بسمهتعالی
نام:
استان:
نام خانوادگی:
نام درس :تفکر و سبک زندگی شهرستان:
نوبت امتحانی :دوم
نام آموزشگاه:
سال تحصیلی:
پایه :هفتم

تعداد صفحات:یک برگ پشتو رو
مدت امتحان 30 :دقیقه
تاریخ امتحان:
نام دبیر:

«اال بذکر اهلل تطمئن القلوب »...همانا با یاد خدا دلها آرام میگیرد.
ردیف

بارم

یادآوری :پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار آبی در این برگه بنویسید.

جمالت زیر را تکمیل نمایید.
الف)  ............................بطور کلی مشخص میکند که ما در برابر خود ،دیگران ،خداوند و
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طبیعت چه وظایفی داریم.
ب) ...........................یکی از دو عنصر مهم میباشد که هویت مردم ایران را تشکیل میدهد.
نیکو قصد دارد تا در پایان سال تحصیلی پایه هفتم معدل  20کسب کند تا لپ تاپی که
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پدرش به او قول داده است را بدست آورد .به نظر شما او چه هدفی را دنبال میکند؟

مشخص کنید هر یک از رفتارها مربوط به کدام یک از انواع ارتباطات میباشد؟
)
ج -حاالت چهره (
)
الف -تصاویر (
د -صحبت کردن با حاالت مختلف (
)
ب -نوشته (
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با توجه به متن زیر شیوه رفتاری افراد را به تفکیک تحلیل کنید.
یلدا همیشه فاطمه را بخاطر قد کوتاهش مسخره میکند و او را وادار میکند تا کارهایش را
انجام دهد .فاطمه هم با اینکه از این کار راضی نیست و معمو ًال خود را سرزنش میکند،
ولی بخاطر ترس از برخورد یلدا ،کارهای او را انجام میدهد .از طرفی مهرسا معموالً سعی
میکند ا ز حق فاطمه دفاع کرده و خود نیز هیچگاه زیر بار حرف زور لیال نمیرود و بیشتر
تالش میکند تا مسائل را با گفتگو حل کند.
شیوه رفتاری مهرسا .................................................................................................................................
شیوه رفتاری یلدا .....................................................................................................................................
شیوه رفتاری فاطمه ................................................................................................................................
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بسمهتعالی
نام:
استان:
نام خانوادگی:
نام درس :تفکر و سبک زندگی شهرستان :ل
نوبت امتحانی :دوم
نام آموزشگاه:
سال تحصیلی:
پایه :هفتم
ردیف
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تعداد صفحات :یک برگ پشتو رو
مدت امتحان 30 :دقیقه
تاریخ امتحان:
نام دبیر:
بارم

متن سؤاالت صفحه دوم

عبارت صحیح و غلط را در هر یک از جمالت زیر مشخص کنید.
الف) پلهای ارتباطی عواملی هستند که موجب میشود رابطه بین همه افراد ،به خوبی
غلط □
صحیح □
ادامه پیدا کند.
غلط □
ب) از عالئم خشم وجود هیجانهای منفی میباشد .صحیح □
مبینا متوجه شد که یکی از دوستانش اضطراب دارد ،او چگونه میتواند به دوستش کمک
کند؟
«تونلها به ما میآموزند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور میتوان پیدا کرد»
این جمله به کدام نکته مهم اشاره دارد؟

مریم به خاطر یک موضوع با دوستش ریحانه اختالف پیدا کرده است ،به نظر شما آنها
چطور میتوانند بدون دلخوری اختالف خود را مدیریت نمایند؟

نسترن و مائده هر دو باهم به کالس زبان میروند در مسیر راه و بازگشت از کالس ،نسترن
از مائده با اصرار میخواهد که بدون اطالع والدین خود به پارک بروند.
الف)اصرار نسترن به دوستش را چه مینامید؟

0/5

0/75

0/25

0 /5

0 /5

ب) مائده چگونه باید با نسترن رفتار کند؟

جمع کل

موفق باشید.
نمره مشارکت در بحث و فعالیتهای فردی و گروهی:
نمره فعالیت خارج از کالس:
نمره بررسی کار عملی پژوهشی:
نمره آزمون کتبی:

نمره نوبت دوم:
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