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 2صفحه شماره صندلی:

سواالت

ردیف

بارم

بارم

سوال
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه النصر و جعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
امام رضا علیه السالم:
مهدی علیه السالم داناترین حکیم ترین پرهیزکارترین بردبارترین بخشنده ترین و عابدترین مردمان
است .دیدگانش در خواب فرو می رود ولی دلش همیشه بیدار است و فرشتگان با او سخن می گویند.
دعایش همواره به اجابت می رسد اگر درمورد سنگی نفرین کند از وسط به دو نیم می شود.
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برنامه ریزی و تالش برای رسیدن به وضع مطلوب را .............گویند .
الف) مدیریت زمان

ب)موفقیت

ج) اختیار

د) احساس مسئولیت
/5

2

مجموعه رفتارهای درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا
احترام و منزلت ما حفظ شود  ...........گویند.
الف)ادب
ج) هویت اجتماعی

3

ب) آداب معاشرت
د) آداب اجتماعی

وسیله ای که از طریق آن پیام انسان به دیگران منتقل می شود.
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الف) پیام
ب)وسایل ارتباط جمعی
ج)گزینه الف و ب
د) رسانه
جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:
4

....گفتگو...نوعی مبادله اطالعات به صورت شفاهی یا نوشتاری بین دو نفر یا بین چند نفر
درباره یک موضوع است.
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5

چهار نکته مهم در رسیدن به موفقیت را ذکر نمایید.

1

موفقیت مساوی است با تالش ،امید ،توکل ،خالقیت

6

سواد رسانه ای را تعریف کنید :دانش مهارتها و بصیرت ها که باعث می شود انسان با تبلیغات به

1

طور عاقالنه فکر کند ،صاحبان رسانه ها را بشناسد با اهداف رسانه ها بر افکار آگاه شود.
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1

مهار نفس یعنی چه؟
یعنی داشتن یک اراده قوی در باز داشتن خود از توجه به چیزهای زیان آور و زشت

دوستتان دارم بینهایت
در پناه امام رئوف علیه السالم سربلند باشید

