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خالصه درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

فصل اول : دوستان ما

درس اول : دوستی
دوستی یک نیاز است

انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند. تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است. دوستی یکی از مهم ترین 
نیازهای ما به شمار می رود. خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محّبت کردن و محّبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را 

قرار داده است.

فواید داشتن دوستان خوب
با دوست عاقل و صبور باعث می شود  با دوستان خوب لذت می برد.  ب( صحبت کردن  الف( انسان از صحبت کردن و همنشینی 
احساس سبکی و آرامش کنیم. پ( انسان از طریق همنشینی و گفت و گو با دیگران چیزهای جدیدی یاد می گیرد و به آگاهی های خود 

می افزاید. ت( دوستان ما را در مشکالت یاری می کنند.

انتخاب دوست
یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی ، انتخاب دوست است. اگر چه دوست خوب مایه آرامش انسان است ،  با هر کسی نمی توان 
دوستی کرد و همه افراد برای دوستی و رفاقت شایستگی ندارند . گاه ممکن است یک دوست ، دوستش را به سوی موفقیت و سعادت 

تغییر دهد و گاه ممکن است موجب ناراحتی و سرشکستگی دوست خود شود.

ویژگی های دوست خوب
الف( دوست خوب ، خیرخواه شما است و شما را از کارهای بد و نامناسب باز می دارد. ب( دوست خوب با شما صادق و یکرنگ است. 

پ( دوست خوب خوش اخالق و با ادب است. 
حضرت علی )ع( به فرزندش امام حسن )ع( فرمودند : » با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی. «
ویژگی های دوست خوب از نظر امیرالمؤمنین )ع( : » کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدی ها و کارهای نامناسب باز دارد 
، زیرا چنین دوستانی به تو یاری می رسانند و سبب پیشرفت تو می شوند. «  دوست خوب ، خیرخواه شماست و شما را از کارهای بد 

و نامناسب باز می دارد.
حضرت محمد )ص( می فرمایند : » بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند. «                                           

درس دوم : آداب دوستی  
چگونه با دوستانمان رفتار کنیم ؟

1- به دوست وفادار باشیم و در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم.
2- کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفتند.

3- اگر خطایی از دوستمان دیدیم ، عیب جویی نکنیم ؛ بلکه با رفتار محبت آمیز و در خلوت به او تذّکر دهیم.
4- اگر دوستمان کار اشتباهی انجام داده است و عذر می خواهد ، او را ببخشیم.

5- با یکدیگر با احترام برخورد کنیم و بیش از حد شوخی نکنیم.
6- در مسائل و مشکالت با هم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم.

حد و مرز دوستی
دوستی ها حد و مرز مشخصی دارند که اگر از حّد خود خارج شوند ، مشکالتی به وجود می آورند. وابستگی زیاد از حد به دوست، آرامش 
روانی افراد بر هم می زند. پس باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد. گاهی در روابط با دوستان یا حّتی بزرگ ترها ، موقعیت هایی پیش 
می آید که افراد از ما درخواست های نابجایی دارند. وقتی کسی از شما چیزی یا کاری را می خواهد که به نظر شما نادرست است، باید 
قاطعانه و محکم » نه « بگویید. از » نه « گفتن خجالت نکشید ؛ اما سعی کنید محترمانه » نه « بگویید. اگر الزم دانستید دلیل » نه « 

گفتن خودتان را هم بگویید. 
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سؤاالت امتحان كالس هاي ششم دبستان
درس : مطالعات اجتماعی

آزمون شمارهتاریخ امتحان  : 92/3

1مدت  :  60 دقیقهمنتخب مدارس نمونه كشور ) خرداد 92 (
الف( جاهای خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد :     4

1-گندمگياهي.....................سالهاستوبهدوشكل.....................و.....................كشتميشود.

2-امامعلي)ع(:»كسيرابرايدوستيانتخابكنكهتورااز.....................وكارهاينامناسببازدارد،زيراچنيندوستاني

بهتوياريميرسانندوسبب.....................توميشوند.«

3-بيشترمنابعنفتيغربايراندراستان.....................قراردارد.

4-دانشگاهجنديشاپوردراهوازدرزمان.....................تأسيسشدهبود.

5-اصفهانبعدازتهرانو.....................پرجمعيتترينشهرايراناست.

1 ب( گزینه  های  درست را با عالمت )×( مشخص كنيد :

6-كداميكمهمترينمنبعغذاييمردمكشورماست:

ت(هرسهمورد پ(محصوالتجاليزي ب(حبوبات الف(غالت

7-چرادردورهياسالميبهدانشمندان»حكيم«ميگفتند:

الف(زيرامسلمانبودندوبراساستعاليماسالميبهدانشرويآوردهبودند.

ب(زيرااغلبكتابهايخودرابهزبانعربيمينوشتند.

پ(زيراسرزمينهاياسالميبهكانونعلميجهانتبديلشدهبودوآنهادانشمندمسلمانبودند.

ت(زيراآنهاعلوممختلفراميدانستندودرچندعلماستادبودند.

2   پ ( جمالت درست و نادرست را مشخص كنيد :

8-استفادهازبرقآبيبرايحفظمحيطزيستبهتراست.

9-زكريايرازيسالهادركتابخانهايكهسامانيانتأسيسنمودند،

مشغولتحقيقبود.

10-درزمانحياتپيامبر)ص(مسلمانان،اسالمرادرخارجازشبهجزيرهي

عربستانگسترشدادند.

11-اوجشكوفاييشهراصفهانمربوطبهدورهياسالمياست.

ت(  به سؤاالت زیر با دقت پاسخ دهيد :5

12-چهاربنايتاريخياطرافميداننقشجهاناصفهانكداماند؟

13-سهگروهعمدهانرژيرانامببريد.

14-سهمرحلهيتصميمگيريچيست؟

نادرست     درست

نادرست     درست

نادرست     درست

نادرست     درست

تاريخامتحان:91/10/9
مدتامتحان:60دقيقه مدرسهابتدايیمفيدمنطقه2تهران)دیماه91(



كالس هاي ششم دبستان
تشریح از :  زهرا باطنيتاریخ امتحان  : 3 / 92  پاسخ آزمون شماره

درس  :  مطالعات اجتماعی
سؤاالت منتخب مدارس نمونه كشور
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1
1- يك  -  بهاره  - پاييزه             2- بدي ها - پيشرفت                      3- كرمانشاه

4- ساسانيان                           5- مشهد

6- ) الف( غالت                        7- )ت( زيرا آن ها علوم مختلف را مي دانستند و در چند علم استاد بودند.

11- نادرست 10- نادرست 9- نادرست  8 - درست

12- مسجد امام -  كاخ عالي قاپو - بازار قيصريه - مسجد شيخ لطف اهلل

13- سوخت فسيلي - انرژي هسته اي - انرژي هاي نو )قابل تجديد( مانند انرژي خورشيد 

14- خوب فکر كنيم - نتيجه ی هر انتخاب را پيش بينی كنيم - بهترين راه را انتخاب كنيم.

15- عضدالدوله ديلمي                                                                   16- شاه عباس      

17- خانگيران سرخس در استان خراسان رضوي                           18- يزد

19- نشان مي دهد كه هر واقعه در چه زماني اتفاق افتاده است. خط زمان براساس قرن )صد سال( تنظيم شده است.

20- زراعت يعني كشت و پرورش گياهاني كه بعد از كاشت دانه، حداكثر تا يکسال محصول مي دهند، مانند گندم و جو.

21- نقشه ي گردشگري، نقشه اي است كه بر روي آن، مکان هاي ديدني و آثار تاريخي نشان داده مي شود.

22- بسياری از جهانگردان، ديده ها و شنيده ها و خاطرات خود را از سفرهايشان می نوشتند و گاهی با نقاشی نيز تصوير   می كردند. 

        به اين نوشته ها »سفرنامه« مي گويند.

23- نيروی كار: در كشاورزی به افرادی نياز داريم كه مهارت دارند و می توانند كارهای مربوط به كشاورزی را انجام بدهند.    

        مانند كشاورز، علف چين و مهندس كشاورزي.

        ابزار و وسايل : به ابزار و وسايل مخصوص كشاورزي براي شخم زدن، آبياري، درو كردن و ... نياز داريم.

        سرمايه : بايد پول داشته باشيم تا مواد و ابزار مورد نيازمان را بخريم. البته اگر سرمايه ي ما كم بود، مي توانيم با 

       ديگران شريك شويم يا وام بگيريم. 

       مواد ) نهاده ها (:  به بذر، كود و سم نياز داريم.

24- 1- برخالف دستورات دينی است؟                          2- برخالف مقررات و قوانين خانه، مدرسه و اجتماع است؟

 3- باعث نگرانی و نارضايتی خانواده ام می شود؟    4- به سالمتی من يا ديگران لطمه می زند؟

25- دوستي حد و مرزي دارد و اگر دوستي ها از حدود خود بيش تر بروند مشکالتي به وجود مي آورند. از جمله اين كه اين  

        نوع وابستگي زياد از حد به دوست، آرامش روحي افراد را بر هم مي زند.

26- ابتدا در مورد سؤاالت آزمون خوب فکر می كنم و سعی در حل كردن سؤاالت می كنم. سپس پاسخ سؤاالت را به خانواده 

       خود نشان می دهم و پاسخ های نادرست را اصالح می كنم و از روی آن ها می نويسم و پی به اشتباهات خود می برم. دوباره 

 درس را می خوانم و برای تمرين بيشتر در درس رياضی برنامه ريزی می كنم تا برای آزمون های بعدی نمره ی خوب بگيرم. 

تشريح از  :  فاطمه خوب كردار10/9/ 91
مدرسه  ابتدايی مفيد منطقه 2  تهران ) دی ماه 91 (

ادامه دارد ...




