هــیــوا ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور
نام ونام خانوادگی:

آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام درس :تفکر و سبک زندگی

منطقه تبادکان

طراح سوال :نشاط

دبیرستان دوره اول دخترانه امام رضا علیه السالم -واحد12

تاریخ امتحان95/3/22 :

خرداد ماه
سال تحصیلی95-96

پایه :هفتم

بنیاد فرهنگی رضوی

کالس:
نام دبیر:
مدت امتحان15:

تعداد سوال10 :

تعداد صفحه2 :

بارم امتحان5 :

نمره:

یکی از انهل اهی اهل جهنم این است هک  :اگر اهل تعقل ،اندیشه و ردک
بودیم امروز اینجا نبودیم(.سوره ملک)10/

سوال

بارم

الف)پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
/25
1

2

حفظ خود از کشیده شدن به گناه.................را گویند.
الف-شرم از خدا

ب -حیا

ج -عفت

د -هیچکدام

شجاعت در بیان عقاید به صورت مستقیم و صادقانه به طرف مقابل را

/25

..................گویند.
الف-فشار همساالن
ج-رفتار منفعالنه
3

ب  -رفتار قاطعانه
د-رفتار عاقالنه

تحمل سختی ها  ،چار ه جویی برای حل مشکل و دادن پاسخ مناسب به مشکالت را
.................گویند.
الف-تاب آوری
ج -شیوه رفتاری

ب-پل ارتباطی
د-منطقی بودن
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/25
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4

به عواملی که موجب می شود رابطه بین برخی از افراد به خوبی ادامه پیدا کند

/25

 ...................می گویند.
ب -مهارتهای ارتباطی

الف-آداب ارتباط

د -الف و ج صحیح می باشند.

ج -پل ارتباطی

ب) پاسخ دهید:

بعد باطنی حجاب چیست؟ بعد باطنی آن تقوا و پذیرش بندگی و عبودیت خداوند است .

5

/5

/5

6

دو عنصر مهم که هویت مردم ایران را تشکیل می دهند را نام ببرید؟
اسالم و فرهنگ ایران.

چه افراد ی در کنترل خشم خود موفق تراز دیگران هستند.؟افراد متدین و معتقد به آداب و

7

/5

مبانی اخالقی

1

مدیریت اختالف یعنی چه؟

8

شناخت علت اختالف ،برخورد منطقی  ،صادقانه و به موقع افراد با موضوعی که اختالف به خاطر آن به وجود
آمده است و پیدا کردن راه حل منطقی برای اختالف
1
9

عواملی که موجب می شود هنگام اضطراب بتوان بر خود غلبه کرد را نام ببرید؟(چهار
مورد)
تفکر مثبت -تسلط بر خود-دوری از تفکرات منفی-ایمان و توکل بر خداوند-دعا و نیایش در هنگام سختی

1
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10

چهار مورد از آثار نیکی به والدین را بنویسید.؟
جلب رضایت الهی نزول رحمت آسمانی
بهره مندی از برترین قصرهای بهشتی
بهره مندی از سایه عرش الهی -افزایش طول عمر

موفق و عاقبت بخیر باشید.
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