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 )1چرا دوستی یکی از مهمترین نیازهای انسان است؟

 )2برقراری رابطه دوستی چه فایده هایی برای انسان دارد؟

 )3دلیل اهمیت انتخاب دوست چیست؟
 )4رضا تازه به این شهر آمده و در محله و مدرسه به دنبال یافتن دوستی برای خودش است .چه ویژگی هایی را باید در نظر
داشته باشد؟

 )5مفهوم بیت زیر را توضیح دهید:
 )6تو اول بگو با کیان زیستی من آنگه بگویم که تو کیستی

 )7برای حفظ رابطه ی دوستی چه مواردی را باید رعایت کرد؟  4مورد بیان کنید.

 )8رعایت حد و مرز در روابط دوستی را توضیح دهید.

 )9در موارد زیر ،بهتر است با دوست خود چه رفتاری داشته باشیم؟
❖ وقتی عیب و ایرادی در رفتار دوستمان می بینیم:
❖ وقتی دوست ما در کارش به مشکلی برمی خورد:
❖ دوستمان پیشنهاد انجام کار نادرستی می دهد:

❖ حرفی زده ایم که دوستمان ناراحت شده است:

 )10در چه مواقعی باید از مهارت "نه گفتن" استفاده کنیم؟

 )11مفهوم تصمیم گیری را بیان کنید.

 )12بر چه اساسی تصمیم گیری خوب یا بد را می شناسیم؟ از هر کدام مثالی بزنید.

 )13تصمیم گیری های ما بر کدام ابعاد از زندگی مان تأثیرگذارند؟

 )14فرایند تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟

 )15معلم می گفت :بچه ها در تصمیمات خودتان تحت تأثیر فشارهای روانی دوستان و اطرافیان نباشید .منظور معلم
چیست؟

موفق باشید
شریفی
اهداف
مفهوم دوستی  ،فواید و دالیل اهمیت آن را می داند .
چگونگی رفتار با دوستان خود را در موقعیت های مختلف می داند .
رعایت حد و مرز دوستی را توضیح می دهد
مواقع استفاده از مهارت نه گفتن را به خوبی درک کرده است .
مفهوم تصمیم گیری و مراحل و فواید آن را می داند .
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