
 :گشینه های صحیح را مشخص کنیذ -1 

 کذام گسٌِٗ غح٘ح ً٘ست؟ -1-1

             .است سازگار افراد رٍاًٖ ٍ اخالقٖ َّٗت از خاغّٖ ًَع تا خَد، َّٗت تِ تٌا اجتواػٖ جْاى ّر (الف

         . تضؼ٘ف هٖ کٌذ را دٗگر اًَاع رضذ ٍ پ٘ذاٗص اهکاى ٍ ٍُردآ فراّن را َّٗت ّواى رضذ ٍ پ٘ذاٗص زهٌ٘ٔ ،ّر جْاى اجتواػٖ (ب

           . سازگار است اًذٍزٕ هال علثٖ، رفاُ گراٖٗ، تجوّل اًضثاط، هاًٌذ فردگراٖٗ، اخالقٖ ٍ ٍٗژگٖ ّإ رٍاًٖ جْاى هتجذد تا (ج

                                      . است سازگار ،هؼٌَٕ اخالقِٖ ٍ رٍاًٖ َّٗت تا هتجذد جْاى فرٌّگٖ َّٗت( د

 ؟دٌٖٗ تر چِ اساسٖ هطخع هٖ ضَد –سرهاِٗ دارٕ  –َّٗت اجتواػٖ افراد تِ ترت٘ة در جاهؼِ إ قث٘لِ إ  -1-2

             دٗي آى ّإ هحترم ػقاٗذ ٍ ارزش -تَاى اقتػادٕ   -جاٗگاُ قث٘لِ إ( الف

                              ٍٗژگٖ ّإ فردٕ  –ثرٍت  -جاٗگاُ قث٘لِ إ  (ب

           ٍٗژگٖ ّإ فردٕ  –ثرٍت  –هٌاغة اجتواػٖ  (ج

          دٗي آى ّإ هحترم ػقاٗذ ٍ ارزش  -جاٗگاُ اجتواػٖ –اقتػادٕ هٌاغة  ( د

 «آرٗاٖٗ، هکاى تَلذ، اخالظ، کارهٌذزى تَدى، »ّر کذام از ٍٗژگٖ ّإ زٗر تِ ترت٘ة در ارتثاط تا کذام گسٌِٗ درست است؟  -1-3

             ثاتت، اجتواػٖ، فردٕ، اًتساتٖ، هتغ٘ر (ب                                 فردٕ، هتغ٘ر، اًتساتٖ، اکتساتٖ، اجتواػٖ( الف

                                                                            ثاتت، فردٕ، هتغ٘ر، اکتساتٖاًتساتٖ، ( د                                       اجتواػٖ، ثاتت، فردٕ، هتغ٘ر، اکتساتٖ (ج

 َّٗت اجتواػٖ اًساى را ًطاى هٖ دّذ؟ ،کذاه٘ک از ٍٗژگٖ ّإ زٗر -1-4

  تَلذ، ٍزى، زى تَدىهکاى ( ب                                                  ًژاد س٘اُ، قَم ترک، پسضک( الف

                                       تاَّش، خَش رٍ، تٌثل( د                                             هرد تَدى، زهاى تَلذ، گرٍُ خًَٖ( ج

 :سواالت سیز، پاسخ کوتاه دهیذ به -2 

 سْن ٍ ًقص گ٘رٕ کذام ٍٗژگٖ ّإ َّٗتٖ، ضکل در ًذاضتِ اٗذ؟ ضوا در ضکل گ٘رٕ کذام ٍٗژگٖ ّإ َّٗتٖ خَد ًقطٖ -2-1

 ...ه٘ساى سَاد، تاادب ٗا تٖ ادب تَدى ٍ( ؛ بهکاى ٍ زهاى تَلذ، دختر ٗا پسر تَدى( الف .هثال پاسخ دّ٘ذدارٗذ؟ تا  تس٘ارٕ

 

ًفس ٍ ٍٗژگٖ ّإ رٍاًٖ ٍ )، تؼذ ًفساًٖ (تذى)تؼذ جسواًٖ  .دٍ هَرد را ًام تثرٗذ. است هتواٗس تؼُذ دارإ سِ ،اًساى َّٗت -2-2

 (.ًقص ٍ ػضَٗت فرد در جْاى اجتواػٖ)، تؼذ اجتواػٖ (اخالقٖ

 

 تخص آگاّاًِ ٍ تخص پٌْاى .آًْا را ًام تثرٗذ. دارإ دٍ تخص است ،َّٗت -2-3

 

 .دارد ٍجَد ضٌاخت َّٗت اهکاى خغا ٍ اضتثاُ درکِ  است اٗيًطاًِ  ًطأً چ٘ست؟ َّٗت، درتارٓ هتفاٍت ًظرٗات ٍجَد -2-4

 

پ٘اهثراى الْٖ، جاهؼِ ضٌاساى،  .رکر دٍ هَرد کافٖ استدرتارُ َّٗت اًساى ّا سخي گفتِ اًذ؟  اجتواػٖگرٍُ ّإ چِ  -2-5

 ...رٍاًطٌاساى، ف٘لسَفاى، هطاٍراى ٍ

 

 ًقص ٍ ػضَٗت ها( تذى ها ب( الف کاًال ارتثاط ها تا جْاى اجتواػٖ چ٘ست؟کاًال ارتثاط ها تا جْاى عث٘ؼٖ چ٘ست؟  -2-6



 

  موفق باشیذ عشیشان

 : کنیذ مشخص شماره گذاریبه وسیلۀ نسبت تعاملی ابعاد هویتی را  

 تأث٘ر جْاى ًفساًٖ تر جْاى اجتواػٖ  -1 ( 3)  .هٖ ضَد اًساى ضذى ػػثاًٖ هَجة ت٘رٍئ٘ذ غذٓ اًذازٓ از ت٘ص ترضح -الف

 تأث٘ر جْاى عث٘ؼٖ تر جْاى اجتواػٖ  -2 ( 6)  .هٖ ضًَذ درهاى رٍاًٖ قَإ کوک تا جسواًٖ ّإ ت٘وارٕ از ترخٖ -ب

 ًأث٘ر جْاى جسواًٖ تر جْاى ًفساًٖ -3 ( 2)  .است هتفاٍت هردم اجتواػٖ زًذگٖ ضَ٘ٓ هتفاٍت، اقل٘وٖ ضراٗظ در -ج

 تأث٘ر جْاى اجتواػٖ تر جْاى ًفساًٖ  -4 ( 5)  .هٖ کٌذ تْذٗذ را ّا، عث٘ؼت اًساى اجتواػٖ زًذگٖ -د

 تأث٘ر جْاى اجتواػٖ تر جْاى عث٘ؼٖ  -5 ( 1) . دّذ هٖ تغ٘٘ر را جْاًٖ تقَا، تا اًساىِ ٗک -ُ

 تأث٘ر جْاى ًفساًٖ تر جْاى جسواًٖ  -6 ( 4)  .هٖ ضَد اخالق٘ات از ترخٖ ضکَفاٖٗ هاًغ اجتواػٖ جْاى -ٍ
 

 :دهیذسواالت سیز پاسخ کامل به  -3 

 است؟ ّوراُ؟ ٍ تا چِ احساساتٖ ٗؼٌٖ چَِّٗت  -3-1

 تِ تؼاهل تا عث٘ؼت ٍ تذى چ٘ست؟ ًسثت دٗذگاُ جْاى اجتواػٖ هتجذد -3-2

  عث٘ؼت ٍ تذى چ٘ست؟ تؼاهل تا تارُاسالم در دٗذگاُ جْاى هؼٌَٕ -3-3

 ها چگًَِ هٖ تَاً٘ن درتارُ ٍٗژگٖ ّاٖٗ از خَد کِ ًسثت تِ آًْا ضٌاخت ًذارٗن، آگاّٖ پ٘ذا کٌ٘ن؟ -3-4

ّإ َّٗتٖ خَد را تذاًٌذ؟  ّا تاٗذ ٍٗژگٖ اًساىچرا  -3-5

 

گردد، َّٗت فرد را تطک٘ل  افراد دٗگر هتواٗس هٖ ضَد ٍ ضخع تا آى از اض٘ا ٍ گفتِ هٖ «ک٘ستٖ؟»آًچِ در پاسخ تِ پرسص  -3-1

 .ًَػٖ احساس هثثت ٗا هٌفٖ ّوراُ است تا َّٗت .دّذ هٖ

اًساى در اٗي . دخل ٍ تػرفٖ را در عث٘ؼت هجاز هٖ داًذّر است کِ  إ ًگاُ دًَٕ٘ جْاى هتجذد ٍ ارزش ّإ آى تِ گًَِ -3-2

 . جْاى ّر ًَع تػرفٖ را ترإ تْرُ تردارٕ ت٘طتر از عث٘ؼت اًجام هٖ دّذ

اًساى در عثؼ٘ت، خل٘فِ  .در جْاى هؼٌَٕ اسالم، عث٘ؼت تِ ػٌَاى هَجَدٕ زًذُ، آٗت ٍ ًطاًِ خذاًٍذ هحسَب هٖ ضَد -3-3

تػرفاتٖ  اًساى حق ًذارد ٗؼٌٖ را ترػْذُ دارد؛ آى آتاداًٖ است الْٖ ٍظ٘فِ ػوراى ٍخَ اساسخذاًٍذ تر ُخل٘ف خذاًٍذ است ٍ

 .را کِ هخالف ارادُ حک٘واًِ الْٖ است، در جْاى عث٘ؼت ٍ تذى خَد اًجام دّذ

ترإ ضٌاخت گاّٖ . از خَد کِ تِ آًْا ٍاقف ً٘ست٘ن، تاهل هٖ کٌ٘ن ٍ درتارُ آًْا هٖ اًذٗط٘نّاٖٗ  ٍٗژگٖ درتارُها گاّٖ  -3-4

 هطاٍراى،ًسد . ٍ از ٍالذٗي ٍ دٍستاى خَد درتارُ ًقاط قَت ٍ ضؼف خَٗص سَال هٖ کٌ٘نخَد، از دٗگراى کوک هٖ گ٘رٗن 

ٍ ف٘لسَفاى  ضٌاساى جاهؼِ ضٌاساى، اًساىًظرٗات  تًِ٘س گاّٖ . گ٘رٗن رٍٗن ٍ از آًْا هطاٍرُ هٖ هٖ ٍاىرٍاًطٌاساى ٍ رٍاًکا

  .سخي گفتِ اًذ اًساى َّٗتهثراى الْٖ ً٘س درتارُ اتؼاد الْٖ ٍ فغرٕ پ٘اًکتِ آًکِ  .هٖ کٌ٘ن رجَع

اجتواػٖ تِ ارتثاط تا دٗگراى  تَاًٌذ در جْاى ّإ خَد را تطٌاسٌذ، تْتر هٖ ٍٗژگٖ تْتر َّٗت ٍ چِ افراد تتَاًٌذ ت٘طتر ٍّر -3-5

در سغح جاهؼِ دست چٌذ هتاسفاًِ افراد کوٖ ّر. کٌذ ّإ آًْا ًسثت تِ دٗگراى هوکي است تغ٘٘ر تپردازًذ ٍ حتٖ قضاٍت

 .زًٌذ تِ خَدضٌاسٖ هٖ


