؟   

 با ادب                                        سخن چین                               صادق                        خیر خواه 

 مورد در روابط میان دوستان است ؟ ز( عیب جویی نکردن از خطا ها مربوط به کدام

 مهارت نه گفتن                   حدو مرز دوستی                           انتخاب دوست               حفظ دوستی

 وع مهم می کند ؟ح( تاثیر متقابل دوستان در اخالق و رفتار یک دیگر ما را متوجه کدام موض

 انتخاب دوست                        حفظ دوستی                  مهارت نه گفتن              نیاز به دوستی

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید . -3

 است .الف( انسان موجودی ...................... 

 ب( دوست خوب با شما  ................. و یکرنگ است .

 ج( وابستگی زیاد از حد به دوست ...................... افراد را بر هم می زند .

 د( پیدا کردن دوست اسان است اما ............... آن مشکل .

 هـ ( هر کس ادب ندارد ................. ندارد .

 و ( ................ یکی از مهم ترین نیاز های ماست . 

 هر مفهوم را به توضیح آن وصل کن . -4

 داشتن رفتار مناسب   دوست خوب           

 مایه  آرامش انسان   عامل حفظ دوستی  

 



 

 

 چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است ؟ -5

 

 

 

 بیت زیر به چه نکته ای اشاره می کند ؟ -6

 تو از تو به باید                                                               تا تو را عقل و دین بیفزایدهمنشین 

 

 

 مورد ( 4فواید و مزایا ی دوست خوب چیست؟  ) -7

 

 

 

تابی می مریم درفراق دوستش که همرا ه خانواده نقل مکان کرده و در مدرسه دیگری ثبت نام نموده بسیار گریه و بی  -8

 کند این مسئله مربوط به کدام مورد در روابط میان دوستان است ؟

 

 

 

 در برابر خواسته ی نادرست چگونه رفتار کنیم ؟  -9

 

 

 

 معنی این شعر چیست ؟ -11

 دوست آن باشد که گیرد دست دوست                                                           در پریشان حالی و درماندگی           

 

 

 برای حفظ دوستی چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟ ) سه مورد (   -11

 

 

 

 

 

 


