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 بارم صفحه می باشد.«   2» دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید سواالت در 

 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موراد می باشد ؟ -1

از ویژگی های جسمانی ، عاطفی ، اعتقادی ، اخالقی و عقالنی یک فرد که موجب تفاوت  ای )) مجموعه

 او با دیگران می شود. (( 

 د(  اهداف                ج( خود                     ب( خودآگاهی              الف( مدیریت 

52/0 

 مدیریت زمان یعنی استفاده از : -5

 در اختیار ما قرار داده استالف( عمری که خداوند 

 قرار می دهد  فرصت هایی که زندگی در اختیار ما ب( 

 همه وسایلی که در زندگی به نحوی ما را کمک می رسانندج( 

 د( مورد الف و ب هر دو صحیح است 

52/0 

 سبک زندگی مردم کشور ما .................... است .-3

              ایرانی  –ب( اسالمی                         هنری  –الف( فرهنگی 

 د( مورد الف و ج صحیح است                              تجربی  –ج( علمی 

52/0 

 دو عنصر مهم هویت مردم ایران کدامند ؟ -4

 ب( تمدن و فرهنگ ایرانی                               الف( فرهنگ و سیاست 

 د( اسالم و فرهنگ ایرانی                                       سالم و تمدن ج( ا

52/0 

 سبک زندگی هر فرد به میزان زیادی توسط ............................ مشخص می شود. -2

 د( سازمان ها                  ج( جامعه                  ب( مدرسه                       الف( خانواده 

52/0 

 کلمات داده شده  ، مربوط به کدام جمله است ؟ ) داخل کمانک بنویسید ( -6

 کوتاه مدت / میان مدت / بلند مدت

 سال تنظیم می شوند.  15یا  10،  2) ............................. ( وقتی اهداف برای 

 قتی که اهداف برای یک روز ، یک هفته یا یک ماه تنظیم می شوند. ) ............................ ( و

 ) ........................... ( وقتی  که اهداف برای یک سال یا دوسال تنظیم می شوند. 

52/0 

نقاط ضعف و قوت و خواسته های خود اطالع می یابیم، ،ظاهری ، افکار ، عواطف وقتی از خصوصیات -5

 به ....................... دست یافته ایم . 

 د( شیوه های ارتباطی       ج( شیوه های رفتاری        ب( سبک زندگی       الف( خودآگاهی 

52/0 
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 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :         دخترانه )دوره اول (  نام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی       ش صندلی ) شماره داوطلب ( :            

     دقيقه 20 وقت امتحان :                                     تم       فهپایه :         نام پدر :                       نام و نام خانوادگی :                                

      6/10/93 تاریخ امتحان :      94 -95امتحانی : نيمسال اول  نوبت   خانم حسينی        دبير :      تفکر                    سؤال امتحان درس : 



 

 بارم سواالت

 کدام مورد برای تعریف زیر درست است : -8

 )) به روش هایی انسان ها در موقعیت های مختلف در ارتباط با دیگران از خود نشان می دهند (( 

         ب( هدف از زندگی                                   الف( سبک زندگی 

 د( خودآگاهی                               ج( شیوه های رفتاری 

52/0 

 گزاره صحیح را با )) ص (( و غلط را با )) غ (( مشخص کنید : 

 )       ( شیوه های رفتاری یک شخص ممکن است کامالً منطقی باشد.   -9

 )       ( سالمتی یا بیماری یک فرد ، تاثیری در سبک زندگی او ندارد. -10

  )       ( شیوه رفتاری یک فرد ممکن است کامالً منطقی نباشد . -11

 )       ( با شناخت باورها ، ارزش ها و عالیق خود ، می توانیم به خود آگاهی برسیم .  -15

 )       ( ممکن است فردی پرخاشگرانه رفتار کند.  -13

 د در سبک زندگی او موثر است. )       ( تعداد جمعیت خانواده و جنسیت هر فر -14

 یچ سبک زندگی معینی نداشته باشد .)       ( یک گروه یا طایفه ممکن است ه -12

       )       ( سبک زندگی به طور کلی مشخص می کند که در برابر خود ، دیگران ، خداوند و طبیعت  -16

 چه وظایفی داریم . 

 )       ( اهداف باید حتماً برای مدت زمان طوالنی تنظیم شود.  -15

 منفعالنه باشد . )       ( شیوه رفتار ممکن است تهاجمی یا  -18

 همواره سربلندی شما را آرزو مندیم 
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  موفق باشید

  2صفحه 


