


 

                                         نام و نام خانوادگی :

 دقیقه 04مدت :                                    هفتم.........کالس : 

                                                    آمار :

امتحانات نوبت دوم  

 منره :         

 تفــــــــکر وسبک زندگــــــی آزمون درس :                          : دبیر 

 

 

 

درک هدفمند محیط  اطراف یا یک موضوع خاص از طریق حواس پنجگانه و ثبت این دریافت و  -1

 دریافت یعنی....

 د( پرسشنامه                  ج( مشاهده               ب( مصاحبه             الف( نظرسنجی   

 کدام مورد از موانع خودآگاهی نیست ؟ -2

 د( توقعات بیش از حد         ج( همه چیز خواهی         ب( اعتماد به نفس     الف( غرور و تکبر

ک فرد که موجب تفاوت او مجموعه ای از ویژگیهای جسمانی عاطفی اعتقادی اخالقی و عقالنی ی -3

 می شود عبارت است از .............    با دیگران

 د( خود                    ج( سبک زندگی                   ب( هدف                    الف( یادگیری 

 ؟برقراری ارتباط  می باشد موانعکدام مورد جز  -4

 د( نگاه کردن به گوینده      ج( مسخره کردن         ب( سوال کردن       الف( عذرخواهی از خطا 

 ؟بر اضطراب خود غلبه کنید نتوانیدچه عواملی موجب می شود که شما -5

 د( ایمان و توکل بر خدا  ج( دعا و نیایش در هنگام سختی   ب( تسلط داشتن بر خود   الف( تفکرات منفی 

 ؟کدام مورد جز آثار نیکی به والدین می باشد -6

 ب( بهره مندی از قصرهای بهشتی                            الف( جلب رضایت الهی و نزول رحمت آسمانی 

  د( هر سه مورد                 ج( افزایش طول عمر و بهره مندی از سایه عرش الهی 

 نمره (  25/0گزینه صحیح را انتخاب کنید. ) هر سوال 

 



 

 

 

 

 ت و ضعف خواسته ها عالیق ترسهانقاط قوشناخت ما از خصوصیات ظاهری افکار باورها ارزش ها عواطف  - 1

 یعنی  .......................   یا نفرت های ما از چیزهای مختلف 

 ست............   ..............  ا  انجام پروژه پژوهشی  طرح  مهمترین گام در - 2

 ارتباطات ما با معلم  پلیس  پزشک  از نوع ارتباطات  ..............................  می باشد. -3

شناخت علت اختالف برخورد منطقی صادقانه و به موقع افراد با موضوع و پیدا کردن راه حل منطقی برای رفع  -4

 ..............اختالف یعنی  .............   .....

 

 نمره ( 5/0)  سبک زندگی را تعریف کنید .    -1

 

 

 نمره ( 5/0دو مورد از اجزای تشکیل دهنده طرح پژوهش را نام ببرید .)  -2

 

 نمره ( 5/0مورد ( )  2برای افزایش تمرکز حواس چه فنونی را باید بکار ببریم ؟ )  -3

 

 

 نمره( 5/0مورد از حقوق معلم را با توجه به فرموده امام سجاد)ع( بنویسید. ) دو -4

   

 

مورد(    2)   اگرشما با خانواده خود دچار اختالف شدید چه راه حل هایی می تواند در حل مشکل به شما کمک کند ؟ -5

 ( نمره 5/0)

 

 موفق باشید 

 نمره (  25/0 جای خالی. ) هر جمالت و تعاریف زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 


