
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیم؟شویم با کدام افراد ارتباط برقرار نمیوقتی وارد مدرسه، می .1

 دوستان (4معلم                                   (3            پدربزرگ                       (2                                  مدیر (1

 شود؟گو رعایت نمیو اصل گفتدر موقعیت زیر، کدام  .2

 .«پرسدی فوتبال میباشد، نظر او را در مورد مسابقههنگامی که دوستش در حال انجام دادن تکالیفش می آرمان»

 قطع نکردن حرف گوینده (2                    خصی                           حفظ حریم ش (1

 وگوانتخاب زمان مناسب گفت (4                    دقت و توجه به سخنان                       (3

 کنیم.می ................... اگر ارتباط با دیگران نباشد، ما احساس .3

 ناامیدی (4                          خستگی     (3                                 غم             (2               تنهایی                (1

 باشد؟وگو میهای گفتکدام مورد از طرف .4

 و ب ای الف(گزینه4                   (خواننده             3                                        (بیننده 2         شنونده                     (1

 تواند بدون اجازه و رضایت فرد وارد آن شود؟نمیدر کدام مورد هیچ کس  .5

 مسائل عمومی  (4                  گو وحریم گفت (3                   حریم شخصی   (2                  موضوعات اجتماعی (1

 وگو رعایت شده است؟ در موقعیت زیر، کدام اصل گفت .6

برای پدرش تعریف کند، اما دید پدرش در حال صحبت کردن با مادرش خواست ماجرای امروز در مدرسه را علی می»

 «باشد.می

 دقت و توجه به سخنان گوینده (2                                    وگو   انتخاب زمان مناسب گفت (1

 حفظ حریم شخصی (4                                          قطع نکردن حرف گوینده     (3

 باشد؟بین اعضای خانواده کدام مورد، حریم شخصی میدر  .7

 آشپزخانه (4               حیاط                   (3              اتاق خواب                   (2سالن پذیرایی                             (1

 1401/ 8/  16تاریخ آزمون:  

 

 

 3و2و1 هایدرساجتماعی: 



 

 

 

در این هنگام کدام احساس زیر در شما خورد، در حال تماشای تلویزیون هستید که صدای انفجار گاز به گوشتان می .8

 آید؟به وجود می

 عصبانیت (4ترس                                        (3شادی                                           (2اندوه                                        (1

 باشد؟ترس از کدام مورد بجا می .9

 ترس از ارتفاع (4                       (ترس از آمپول   3                              ترس از هیوال (2                       تاریکی ترس از (1

 را در وجود جانداران قرار داده است؟ «ترس بجا» به چه دلیل خداوند .10

 داشتن مهارت  (2                                                              مقابله با خطر (1

 یاد گرفتن نظم (4                                            محافظت از سرما و گرما  (3

 می باشد؟ «ترس نابجا» کدام مورد .11

 برق و ترس از صدای رعد (2                                                              گربهترس از  (1

 ترس از بلندی  (4                                  مادر  و ترس از دست دادن پدر (3

بگذارد، به این کار او چه وقتی فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درک کند و خود را به جای او  .12

 گویند؟می

 همیاری   (4                           همدلی       (3                              همدردی          (2                همفکری                  (1

 توانند، خون خود را اهدا کنند؟افراد پس از رسیدن به چه سنی می .13

 سالگی20 (4   گی                         سال18 (3             سالگی                         15 (2     گی                            سال 9 (1

 کدام مورد مربوط به یک گفتگوی مناسب است؟ .14

 ( نگاه کردن به شنونده 2                              ( توجه به سخنان فرد مقابل       1

 همه موارد (4                                 ( قطع نکردن کالم گوینده       3

 های زیر، بجا است؟کدام مورد از ترس .15

 ( ترس از آمپول4ترس ازببر وحشی                       (3ترس از هیوال                   (2( ترس از تاریکی                   1

 دبانه مربوط به کدام قسمت گفتگو است؟ؤاستفاده از کلمات م .16

 راتبیان افکار و نظ (4(  احترام به حریم شخصی          3( گوش دادن به حرف دیگران           2( صحبت با دیگران           1



 

 

 

 ها با یکدیگر کدام مورد است؟ترین راه ارتباط انسانمهم .17

 ( ابراز احساسات4           گفتگو                        (3                       ( خوب صحبت کردن2                  ( خوب گوش کردن1

 روبرو شدن با چیزی که ما را غمگین می کند کدام مورد را باید استفاده کنیم؟  در موقع .18

 ( فرار کنیم2                                                    ( فریاد بزنیم        1

 ( در مورد اندوه خود با کسی صحبت نکنیم4                         خدا کمک بگیریم         از نام و یاد (3

 احساس غم و ترس احساس .................. اما .................... هستند. .19

 یغیرطبیع -( خوشایند4غیرطبیعی                     -( ناخوشایند3طبیعی                        -ناخوشایند (2طبیعی                      -( خوشایند1

 توانیم برای او انجام دهیم؟وقتی کسی غمگین است کدام مورد را نمی .20

                            .های او خوب گوش بدهیم( به حرف2                                                  .( دوستانه کنار او بنشینیم1

 .( به او نشان دهیم که احساسش برای ما مهم است4                               .از او در مورد احساسش سوال نکنیم (3

 کند؟سسه در هنگام وقوع تصادفات رانندگی به مردم آسیب دیده کمک میدام مؤک .21

 جمعیت هالل احمر (2                                            ( سازمان انتقال خون   1

 ( سازمان آتش نشانی4                                     ینی    ( کمیته امداد امام خم3

 کدام مورد در یک ارتباط خوب مانند صحبت کردن و گوش دادن اهمیت دارد؟ .22

 همه موارد (4                         ( رفتار               3                      ( حرکات              2              ( حالت چهره           1

 ترین نوع ارتباط در افراد ناشنوا کدام است؟مهم .23

 ( دوطرفه4              ( دوستانه                      3                غیرکالمی                  (2                ( کالمی                  1

 اما .................. نیست. ،احساس غم، احساسی ................. است .24

 موقتی -( غیرطبیعی4            دائمی          -( غیرطبیعی3               موقتی           -طبیعی (2            دائمی          -طبیعی (1

 ی کدام احساس است؟ صورتک روبرو نشان دهنده .25

 ( ترس  4        عصبانیت                            (3                                       ( اخم 2( خجالت                                 1

 ترس از صدای مهیب و ترس از حیوانات درنده به ترتیب ترس ................ و ................. هستند. .26

 نابجا -( بجا4             بجا                     -( نابجا3                    نابجا          -( نابجا2                  بجا              -بجا (1



 

 

 

 اولین گام برای مقابله با ترس چیست؟ .27

 ی ترس( مشخص کردن عامل و درجه2                                      ترها     ( مشورت با بزرگ1

 کمک گرفتن از خدا (4                                                ( نقاشی کردن         3

 کنیم؟نمشورت بهتر است ترسیم با چه کسی ی چیزی که از آن میبارهدر .28

 دکتر متخصص( 4             ( مشاور مدرسه             3                          دوستان مدرسه (2( پدر و مادر                         1

 باشد.سسه رابطی بین بیماران نیازمند به خون و اهداکنندگان خون میاین مؤ .29

 ( سازمان بهزیستی4سازمان انتقال خون                   (3      ( سازمان اهدای عضو             2            ( جمعیت هالل احمر 1

 کنند؟کمک میجمعیت هالل احمر و سازمان انتقال خون به چه کسانی  .30

 افرادی که مشکل جسمی دارند. (2                افرادی که نیاز مالی دارند.                     (1

 .اندافراد نیازمند یا کسانی که با مشکالت و حوادثی روبرو شده (4             فتاده                        افراد بیکار و از کار ا (3

 

 

 

 

 

 .ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین االن کاری برای آن انجام دهیدرنامه ب


