
 اجتماعي ششم دبستان 

  
  

 

. است اجتماعياست و انسان موجودي  نيازدوستي يك 
و  كردن تمحبها ميل به خداوند در سرشت ما انسان

با ديگران را قرار  ارتباط برقراريو نياز به  ديدن تمحب
  .داده است

  :مزايا و فوايد دوستان خوب
  لذت بردن از صحبت و همنشيني با دوستان خوب .1
 ا همدلي دوستاناحساس سبكي و آرامش ب.2

 حل مشكالت به كمك دوستان خوب.3

افزايش آگاهي و يادگيري چيزهاي جديد از طريق .4
  .گفتگو

1كارت 
 دوستي 1فصل
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  :ها سؤال
  چرا دوستي يك نياز است؟ .1
 ترين نيازهاي انسان چيست؟يكي از مهم .2

ما در رابطه با ديگران چه چيزهايي  درسرشتخداوند  .3
 قرارداده است؟

 خوب چه مزايايي دارد؟ داشتن دوستان .4
  همنشيني و گفتگو با ديگران چه فوايدي دارد؟ .5
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ها پاسخ
تواند تنها چون انسان موجودي اجتماعي است و نمي .1

به ديگران محبت كند و محبت و نياز دارد زندگي كند 
  .ببيند

 دوستي.2
ميل به محبت كردن و محبت ديدن و نياز به برقراري  .3

 ارتباط با ديگران 
لذت بردن از همنشيني، احساس آرامش ، حل مشكالت  .4

 و افزايش آگاهي و فراگيري
  .شود مي ب جديدلباعث افزايش آگاهي و آموختن مطا .5

 دوستي
  

1كارت دوستان ما
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گذارد ما نيز ما تأثير مي ر و اخالق دوستان درچون رفتا
  .ر دوستان خود داريمتأثيراتي ب
است ولي با هركس  آرامشي مايه خوبدوست 

يك دوست موجب كه در شرايطي .توان دوستي كرد نمي
پس بايد در  ،ناراحتي و سرشكستگي دوست خود شود

  .انتخاب دوست دقت كنيم
 و ايمان، با عاقلكنند با افراد پيشوايان ديني توصيه مي

، دروغگوافراد دوستي كنيم و از دوستي با  نيكوكار
  .خودداري كنيم چينسخنو  بخيل

بدترين افراد كساني هستند كه ميان ): ص(پيامبراكرم 
  .  اندازند كنند و بين دوستان جدايي ميمي چينيسخنمردم 

  
  
كارت  
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  چرا انتخاب دوست
 يك موضوع مهم است ؟

 دوستان ما
2كارت
 1فصل
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  :ها سؤال
  را انتخاب دوست يك موضوع مهم است؟چ .1
  توان دوستي كرد؟چرا با هركسي نمي .2
  ان ديني در رابطه با دوستي چيست؟ي پيشوايتوصيه .3
  فرمايند؟ ي بدترين مردم چه   ميهدربار) ص( پيامبراكرم .4
  هر دوست ممكن است چه تأثيراتي بر ما داشته باشد؟ .5
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ها پاسخ

  ارد گذچون رفتار و اخالق دوستان برهم تأثيرمي .1
چون ممكن است در شرايطي يك دوست موجب  .2

  .ناراحتي و سرشكستگي دوست خود شود
با افراد عاقل، باايمان و نيكوكار دوستي كنيم و از  .3

  .چين خودداري كنيمدوستي با افراد دروغگو، بخيل و سخن
چيني بدترين مردم كساني هستند كه ميان مردم سخن .4
  .اندازندمي كنند و بين دوستان جداييمي
  . اثرات مثبت يا منفي. 5

  چرا انتخاب دوست
 يك موضوع مهم است ؟
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تا از آنان  كن رفاقتو  همدلي نيكانبا ): ع(حضرت علي 
  .جداشو تا از آنان نباشي بدان باشي و از

دوست كسي است كه در پشت سرهم صادق باشد * 
يعني حقوق دوست خود را صادقانه رعايت كند و يك رو 

  .باشد
  .دهم ندار عقلهركس ادب ندارد، * 

  :هاي دوست خوبويژگي: نتيجه
  صادق  -2       خيرخواه -1
  با ادب -4     خوش اخالق -3
  
  
  

كارت
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 هاي دوستويژگي  تان مادوس
 خوب

3كارت
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  : سؤال
چه دوستاني سبب پيشرفت ما ) ع(از نظر امام علي  .1

  شوند؟ مي
  چهارويژگي مهم دوست خوب كدامند؟ .2
  ي دوست چيست؟درباره) ع(يكي از سخنان امام علي  .3
 تا تو را عقل و دين بيفزايد/ ه بايد همنشين تو از تو ب .4

  يعني چه؟
   هاي دوست خوب را دارد؟ چرا؟آيا دوست شما ويژگي .5

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ها پاسخ

  .ها و كارهاي نامناسب باز دارددوستي كه ما را از بدي .1
  ايمان با -خوش اخالق –صادق  -خيرخواه .2
  .هركس ادب ندارد، عقل هم ندارد .3
دوست شما بايد بهترازخودت باشد تاعقل و ايمانت  .4

  .افزايش يابد
  .آموزي دانشبه عهده .5

هاي دوستويژگي
  خوب
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  .يك موضوع مهم است دوستي نگهداريو  حفظ
حفظ دوستي يعني با دوستانمان ر فتارهايي داشته 

  .باشيم تا دوستي ادامه پيداكند
  راي حفظ دوستيهايي بتوصيه

به دوست خود وفادار باشيم و در موقع غياب از او . 1
  .دفاع كنيم

  .جويي نكنيم و اگرخطايي ديديم پنهاني تذكردهيمعيب. 2
  .اگر دوستمان اشتباهي كرد و عذرخواست او را ببخشيم. 3
  .با يكديگر با احترام برخوردكنيم و زياد شوخي نكنيم. 4
  .ن به خاطر ما به دردسر بيفتدكاري نكنيم كه دوستانما. 5
  .درمسائل و مشكالت همدردي كنيم و خيرخواه باشيم. 6
  
  
  

  دوستان ما
  آداب دوستي
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  :ها سؤال
  چرا حفظ دوستي مهم است؟ .1
  حفظ دوستي يعني چه؟ .2
  ها چيست؟المثلمنظور از اين ضرب .3

  اما نگهداري آن مشكل/ دوست آسان است  پيداكردن
  / دوست آن باشد كه گيرددست دوست 

  در پريشان حالي و درماندگي                                                 
  دو توصيه مهم براي حفظ دوستي كدامند؟ .4
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ها پاسخ
چون باهم دوست ماندن مهم است و با هركسي . 1

  .توان دوست بود نمي
با دوستانمان رفتارهايي داشته باشيم كه  يعني .2

  .دوستي ما ادامه يابد
پيداكردن دوست آسان است ولي مهم رفتارماست  .3

دوست خوب كسي است كه . ماندبكه او با دوست 
  .درموقع نياز به كمك دوست خود برود

  .با احترام برخوردكنيم، وفادار باشيم - جويي نكنيمعيب .4

  آداب دوستي
  

4كارت  دوستان ما
 1فصل




