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 درس چهارم

 پاسخ درست را مشخص کنید.

 اوّلین نکته که اعضای هر گروه باید به آن توجه کنند، چیست؟ -1
 شناخت وظایف خود -1
 داشتن روابط خوب با یکدیگر -2
 رعایت نظم و مقرّرات -3
 مشورت و همفکری -4

 یکی از ویژگی های مهمی که اعضای هر گروه باید داشته باشند، کدام مورد است؟ -2
 تقسیم کار و وظایف  -1
 نظم و مقررات -2
 اعتقاد به همفکری و مشورت -3
 انجام وظایف بر حسب استعدادها -4

 کدام مورد از نتایج مشورت نیست؟ -3
 حلّ مشکالت -1
 استفاده از فکر و تجربه ی همه -2
 اداره ی بهتر جامعه -3
 کشف استعدادها -4

 گزار می شود؟انتخاب شوراهای دانش آموزی هر سال در چه تاریخی در مدارس ایران بر -4

 نیمه ی اول آذر ماه -1
 نیمه ی اول آبان ماه -2
 نیمه ی دوم آذر ماه -3
 نیمه ی دوم آبان ماه -4

 به استفاده از فکر و تجربه دیگران در کارها در کدام سوره ی قرآن اشاره شده است؟ -5



 

 

 زلزال -1
 حمد -2
 شوری -3
 شعرا -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

.................... به حساب می آیند و همه برای زندگی کردن در کنار یکدیگر اعضای یک خانواده، یک  -1

 با آرامش و آسایش، ................... و ......................... می کنند.
 اعضای یک گروه باید ....................... با هم داشته باشند. -2
.......... بگذارند و تصمیم گیری ها و انجام کارها و اعضای یک گروه باید به نظر یکدیگر ............ -3

 .......................... کنند.
 در دین اسالم، به .......................... در کارها، سفارش شده است. -4
 اعضای ......................... یک محلّه در مورد مسائل محلّه با هم مشورت می کنند. -5
ی شود که ما بتوانیم از ..................... و ........................ دیگران استفاده همفکری و مشورت باعث م -6

 کنیم.
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 در شورا همه ی افراد می توانند نظر خود را بیان کنند. -1
 گروه برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند.  اعضای یک -2
 آموزان مدرسه یک گروه کوچک را تشکیل می دهند. دانش -3

 به سؤاالت زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 گروه: -1
 شورا: -2

 چند نمونه گروه نام ببرید. -2



 

 

 اعضای یک گروه در چه مواردی با هم مشورت می کنند؟ -3

 همفکری و مشورت چه فایده ای دارد؟ -4

 شورای دانش آموزی چیست؟هدف از تشکیل  -5

 خداوند در قرآن درباره ی مشورت کردن چه فرموده است؟ -6

 برای این که در گروه عضو مؤثری باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم؟ )چهار مورد( -7

  


