
 

          مدت امتحان:                                                  نام و نام خانوادگی:                                                                                     باسمه تعالی          

 :کالسینمره                               نام کالس:                                                    

                                                       نام دبیر:  

مدیریت آموزش و پرورش 

 :تحقیقنمره                                      

 نمره کتبی:            تمپایه هش تفکر و سبک زندگیامتحان                                                                                                

 بارم  

 کدام گزینه صحیح است؟ 1

 .الف. آداب معاشرت به معنای روش های نیکو، اخالق پسندیده و صحیح است 

 رد.ب. تالش صادقانه در دستیابی به موفقیت نقشی ندا 

 است.مشترک و یکسان  ها، همه سلیقه. چون ج. آن چه را شما زیبا می دانید حتما دیگران هم زیبا می دانند 

 اسالم، ارزش های مورد  د. منظور از آداب، مجموع رفتارهای درستی است که ما باید در یک موقعیت با توجه به دستورات

 قبول مردم یا عقل به کار گیریم.

0.25 

 ؟نیست کدامیک از معیارهای زیبا بودن موجودات 2

  .نظمالف     .شکل و صورتب     .نژادج     .طراوت و تازگید 

0.25 

 ؟نیستکدامیک از مهم ترین مهارت های گوش دادن مؤثر  3

 یید سخنان مثبت گویندهتأ -الف    برقراری تماس چشمی با گوینده -ب 

 پرهیز از تکرار کلمات -ج    پرهیز از قطع سخن دیگران -د 

0.25 

 ی خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:هاجا 4

 وضعیت مطلوب،به  وضع موجود حرکت از، ..................... برای رسیدن به ............................ و .................موفقیت یعنی....الف. 

 ............................. .و  ........................... و ........................داشتن.....

ست. ب. گفت و گو نوعی مبادله اطالعات به صورت ....................... یا ...................... بین دو یا چند نفر درباره یک موضوع ا

 ......... یا ............................ باشد. ...................، ....................، .... ...............ممکن است از نوع .....گفت و گو 

 ........... هر نوع رفتاری است که سالمت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار می دهد........................ج. 

 

1.5 

 
1.5 

 
 

0.25 

 میانه روی و اعتدال در معاشرت یعنی چه؟ 5

 

1 

 )چهارمورد( ویژگی های افراد موفق را بنویسید. 6

 

1 

 (.باشندنتکراری بنویسید. ) موردو رفتارهای مناسب در موقعیت های زیر، دو  آداببرای  7

 :آداب حضور در مهمانی -الف

 

 :آداب عیادت از بیمار -ب

 

 :آداب ظاهر شدن در جامعه -ج

 

 :آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی -د

 

2 



 

 

 واکنش باغبان به نقاشی شاهزاده خانم چه تفاوتی با واکنش دیگران داشت؟ 8

 

0.5 

 روزنامه ها بهتر می توانند پیامی را به مردم منتقل کنند یا کتاب ها؟ دالیل خود را برای هر مورد بیان کنید. 9

 

1 

 سواد رسانه را تعریف کنید. 10

 

2 

 )دو مورد( چیست؟نتایج کنترل نفس  11

 

1 

 )چهار مورد( روش های مهار نفس را نام ببرید. 12

 

2 

 آیا برای شناخت دیگران و برقراری ارتباط، استفاده از حواس ظاهری کافی است؟ چرا؟ 13

 

1 

نتایج کار خود اطمینان  هچگونه می توانید درستی یا نادرستی و میزان اعتبار یک خبر یا موضوع را بررسی کنید تا ب 

 بیشتری داشته باشید؟

1 

 0.5 انسان ها به چیست؟ اهمیت کار 

 در یک سطر توضیح دهید.   چیست؟«  از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو زجو» بیت پیام کلی  

 

0.5 

 )چهارمورد( شده اند؟چرا برخی افراد به سمت اعتیاد کشیده  

 

1 

 )چهارمورد( نی؟ رکن های اساسی آن چیست؟عزت نفس یع 

 

1.5 

 موفق باشید.


