
 دانش آموز نمونه – 17درس 

. به خوبی استفاده میآموزِ نمونه از ....دانش -1  هایشفرصت کند...........

. باعث می -2 اند آموزانی که زحمت کشیدهشود حق دانش...............
 پایمال شود.

 تقلّب 

. و  -3 . هم مهم به همان اندازه که درس مهم است ............... .............
 است.

 اخالق –ادب 

که خجالتی نباشد و بدون ترس و نگرانی  آموز نمونه کسی استدانش -4
 هر سؤالی را که دارد از معلّمش بپرسد.

 صحیح

ین است که به معلم خود احترام میآموز نمونه اهای دانشاز ویژگی -5
 گذارد.

 صحیح

 صحیح کند، زیرا خدا اسراف را دوست ندارد.آموز نمونه اسراف نمیدانش -6

 غلط دهد.هر زمان که بخواهد انجام میدانش آموز نمونه، هر کاری را در  -7

 آموز نمونه را بنویسید.پنج ویژگی دانش -8
برنامه ریزی، احترام به معلّم، مهربانی با دیگر دانش 

 آموزان، دوری از اسراف، دوری از تقلّب

 اند؟ها چه فرمودهها و استفاده از آنی فرصتحضرت علی )ع( درباره -9
ها به گذرند. از فرصتها مانند ابر )به سرعت( میفرصت

 خوبی استفاده کنید.

ی نتوان کسی را پیدا کرد که در همهبا توجّه به این که شاید  -10
-میآموزی که ی ما به عنوان یک دانشکارهایش نمونه باشد، وظیفه

 خواهد نمونه باشد، چیست؟

ت و دقیق انجام باید تالش کنیم که هر کاری را درس
توانیم در هر کاری نمونه ای که میدهیم و تا اندازه

 باشیم.

 تواند با دیگران مهربان باشد؟آموز چگونه مییک دانش -11
است به او کمک کند و  مثالً اگر کسی در درسی ضعیف

 تر باشد.های پایینآموزان کالسمراقب دانش

 ؟نیستهای دانش آموز نمونه کدام گزینه از ویژگی -12

 ریزی(برنامه1
 (توجه به دوستان2
   (صحبت با دوستان در کالس3
 (احترام به معلّم4

 دانش آموز نمونه برای منظّم شدن زندگی اش چگونه رفتار می کند؟ -13

کند ها را تحسین می(از زندگی کسانی که آن1
 کند.ها رفتار میکند و مانند آنالگوبرداری می

ش ی کارهایش مثل خوابیدن، غذا خوردن، ورز(در همه2
 کند.و کارهای دیگر نظم را رعایت می

کند فقط دهد و سعی میای اضافه انجام نمی(کاره3
 تکالیف خودش را انجام دهد.

کوشد تا مانند (با تقلید از معلّم و مسئولین مدرسه، می4
 ترها رفتار کند.زرگب

 

 (2ی )گزینه -13(                                 3ی )گزینه -12

تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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