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 بارم سواالت

 عبارت های زیر را کلمه های مناسب کامل کنید. -1

 الف( به عواملی که موجب می شود رابطه ی بین افراد به خوبی ادامه پیدا کند ....................... می گویند. 

 بین دو یا چند نفر بر سر یک موضوع را ..................... می گویند. ب( عدم توافق

 ی شود.ج( )) خود (( عبارتند از مجموعه ای از ویژگی های .................... و ...................... فرد که موجب تفاوت او با دیگران م

 ................... و  مجاورتی،  ........................د( ارتباط ما با دیگران سه نوع است 
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 با استفاده از کلمات داده جاهای خالی را کامل کنید. -2

 (( مدیریت اختالف -اضطراب –رفتار قاطعانه  –فشار همساالن  –تاب آوری  -دوستی –) خشم )

 تالف )                          (خالف( پیدا کردن راه حل منطقی برای ا

 العمل انسان به یک موضوع ناخوشایند )                         (ب( عکس 

 ج( تاثیرات یک دوست در انتخاب تصمیم و یا انجام یک کار چه خوب چه بد )                         ( 

 د( شجاعت در بیان عقاید به صورت مستقیم و صادقانه به طرف مقابل )                         ( 

 صمیمی ، داوطلبانه و عاطفی بین افراد )                           ( ر( رابطه 

 ز( تحمل سختی ها چاره جویی برای حل مشکل و پاسخ مناسب به آنها )                ( 
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 سبک زندگی مردم کشور ما ....................... است . -3

5/0 

 برنامه ریزی را در یک جمله تعریف کنید.  -4
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 اهداف چند دسته اند ، فقط نام ببرید.  -5
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فارد کاه موجاب تفااوت او باا       به مجموعه ای از ویژگی هاای جسامانی ، عااطفی ، اعتقاادی ، اخالقای و عقالنای یاک        -6

 می شود ، ............................. می گویند.دیگران 
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 نمره تجدید نظر و امضاء:                                  به حروف : به حروف :                         نمره ورقه به عدد :                       

 نام و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        

 

 

 صبح8ساعت امتحان :       خترانه شميم عرفان             دنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه  30  وقت امتحان :                                            هفتم    پدر :                                     پایه:نام   گی :                       نام و نام خانواد

 3/96/ 22تاریخ امتحان:       95 -96  دومنوبت امتحانی : نيمسال               حافظی        خانم  دبير :        تفکر      : سؤال امتحان درس 

 محل مهر و امضاء مدیر
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