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نوجوانان گروه سني دوازده تا هجده سال را تشكيل مي دهند .نوجوانان چه گروه سني را تشكيل مي دهند ؟  .1

در اين دوره افراد از نظر جسماني دچار تغييراتي مي چه تغييراتي مي شوند ؟  چاردر دوره نوجواني افراد د .2

وه بر تغييرات جسماني از نظر ذهني و اجتماعي نيز مي گويند . نوجوانان عال بلوغ شوند كه به اين تغييرات

تغيير مي كنند .

تغييرات اين دوره اغلب باعث بروز مسائل تغييرات دوره نوجواني اغلب باعث بروز چه مسائلي مي شود ؟  .3

نوجوانان مي شود . در مختلف عاطفي و احساسي

العه كنيم ، حرفه و مهارت بياموزيم ، به ما حق داريم درس بخوانيم ، مطما نوجوانان چه حقوقي داريم ؟  .4

خود را بشناسيم و شكوفا كنيم ، تفريح و شادي كنيم و از زندگي لذّت  استعدادهاي ورزش و هنر بپردازيم ،

ببريم .

ما وظيفه داريم از اين دوره ي زندگي خود كه هنوز مسئوليت وظيفه ي ) مسئوليت ( ما نوجوانان چيست ؟  .5

نگرفته ايم به خوبي استفاده كنيم و قدر امكاناتي را كه خانواده و مدرسه در  عهده را بر اداره ي يك خانواده

حركت مي كنيم و بايد هدف هايي براي  بزرگسالي اختيار ما مي گذارد بدانيم ما نوجوانان رو به جواني و

زندگي خود داشته باشيم .

در اين دوره به ي اجتماعي قرار مي گيرند ؟ به چه دليل دوره ي نوجواني افراد بيشتر در معرض آسيب ها .6

كه در دوران بلوغ به وجود مي آيد افراد حساس ترند و ممكن است روحيه ي  خصوصياتي دليل برخي

هاي اجتماعي قرار بگيرند . آسيب هيجاني و كنجكاوي آنها باعث شود كه بيشتر در معرض

پرخاشگري د يك جامعه به وجود مي آوردچيست؟ از جمله آسيب هاي اجتماعي كه مشكالت زيادي براي افرا .7

اعتياد –و نزاع 

افرادي كه راه هاي درست ابراز خشم را ياد نگرفته و نمي توانند كساني به افراد پرخاشگر تبديل مي شوند ؟   .8

را كنترل )مهار( كنند به افراد پرخاشگر تبديل مي شوند و ممكن است در بزرگسالي  خود به طور معمول خشم

به اين رفتار ادامه دهند . نيز

به شكل هاي مختلفي مانند : آزاز و اذيت ، كتك رفتارهاي پرخاشگرانه به چه شكل هايي مكن است بروز كند ؟  .9

ستن و تخريب وسايل ، بروز و تحقير كردن ديگران ، بي ادبي نمودن و ناسزا گفتن و شك كردن زدن ، مسخره

ند .كن

 -2نبايد به خودم صدمه بزنم  -1عصبانيت بايد به خاطر بسپاريم بيان كنيد ؟  سه قاعده را كه در هنگام خشم و .10

نبايد به وسايل يا اموال خودم و ديگران صدمه بزنم . -3صدمه بزنم  ديگران نبايد به



به خدا پناه ببريم و با گفتن ذكر و نام و  وقتي ما از دست كسي عصباني هستيم چه كارهايي بايد انجام دهيم ؟ .11

 كنيم آرام را خود توانيم نمي اگر – بشماريم ده تا يك از و بكشيم عميق هاي نفس –كنيم  آرام ياد خدا خود را

كردن خود از گفت و گو و مشورت با بزرگ تر ها كمك بگيريم  آرام براي – كنيم ترك را كننده ناراحت محيط ،

. 

دست ما عصباني است چه كارهايي بايد انجام دهيم ؟ به آرامي از او سوال كنيم چرا از دست  وقتي ديگري از .12

 –به حرف هاي طرف مقابل ، خوب گوش كنيم و حرف هاي او را قطع نكنيم  -چيست ؟  علت ما عصباني است و

هي كنيم و راهي براي و اگر اشتباهي كرده ايم عذر خوا دهيم توضيح آرامش با ، ايم نشده مرتكب اشتباهي اگر

به شنيدن حرف هاي ما  حاضر ما خيلي عصباني است به طوري كه دست از كسي اگر –جبران اشتباه پيدا كنيم 

 نيست و ممكن است به ما صدمه بزند ، فوراً صحنه را ترك كنيم و از بزرگ تر ها كمك بخواهيم .

 آن را بر خود مسلط مگردان .خشم دشمن توست ، پس حضرت علي )ع( در باره خشم چه فرمود؟  .13

موادي هستند كه مصرف آنها تغييراتي روي سيستم عصبي ايجاد مي كند و باعث كم شدن چيست ؟  رمواد مخد .14

و بي حالي مي شوند اما پس از تمام شدن اثر آن روي مغز ، فرد حال بسيار بدي پيدا  حسي هوشياري و بي

عبارت ديگر فرد به آن وابستگي پيدا مي كند و حاضر  به رودمي كند و مجبور است دوباره به سمت آن ماده ب

 است براي به دست آوردن آن ماده هر كاري بكند .

 ( هجده –نوجوانان گروه سني ................. تا.................. سال را تشكيل مي دهند . ) دوازده  .15

ت مهار –.................. است . ) شايستگي ها نوجواني فرصتي براي كسب ...................... و .......... .16

 هاي زندگي (

 پرخاشگري و نزاع نتيجه ي كنترل نكردن .......................... است . ) خشم ( .17

 خشم و عصبانيت احساسي ............................. است . ) طبيعي ( .18

نان را تهديد مي كند اعتياد به يكي ديگر از آسيب هايي كه در هر كشوري افراد به ويژه جوا .19

 .......................... است . ) مواد مخدر (


