


                                        

 

 بارم سئواالت رديف

 نمره(     1) .سواالت چهار گزينه ایالف(  
  عصبانیت واکنشی است ........ -1

 هیجانید(             غیرمنطقیج(             احساسیب(             آنیالف( 

ه مجموع رفتارهای درستی که بايد در برخورد با يکديگر در موقعیت های مختلف رعايت کنیم تا منزلت ما حفظ ب -2

 گويند.شود می

 مهارت معاشرتد(           آداب معاشرتج(          میانه روی و اعتدالب(          آدابالف( 

 کدام نوع تصمیم گیری اغلب پبامد خوبی ندارد؟ -3

 هیچکدامد(           منطقیج(           احساسیب(          آنیالف( 

 کدام عامل جزء عوامل ايجاد افسردگی نیست؟ -4

 استرسد( آسیبهای جسمی و بیماری             ج( فشار روانی باال            ب( اضطراب و دلهره           الف( 

 

 

 نمره( 1) عبارت صحیح و غلط را در جمالت زير مشخص کنید.ب(   
 ص             غ                                                                                   اگر فردی به شما پرخاش کرد اول سکوت نکنید. -1

 ص             غ                                                                                                                 افسردگی قابل درمان نیست. -2

 ص             غ                                                                                       شوند.افراد رقابت جو بیشتر دچار استرس می -3

 غ           طبق فرموده حضرت علی علیه السالم منفعتی که از راه زشتکاری بدست آيد فايده ای برای تو ندارد.  ص   -4

 

 يک مورد اضافی است. نمره( 5/1با استفاده از کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید. )ج(   

 (صله رحم –رسانه  –س عزت نف –کاربرد مجاز مواد مخدر  –پیام  –ادب  –مهار نفس )

 کند.............................. وسیله ای که از طريق آن انسان پیام خود را به فرد ديگر منتقل می -1

 ......................... يعنی احساس ارزشمند بودن و محترم شمردن و شريف بودن است................ -2

 .روش های نیکو و اخالق پسنديده و تربیت صحیح است....... به معنای ................................. -3

 راه حلی برای کاهش افسردگی است.....................................  -4

 های عصبی است.استفاده از مواد مخدر در تسکین برخی بیماری...............................  -5

 آور.يعنی داشتن اراده قوی در باز داشتن از توجه به امور زيان....... ........................... -6

 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 5/6د( سواالت تشريحی ) 
 انواع تصمیم گیری را نام ببريد. -1

 
 مصرف کننده عاقل چه کسی است؟ تعريف کنید. -2

 
 فشار روانی 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

 تمشتفکر و سبک زندگی هآزمون درس: 

 (97خرداد ماه ) دومنوبت 

 :ماره داوطلب ش

 23/3/97 ن :تاريخ آزمو

 دقیقه  40   : مان آزمونز

 20 : تعداد سئواالت

 2 : تعداد صفحات
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