باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان 45 :دقیقه

نام کاس:

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

نمره کاسی:

نام دبیر :آقای خانی

مدیریت آموزش و پرورش آران و بیدگل

نمره تحقیق:

امتحان تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

نمره کتبی:

بارم

صفحه یک
جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:
 ............................................ -1عبارتست از :مجموعه ای از ویژگی های جسمانی ،عاطفی ،اعتقادی ،اخاقی و عقانی یک
فرد که موجب تفاوت او با دیگران می شود.
 -2ارتباط یعنی ...........................................از یک فرد به فرد دیگر یا  ..............................................به صورت کامی یا غیر
کامی با هدف تأثیرگذاری بر  ................................و . ...............................
 -3مدیریت زمان ،استفاده درست از ...........................است که خداوند در اختیار ما قرار داده است .برای استفاده بهتر از
زمان به داشتن  ............................و  ...................................و  .................................نیازمندیم.
 -4سبک زندگی هر فرد به میزان زیادی توسط  ............................مشخص می شود .اما با افزایش ، ...............................
 ............................و  ..............................نوع اعتقادات فردی و تصمیم گیری یک فرد ممکن است تغییر کند.
 -5به روش ها و شیوه هایی که انسان ها در موقعیت های مختلف در ارتباط با دیگران از خود نشان می دهند،
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 ....................................می گویند که ممکن است  ....................... ، ........................... ، .............................باشد.
 -6کلمات مرتبط ستون الف را با خط به ستون ب متصل کنید( .یک مورد اضافی است).
الف

1.5

ب

 همه چیزخواهی

عنصر ارتباطی

 عاطفی و ماندگار

شیوه رفتاری

 بازخورد نسبت به پیام

الگوی مؤثر مطالعه

 سؤال کردن

مانع رشد خودآگاهی

 پس ختام

مانع ارتباطی

 منطقی

ویژگی ارتباط خانوادگی

 مسخره کردن

 -7کدام گزینه صحیح نیست؟
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 الف .منشا اعتماد به نفس ،پذیرفتن خود واقعی است.

 ب -افراد در نتیجه ارتباط با یکدیگر ،رشد فکری و اجتماعی می یابند و احساس ایمنی خاطر در آن ها بوجود میآید.
 ج -در آزمایش تعادل میخ ها و تخته ،همه اجزا اهمیت یکسانی دارند.

 د -سبک زندگی به طور کلی مشخص می کند که ما چه پیامی را می خواهیم به دیگران منتقل کنیم.
 -8کدامیک از عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی نیست؟

 الف .پذیرش دیگران

ب -پذیرش خود

 ج -انتظارات بیش از حد از خود

 -9چه عواملی باعث می شود که فردی به میهن خود خیانت کند؟ (دو مورد)

د -مسئولیت پذیری
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