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 بارم سواالت

 .پاسخ کوتاه دهید 1

احبان صقاصد و اهداف این دانش مهارتها و بصیرت های الزم در برخورد عاقالنه با تبلیغات رسانه ها ، آگاهی از م 1-1)

 سواد رسانه .رسانه هاست

از  –یماری ب -آسیبهای جسمی –شار روانی باال ف -اضطراب زیاد –دلهره  دو مورد از عوامل افسردگی را بیان کنید. 1-2)

عتیاد یکی از ا -اخیر در ازدواجت -ورشکستگی مالی –حانات شکست در امت -الق و جدایی والدینط -دست دادن عزیزان

 نزدیکان

دید باز .رسی دارددر این بازدیدها تعداد شرکت کنندگان محدود است . این بازدید ها ارتباط بیشتری با اهداف د (1-3

 های علمی

 تصمیم گیری آنی این نوع تصمیم گیری فرد در یک لحظه و بدون فکر تصمیم گیری می گیرد.در 1-4)

1 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. 2

بوسیله  عداد زیادی از مردمتگفته ها ، حرکات ، اطالعات ، اخبار و تصاویری است که از یک فرد به فرد دیگر یا به ( 1-2

 ...پیام .... رسانه منتقل می شود
توکل  ، داشتن امید ، یعنی برنامه ریزی و تالش برای رسیدن به هدف ، حرکت از وضع موجود مطلوب ...موفقیت .....(2-2

 به خداوند متعال و خالقیت.
 ارت در تحمل سختی ،.....نوعی مسافرت دسته جمعی با هدف تفریح ، کسب مهارتهای اجتماعی و کسب مهاردو ...( 3-2

 .اماکن خاص و سیاحت است زیارت

 ... هر نوع رفتاری است که سالمت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار می دهدرفتار پرخطر ( ....4-2

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

 نقاط ضعف از منابع مختلف ، ارزیابی راه حلهای مختلف بررسی اطالعات ین نوع تصمیم گیری بر اساس جمع آوریا)1-3

 ها و انتخاب بهترین راه حل بر اساس معیارهای عاقالنه صورت می گیرد . و قوت راه حل

 د( آنی                              ج( عقالنی                         ب( احساسی                              الف( منطقی                   

آنها  ئل اند که بهافراد با توجه به نظام ارزشی خود، در انجام رفتارها برای خودشان مقدار ، یا حد و حدودی قا( 2-3

 ..................می گویند .

 د( معیارهای رفتاری      قی                 ج( نظام اخال                 ی رفتاری           ب( الگو      ارها               الف( هنج
........ می ............هر انسانی تصوری از خود دارد می تواند شخصیت خود را توصیف کند به این ارزیابی یا تصور ...( 3-3

 گویند.

 د( وجدان           خودپنداره                      ج(          الف( ذات                               ب( اخالق                          
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 کاربرد مجاز مواد مخدر چیست ؟ 4

 کادر سبز 79صفحه 
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 اعتماد به نفس را تعریف کنید. 5
 کادر سبز 96باالی صفحه  .
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 ادب را تعریف کنید. 6

 کادر سبز خط اول 42صفحه 
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 "در سکوت به تالشت ادامه بده ، بذار موفقیت هات به جای تو حرف بزنن "

 دختران گلم دیدن شما عزیزان در باالی قله های موفقیت است شما آرزوی من برای 

 دوستدار شما عزیزان                               زحمتکش

 


