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 بارم واالتس ردیف

 جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد . 1

 است . ........................به ترتیب .......................... و .....  انسانی روابط از سطح الف( اولین و باالترین 

 ت.......... اس.........اند؟ مربوط به ............................ کدام من منفی عواطف ب( پرسش ، بیشترین

 تلف . مخ امور دانستن نامطلوب یا مطلوب و زیبا و زشت بد، و خوب .... یعنی...ج( ..................

 .مهستی ....................... نیازمند موفقیت، رسیدن  به برای نزدیک و خانوادگی روابط د( در

 با ما انطباق شیوه که شود می گفته یوپایدار متمایز رفتارهای و هیجانات افکار، یمجموعه هـ( ............................... به

 دهد می نشان را دنیا

 ته می شود.......... گفدیگری............... فرد کنار در بودن و داشتن ارتباط به نشده کنترل و شدید نیاز و( احساس

 ................... می شود.مقابل باعث...... فرد در عامل جذاب یک با ز( مواجهه

 ....................... است .  جامعه زیربنایی و اصلی ح( واحد

 بین ....................سال است. دختران در ازدواج مناسب برای ط( به طور متوسط سن

5 

 گزينه مناسب را انتخاب كنيد . 2
 ي دارند؟شوند، چه نوع رابطه اي مي انتخاب در شورا عضويت برای مدرسه يک متفاوت هایپايه از كه آموز دانش چند(الف

 صمیمیت (4             همکاری       (3دوستی                            (2آشنایی                                (1   

 ب( كدام عبارت درباره ازدواج صحيح نيست؟

 .شد خواهید تمتفاو های و قابلیت ها توانایی با دیگری فرد ناگهان ازدواج از پس که کنید تصور نباید واقع در (1   

 .است مستمر و مهم مسئولیتی ازدواج (2   

 نیاز دارد. سپید اسب با رؤیا قصر تا رفتن به که است نیافتنی دست موفق امری ازدواج (3   

 ازدواج کننده است.مندانه از شرایط  جرئت رفتارهای ابراز و گیری تصمیم در معقول شجاعت ( 4  

 ضعف خود: و قوت نقاط ها، هدف ها، خواسته نيازها، خصوصيات، شناخت بر مشتمل است ج( مهارتي

 شناخت دینی( 4     ود شناسی           خ( 3       شناخت جمعی              ( 2             جامعه شناسی      ( 1   

 عيتموق در افراد هستند كه سنن و آداب يا فرهنگ مذهب، بر تنيمب ای نانوشته قوانين و اصول ها، د( چارچوب

 دانند. مي آنها رعايت به ملزم را خود مختلف های

                         هنجارها                          ( 4                 بینش ها      (3    ارزش ها                          (2       سلیقه ها                   (1   

 ؟ردگذا نمي باقي عاقالنه تفکر برای جايي ديگر كه است قدری به هم شدت آن و است محور هيجان هـ( كامالً

 شیفتگی( 4              ( عالقمندی     3دلبستگی                            ( 2     محبت                       ( 1    

 چيست؟  هيجاني های موقعيت از ناشي منفي بروز پيامدهای زا پيشگيری روش و( بهترين

 رعایت حیا( 4       داری       خویشتن ( 3عمل منطقی                       ( 2عاقبت اندیشی                    (1    
 باشيم،رابطه چيست؟ داشته توانيم مي كه ای رابطه پايدارترين و ترين ز( امن

 رابطه انسان با خداوند( 4ی    بطه دوستان صمیم(  را3 بطه والدین و فرزندان          را( 2         د و زن    مر یرابطه( 1     

 ح( از عوامل رسيدن به ازدواج موفق كدام گزينه نمي باشد ؟

 متقابل درک( 4         انتظارات     تناسب(  3  زیبایی طرفین                    ( 2ها           مسئولیت تناسب ( 1     
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 تاریخ امتحان :                           کلیه رشته ها رشته :     مدیریت و سبک زندگی           دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 نوع تصميم گيری را در عبارات زير تعيين كنيد . 3
 ....................................      ..کند می گیری تصمیم موردنظر یمسئله یا موقعیت به نسبت خود هیجانات اساس بر تنها فردالف( 

 .....................................                    شد خواهد انجام نگرانه آینده انتخابی و شوند می بررسی خوبی به های انتخاب پیامدب( 

 استدالل با عدب .کند می آرام را او سپس و عصبانی نشود خودش ابتدا کوشد می و کند می توجه احساس همسرش به آقاج( 

 .....................................                                                                              .کند می برطرف را آمده تفاهم پیش سوء
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 نوع ديدگاه هر يک از موارد زير را مشخص كنيد . 4
 .....................................           .             بگذرانم خوش االن توانم مثل نمی دیگر کنم، ازدواج و اگر ام نکرده جوانی هنوزالف( 

 او به و بدهم را نجات او طریق این از تا کنم او ازدواج با خواهم می .است سختی در شرایط که دارم دوست را کسیب( 

 .....................................                                                                                                                     کنم کمک

1 

 چيست؟،  هنجارها از پيروی داليل ترين مهم 5
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 خانواده است؟ در موفق روابط و متقابل درک بر مؤثر عوامل 6
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 پايدار به چه عواملي وابسته است؟ و رابطۀ امن ايجاد 7

 

 

5/1 

 زدواج را بنويسيد.سه مورد از فوايد ا 8
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 توصيه های ديني پيامبر اسالم )ص( در مورد ازدواج را بنويسيد؟ 9
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 است؟ متفاوت مشترک اتفاق يا مسئله يک در افراد برخوردهای چرا 10
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 صميميت را تعريف كنيد . 11
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  موفق باشيد 

 


