


                                        

 

 بارم سئواالت رديف

 نمره(     52/1 سواالت چهار گزينه ای )الف(  
 (52/0مديريت زمان يعنی ..... ) -1

 استفاده درست از فرصت ها            د( ب و جالف( تنظیم زمان            ب( عمری که خداوند به ما داده            ج( 

 (2/0شیوه های رفتاری ممکن است ..................... باشد.) -5

 قاطعانه         ج( تهاجمی و پرخاشگرانه          د( همه موارد –الف( منطقی         ب( مودبانه 

 (52/0گويند.) دامه پیدا کند .................... میشود رابطه بین برخی افراد به خوبی ابه عواملی که موجب می -3

 الف( آدب ارتباط         ب( آداب و پل های ارتباطی          ج( آداب معاشرت          د( شیوه های رفتاری

 (52/0انواع ارتباط عبارتند از .................. ) -4

 اجتماعی –عاطفی  –ب( مجاورتی                             عملکردی                   –خانوادگی  -الف( مجاورتی

 دينی -خويشاوندی  –حقوقی                                                   د( خانوادگی  –عملکردی  –ج( خانوادگی 

 

 

 نمره( 1) عبارت صحیح و غلط را در جمالت زير مشخص کنید.ب(   
 ايرانی است.                                                           ص                          غ –سالمی سبک زندگی مردم کشور ما ا -1

 ايرانی بودن اشاره به فرهنگ ايرانی و آداب و رسوم اقوام مختلف ايران ندارد.                  ص                          غ -5

 شوند.                                          ص                          غال و يا دو سال تنظیم میاهداف میان مدت برای يک س -3

 شود.                           ص                          غداوطلبانه و عاطفی بین افراد معاشرت گفته می –به رابطه صمیمی  -4

 

 يک مورد اضافی است. نمره( 2/1با استفاده از کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید. )ج(   

 مديريت اختالف( –عناصر ارتباطی  –افراد متدين  –تاب آوری  –خشم  –هويت فردی  –)اختالف 

 گويند................. میدر ارتباط کالمی و غیر کالمی همواره چهار عامل وجود دارد که به آنها ................... -1

 ........................................ يعنی تحمل سختی ها و چاره جويی برای حل مشکالت. -5

 شود را ..................مجموعه ای از ويژگی های جسمانی و عاطفی و اخالقی يک فرد که موجب تفاوت او با ديگران می -3

 گويند.

 اند..................... در کنترل خشم خود موفق................ -4

 ............................... يعنی شناخت علت اختالف و برخورد به موقع با موضوع پیش آمده و پیدا کردن راه حل مناسب. -2

 .................................. عکس العمل انسان به يک موضوع ناخوشايند است. -6

 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 52/6د( سواالت تشريحی ) 
 نمره( 1فشار همساالن را تعريف کنید. ) -1

 

 (نمره 1رفتار قاطعانه يعنی چه؟ ) -5

 

 (52/1اضطراب يا دلهره را تعريف کنید. ) -3

 

 

 

 

   نام و نام خانوادگی :

 نام کالس :

 خردمند نام دبیر :

 خردمند طراح سئوال : 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 مشهد مقدس  3 اداره آموزش و پرورش ناحیه

 امام حسین )ع(  3 دبیرستان دوره اول دخترانه شماره

 تفکر و سبک زندگی هفتمآزمون درس: 

 (97خرداد ماه ) دومنوبت 

 طلب :ماره داوش

 53/3/97 ن :تاريخ آزمو

 دقیقه  40   : مان آزمونز

 50 : تعداد سئواالت

 5 : تعداد صفحات
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