
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کند؟حضرت محمد )ص( بدترین افراد را صاحبان کدام صفت زشت معرفی می .1

 چینیسخن (4                          ( بداخالقی        3                           ( حسادت        2                        ( دروغگویی          1

 کنند؟ان، دوستی با چه کسانی را سفارش میای به فرزندشحضرت علی)ع( در نامه .2

 ( ثروتمندان4                نیکان                        (3                       عالمان              ( 2                                ( مومنان        1

 ز مزایای یک دوست خوب نیست؟کدام گزینه ا .3

 ( افزودن آگاهی2                                  ها          قبول تمام خواسته (1

 ی حقوق دوست( رعایت صادقانه4                                        ( باادب بودن                 3

 فواید دوستی با افراد خوب نیست؟ های زیر، ازکدامیک از گزینه .4

 فکریصحبتی و هم( هم1

 ها و در میان گذاشتن احساس غم و شادی( احساس آرامش با آن2

 هاگفتن رازهای خانوادگی به آن (3

 افزایش آگاهی( 4

 کند؟تأثیر متقابل دوستان در اخالق و رفتار یکدیگر، ما را متوجه کدام موضوع در دوستی می .5

 ( توانایی در نه گفتن4انتخاب دوست                  (3( ترس از مسخره شدن                  2ی                     ( حفظ دوست1

از دیدگاه امام علی)ع(، بر کدام ویژگی در دوستی  "آزمای / همان نیز با مرد ناپاک رایمکن دوستی با دروغ"بیت  .6

 تأکید بیشتری دارد؟

 ( همدلی4                    اخالقی          ( خوش3                         صداقت      (2                     ( خیرخواهی        1

 شود؟دوستی می طوفادار بودن به دوست و دفاع کردن از او در غیابش، مربوط به کدام مورد در رواب .7

 گفتن "نه"( مهارت در 4( حد و مرز دوستی               3حفظ دوستی                (2( انتخاب دوست                1

 1401/ 8/  16تاریخ آزمون:  

 

 

 4و3و2و1 هایدرساجتماعی: 



 

 

 
 شود؟ای حاصل می، چه نتیجهرعایت شودها اگر حد و مرز دوستی .8

 .زندآرامش روانی افراد را بر هم می( 2                         .ی به هم وابسته بشوندممکن است بعضی از دوستان خیل( 1

 .شوندها پایدار میدوستی (4                                                            .شودهای افراطی ایجاد میدوستی( 3

 گفتن نیست؟« نه»کدام یک از دالیل ضعف در  .9

 خجالت کشیدن( 4                    مسخره شدن( 3                   تحقیر نشدن (2                ترس از ناراحت شدن دوستان( 1

 دوستان مربوط است؟جویی نکردن از خطاها، به کدام مورد در روابط میان عیب .10

 گفتن "نه"( مهارت 4( حد و مرز دوستی                      3( انتخاب دوست               2حفظ دوستی                        (1

ه، کند و صبرش را از دست داده است. کنترل این مسئلتابی میدوست باربد به مسافرت رفته است. باربد بسیار بی .11

 مورد در روابط میان دوستان است؟مربوط به کدام 

 ( دوستی صمیمانه4         وستی وفادارانه           ( د3                     حد و مرز دوستی (2           ی دوست خوب       ( ویژگ1

 گفتن به کدام عامل بستگی دارد؟ "نه"های نابجای دوستان، واستهدر برابر خ .12

 ( ناراحت شدن دوستان2( ترس از مسخره شدن                                                1

 داشتن اعتماد به نفس (4                                                               بینیکم ( خود3

 خواهد همه از او راضی باشند. او:پذیرد و میرا میهای دیگران ی خواستهآموزی است که همهشسعید دان .13

 ( فردی خیرخواه و باتجربه است.2              کند.                 ( از نظر دیگران به خوبی استفاده می1

 فردی از خودراضی است.( 4            کند.          ردسر ایجاد میاش دبرای خود و خانواده (3

 دام شعر اشاره به احساس همدردی و خیرخواهی در بین دوستان دارد؟ک .14

 تا تو را عقل و دین بیفزاید /همنشین تو از تو به باید ( 1

 من آن گه بگویم که تو کیستی /تو اول بگو با کیان زیستی ( 2

 در پریشان حالی و درماندگی /دوست آن باشد که گیرد دست دوست  (3

 است نمانده دشمن یهجایی برای کین /از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است ( 4

 گیری یعنی:تصمیم .15

 .کنیماز بین دو یا چند چیز، مواردی را انتخاب  (2           های خوب فراهم کنیم.              ( برای خود موقعیت1

 ( برای حل مشکالت از بزرگترها کمک بگیریم.4                                     در مورد مسائل مختلف فکر کنیم.( 3



 

 
 

 

 سخت است؟ "نه گفتن"را برای برخی از افراد، چ .16

 کنند.ها را مسخره میکنند اگر نه بگویند، آن( چون گمان می1

 ها ناراحت شوند.ان از دست آنترسند دیگر( چون می2

 کشند.( چون خجالت می3

 ی مواردهمه (4

 در انتخاب بهترین راه، باید به ........................ خوب و بد توجه اشته باشیم. .17

  ( دوستان4                              ( مشورت    3                      راه حل                (2                  نتایج                  (1

 ؟نیستای گیری کار سادهچرا تصمیم .18

 های متعددی وجود دارد.آید که راههایی پیش می( موقعیت1

 گذارد.گیریم، نتایج و آثاری دارد که روی زندگی ما تأثیر می( تصمیماتی که ما می2

 گذارد.ی ما اثر می( چون در اخالق و رفتار، سالمتی، وضع تحصیل و آینده3

 ی مواردهمه (4

 گیری، چه کاری باید انجام داد؟های متفاوت در تصمیمحلپس از پی بردن به راه .19

 خوب فکر کردن( 2                         آوری اطالعات                ( جمع1

 ی هر انتخاببینی نتیجهپیش (4                              راه             ( انتخاب بهترین3

 ی کدام است؟گیرنخستین گام در تصمیم .20

 پیش بینی نتایج( 4                       مشورت کردن( 3                     وب فکر کردنخ (2                      ب راه حلانتخا( 1

 ی ............................ .های زیر درست است، به جز گزینهی گزینههمه .21

 تواند به تنهایی زندگی کند.( انسان موجودی اجتماعی است و نمی1

 شود.نامیده می "مشورت"( استفاده از فکر و نظر دیگران، 2

 گذارند.ی ما اثر میده( تصمیمات مهم در اخالق، رفتار، سالمتی، وضع تحصیلی و آین3

 باید به دوستانمان وفادار باشیم، ولی در غیابش از او دفاع نکنیم. (4

 ؟نیستی گیراز مراحل تصمیم ،مراحل زیرکدام یک از  .22

 بینی نتایجپیش( 4                  ب بهترین راهانتخا( 3              به موقع تصمیم گرفتن (2                 ب فکر کردنخو( 1



 

 

 

 دارد؟ اشاره مورد کدام به " بینهم شوری ا مرُهُم و  " یشریفه یآیه .23

 انتخاب هر نتایج پیش بینی (4                کردن  انتخاب (3                   کردن فکر خوب (2           کردن         مشورت (1

 ؟، کدامیک از افراد زیر برای مشورت مناسب نیستندخودمان های مهمگیریدر مسائل، مشکالت زندگی و تصمیم .24

  ( مشاور4       ( پدر و مادر               3        دوستان نزدیک              (2                    ( معلم              1

 ی است؟گیرتصمیم یهایی که نتایج بد دارند، مربوط به کدام مرحلهکنار گذاشتن انتخاب .25

 خوب فکر کردن( 4                            هابررسی راه( 3                انتخاب بهترین راه (2                تآوری اطالعاجمع( 1

یرد با سام گاست. بردیا همان لحظه تصمیم میشنود که سام پشت سر او بدگویی کردهبردیا از یکی از دوستانش می .26

 گیری، توجه نکرده است؟ی تصمیمدعوا کند. او به کدام مرحله

 ( پرس و جو کردن2به موقع تصمیم گرفتن                                    ( 1

 اطالعاتآوری جمعو  خوب فکر کردن (4                                        ( مشورت کردن        3

ی دیگران استفاده کنیم، به این کار ................. گیری این است که از فکر و تجربههای مهم در تصمیمیکی از نکته .27

 گویند.می

 ( احساس مسئولیت4                     ( ایثار               3                    ( همکاری              2                 مشورت                (1

 درست است؟ ،یگیردر مورد زمان تصمیم های زیر،یک از گزینهم کدا .28

 گهانی نتیجه مثبتی دارد.نا گیریتصمیم( 1

 .کار درستی است ،گیری به زمان آیندهموکول کردن تصمیم( 2

 ب، دیر نیست.های خوهیچ وقت برای اجرای تصمیم( 3

 .را اجرا کرد تصمیم و آن گیریباید به موقع تصمیم (4

 گیری مناسب و عاقالنه دارد؟کدامیک از عوامل زیر، بیشترین نقش را در تصمیم .29

 ( دوراندیش باشیم.2با افراد خیرخواه و متخصص مشورت کنیم.                         (1

 النه انتخاب نکنیم.( به موقع تصمیم بگیریم و عجو4( تحت تأثیر دیگران قرار نگیریم.                                        3

 تصمیم چگونه مشخص می شود؟خوب یا بد بودن یک  .30

 فب هدانتخا( با 4              گیری تصمیم ( از روی زمان3             گیریتصمیم یاز روی نتیجه (2                بینیبا پیش( 1

 


