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      بسمه تعالي                                                                                                                                  

 نام :

 نام خانوادگي :

 تفكر و سبك زندگي نام درس :

 نام دبير:

 تم فه پايه :

 

 جمهوري اسالمي ایران                                                        
     

 

  نوبت امتحاني:

  تاريخ امتحان :

  ساعت شروع :

  11  تعداد سوال:

 مهر آموزشگاه

 

 دقيقه 03 مدت آزمون: 

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را  درخت تو گر بار دانش بگیرد  

ردی

 ف
 بارم شرح سؤاالت                                                                                        

  ⃞غ            ⃞صرفتار قاطعانه يعني شجاعت در بيان عقايد به صورت مستقيم و صادقانه و يك طرفه        1

  ⃞غ          ⃞ص   خشم هيجان منفي است 2

. مي گويند. ،چه بد ،چه خوب،تاثيرات يك دوست با گروه دوستان در انتخاب يك تصميم يا انجام يك كاربه  3  باشد .............

 ⃞د(هر سه مورد                       ⃞ج(فشار خانواده                  ⃞ب( فشار جامعه                    ⃞الف(فشار همساالن

 

. است. خشم عكس العمل انسان 4  به يك موضوع ...............

 ⃞د(هيچكدام                         ⃞ج(خوشايند                      ⃞ب(اضطراب زا                      ⃞الف(ناخوشايند

 

 تاب آوري يعني : 1

 ⃞د(موارد الف و ب        ⃞ج(كوتاه آمدن در برابر مشكالت          ⃞كردن راه حل براي حل مشكل  ب(پيدا       ⃞الف(تحمل سختي ها  

 

   است.چهره ، يك نوع ارتباط  ............... صحبت كردن با ديگران با حالت هاي مختلف حركات دست ، حالت 0

  ⃞د( انتقال پيام                         ⃞ج(غير كالمي                              ⃞ب( تصويري                   ⃞الف( كالمي   

 

 نوعي فشار دروني ،ترس و نگراني و حالت هيجاني كه براي فرد به وجود مي آيد؟ 9

 ⃞هيچكدام د(                         ⃞يا دلهره ج( اضطراب                            ⃞دلهره   ب(                    ⃞خشم الف(

 

  طه برخي از افراد به خوبي ادامه پيدا كند .................. مي گويند.بكه موجب مي شودرابه عواملي  8

  برخي از ارتباطات ما با ديگران از نوع ....................... و ........................... مي باشد. 7

  گويند.عدم توافق بين دو يا چند بر سر يك موضوع را ............... مي  13

  -2                                                    -1آثار نيكي به والدين :    11

  -2                                -1اضطراب :  برمورد از راه هاي غلبه  2 12

  به رابطه صميمي ، داوطلبانه در بين افراد ................ گفته مي شود. 13

 منطقي ، صادقانه وبه موقع افراد با موضوعي كه اختالف دارند ................. نام دارد. برخورد 14

 

 

 

  عناصر اصلي ارتباط را نام ببريد. 11

                                                                                                                                                                                    جمع بارم    

 نمره ورقه امتحاننمره تجديد نظر
 نام و نام خانوادگي مصحح:    نمره به عدد :                                  

 نمره به حروف :                                          محل  امضاء

 نام و نام خانوادگي مصحح:                               نمره به عدد :               

 محل  امضاء                             نمره به حروف :                        

 
 

 


