
 نام ونام خانوادگی:

  کالس:

  آموزشگاه:

  سوال:طراح 

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

11و 11صفحه  پاسخ سواالت متن

 چیست؟ زیبایی

آنچه مورد شود. در رفتار و اخالق هم، هر چیز متناسب )دارای اندازه مناسب( متعادل )دارای تعادل( در طبیعت زیبا قلمداد می

پسند عموم قرار گیرد زیبایی را در خود دارد.

 .دهید توضیح را خود نظر مثال، ارائة با چرا؟ هستند؟ زیبا وقایعی و امور ها، پدیده چه

گردد. به عنوان های زیبایی از جمله تعادل و تناسب و تقارن را داشته باشد زیبا قلمداد میهر پدیده، امور و وقایعی که مشخصه 

گردد. رشد یک گل زیباست مثال خندیدن در هر مکان معموالً زیباست اما در مجلس عزاداری متناسب نیست و زیبا قلمداد نمی

ها ببینیم این عدم تناسب برای انسان به زیبایی گل در گلدان نیست.اما اگر گلی در میان زباله

 چرا؟ دارد؟ بستگی چیزهایی چه به انسانها زیبایی

هاست. انسان با رفتار و های انسانیت آنها به مشخصهموجودی فراتر از حیوان است لذا به غیر از ظاهر، زیبایی انسانانسان 

شناسیم که اخالق و رفتار پسندیده داشته باشد.گردد و ما در بین دوستان و اقوام انسانی را مطلوب میهای تفکر ارزیابی میشیوه

 دارد؟ وجود نظر اختالف هم فتارر و اعمال زیبایی دربارة آیا

معموالً در بیشتر نقاط دنیا در مورد زیبایی اعمال و رفتار اختالف نظر وجود ندارد به این معنی که در بیشتر مناطق جهان، خوبی 

ظر شود و بدی، بد لیکن بعضی رفتارها است که در جوامع به صورت آداب و رسوم، عرف یا قوانین درآمده و نخوبی محسوب می

های مختلف جوامع در مورد آنها متفاوت است. مانند حجاب یا مراسم عزاداری یا ازدواج، اعمال و رفتاری هستند که در قومیت

 شود.شود و در جایی رفتاری زیبا و در جای دیگر همان رفتار نازیبا دیده میمتفاوت برگزار می

11صفحه  فعالیت تکمیلی در کالس

 چیست؟ موجودات بودن زیبا معیارهای

همه موجوداتی را که خداوند خلق کرده زیبا هستند و عدم درک زیبایی موجودات به علت کمبود علم و دانش بشریت است اما  

 هر چیز که انسان توانایی درک و فهم آن را داشته باشد و به خاصیت آن پی برده باشد به نوعی زیبا محسوب می گردد.

 چیست؟ ها انسان بودن زیبا معیارهای

 شود.باشند البته ظاهر و پوشش هم بخشی از رفتار محسوب میرفتار و ادب معیارهای زیبایی انسان ها می اخالق،

 (هاانسان زندگی اجتماع، هستی، در) ببرید نام را زیبا هایپدیده و امور از هایینمونه

رشد و نمو تمام موجودات، طلوع و غروب و... وزش شب و روز، حرکت و چرخش آب از آسمان به دریا و بالعکس،  :در هستی

 بادها، برف و باران، ماه و ستاره ها و سیارات و مانند حلقه های سیاره زحل.

 انتخابات. تظاهرات اجتماعی مردم برای حق خواهی، ها،ها و پروانهماهی پرندگان، مهاجرت حیوانات، :در اجتماع

ای زیبا در بلوغ هم مرحله از شگفت انگیز ترین و زیبا ترین امور در زندگی انسان هاست. تولد به عنوان یکی :در زندگی انسان ها

های هم زیبایی تشکیل خانواده و استقالل هر فرد که به بخشی از تکامل رسیده است. گرددزندگی هر انسانی محسوب می

 باشد.است که مخصوص انسان میحل مشکل دیگران یا محبت کردن هم از زیبایی هایی  مخصوص خود را دارد.
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 نام ونام خانوادگی:

  کالس:

  آموزشگاه:

  سوال:طراح 

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

11فعالیت در منزل صفحه 
کتاب به مراجعه با کنیم؟می پیدا شناخت چیزهایی چه یدرباره وحی یوسیله به ما است؛ انسان شناخت منابع از یکی وحی

 ببرید. نام و کنید شناسایی را مورد چهار آسمانی،

 ها، موجودات خلق شده دیگر و...فرشتگان با انسانجهان آخرت، اتفاقات پس از مرگ، بهشت، ارتباط 

11صفحه  سواالت متن پاسخ
 چیست؟ پژوهش پرسش یا عنوان

ی آن در پژوهش است و ترین هدفی است که محقق یا پژوهشگر به دنبال یافتن پاسخ با رابطهعنوان یا پرسش پژوهش مهم

آوری اطالعات از طریق مشاهده، مصاحبه و.. پاسخ سوال یا عنوان خود جمعکند تا با مطالعات، آزمایشات و یا پژوهشگر تالش می

را بیابد.

 چیست؟ پژوهش انجام از ما اهداف یا هدف

های سواالت پژوهش است. اما هدف یا اهداف هر پژوهش به صورت خاص دست یافتن به هدف کلی از پژوهش رسیدن به پاسخ

توان به صورت کلی و جزئی مرتب کرد.میپاسخ سواالت ذهن پژوهشگر است. اهداف را 

 کنیم؟ می استفاده اطّالعات گردآوری برای ای شیوه چه از

های جمع آوری اطالعات برای پژوهش متفاوت است و بستگی به سوال پژوهش و عنوان دارد. گاهی با پرسش نامه و پر شیوه

آوری نمود. توان اطالعات را جمعبا مطالعه در کتب دیگر میشدن آنها توسط افراد خاص، گاهی با مصاحبه و مشاهده و گاهی هم 

های باال به نظر مطلوب رسید. البته گاهی هم باید با تلفیق روش

 کنیم؟ می استفاده ای وسیله و ابزار چه از اطّالعات ثبت برای

های تحقیق و گاهی از ضبط صوت برگهاز دوربین برای تصویر برداری )به صورت عکس یا فیلم( گاهی )برای یادداشت برداری( از 

 های مخصوص نظر سنجی و...ها هم فرمها و بعضی وقترانیبرای ضبط صداها یا سخن
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

 آداب معاشرت

 04صفحه  )بحث کالسی( 1فعالیت 

 چیست؟ ادب شما نظر به

روش مناسب هر کار را ادب آن می دانند.ادب خصوصیتی است که افراد در جوامع و مکان های مختلف باید بیاموزند تا در آن 

 معاشرت کنند.خوی خوش، رفتار پسندیده نیز گفته می شود. جامعه بتوانند

 چه؟ یعنی آداب

به کلیه روش های نیکو و پسندیده که نمایشگر ادب است آداب گفته می شود.رسوم و عادات مطلوب و پسندیده 

 شود.هم آداب قامداد می

 چیست؟ معاشرت آداب از منظور

و...(را آداب معاشرت  فروشندگان و مراجعان همسایگان، غریبه ها، )با دوستان، آداب و روش های برخورد با دیگران

 می دانند.

01صفحه  2فعالیت 

اند؟کرده مطرح مردم با معاشرت آداب یدرباره را نکاتی چه صادق امام و اسالم پیامبر فوق احادیث در -1

سالمتی برای دیگران از کرامات وسالم نامی از نام های خداوند است و از آن که بگذریم آرزوی  سالم کردن: -1

صفات برجسته همه انسان های پاک سرشت است.

شود و نشان دهندهمصافحه کردن یا دست دادن دو فرد با یکدیگر باعث ایجاد ارتباط سالم تر می ست دادن:د -2

شخصیت افراد است.

زش داشته باشیم.هنگام جدا شدن از یکدیگر خوب است که برای همدیگر آرزوی آمر آداب خداحافظی: -3

به معنای داشتن اخالق نیکو و مناسب است نه عصبانی و خشن و نه سبک که مورد میانه روی در معاشرت: -4

تمسخر قرار گیرد.

چیست؟ دادن دست و کردن سالم آداب -2

گفتن کلمه سالم با صدای رسا و آشکار -1

سالم کردن و دست دادن است.لبخند بر لب داشتن و دست را جلو بردن برای دست دادن از آداب  -2

پیش قدمی برای سالم کردن -3

عایت موارد شرعی دست دادن با خانم ها و نا محرم ها و بالعکس.ر -4

چه؟ یعنی معاشرت در اعتدال و میانه روی -3

امام علی علیه السالم می فرماید:شیوه زندگی مومن بر اساس میانه روی و اعتدال است.در معاشرت نیز افراط و 

تفریط هر دو مذموم و ناپسند است.هم معاشرت زیاد و هم قطع ارتباط با مردم هر دو ناپسند است.به همین ترتیب 

 در ابراز دوستی و دشمنی نیز باید میانه رو بود.
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

02صفحه  )انتخابی()بحث کالسی(3فعالیت 

میهمانی یک در حضور آداب-1

 *هماهنگی با میزبان و تعیین وقت از سوی میزبان 

 *در نظر گرفتن محدودیت های میزبان    

*نشستن در نزدیک ترین جای مشخص شده یا خالی  

 *مطرح نکردن موضوعات اختالف برانگیز

 *نگه داشتن احترام میزبان

 *داشتن لبخند تا پایان مهمانی

 *ترک عادات غذایی در مهمانی

احوال پرسی با همه افراد با خوش رویی*گفت و گو و 

بیمار یک از عیادت آداب -2

 *عیادت کامل:سالم و احوال پرسی،دست دادن و آرزوی شفا و سالمتی برای بیمار

 *هدیه دادن به بیمار:تهیه هدیه مناسب جهت بهبود و سالمتی بیمار

 *دعا بر بالین بیمار      

 *امید دادن به بیمار

 مختصر نه خسته کننده و طوالنی*عیادت کوتاه و 

 *عیادت مجدد بعد از چند روز

 *نخوردن یا کم خوردن نزد بیمار

شوند.ا برای عیادت ندارند و عیادت نمی*عیادت از کسی که ممکن است به عیادت نو نیامده باشد یا بیمارانی که کسی ر

جامعه در شدن ظاهر آداب-3

 *پوشش مناسب   

 *عدم تظاهر به برتر بودن     

 *خارج شدن از منزل با نام خدا

*ارتباط و احوال پرسی با همسایگان 

 *با نیت انجام کاری در جامعه حاظر شدن،نه بیهوده و بدون هدف و دلیل

مذهبی اماکن و مساجد در حضور آداب -4

 *ورود به اماکن مذهبی و مساجد با ذکر خدا باشد.

مذهبی،لباس پاکیزه و خوشبو،پای تمیز*پاکیزه بودن افراد در مساجد و اماکن 

 *رعایت نظافت مسجد
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

 آداب گفت و گو

00صفحه  )بحث کالسی( 1فعالیت 

چیست؟ وگو گفت -1

نوعی مبادله اطالعات به صورت شفاهی یا نوشتاری بین دو نفر و یا چند نفر درباره یک موضوع را گفت و گو می گویند.

کنند؟ می دنبال را اهدافی چه گفت وگو در مردم -2

 دالیل زیادی برای گفت و گو کردن وجود دارد که در زیر تعدادی از آن ها را فهرست می نماییم.

استدالل و ...-شناسایی-شناخت حقیقت-ایجاد تفاهم و دوستی-کسب اعتماد-رفع شک و تردید-آوردن دلیل برای عملکرد

کنید. فهرست را آن انواع گو، و گفت اهداف به باتوجه -3

له، گپ دوستانه، گپ انتقادیحل مسئ مشورتی، توضیحی،

 ها و تأثیرات آنها بر زندگی مارسانه

 04صفحه  )بحث کالسی(2فعالیت 

 .کنید بیان مورد هر برای را خود دالیل ها؟بکتا یا کنند منتقل مردم به را پیامی توانندمی تربه ها روزنامه

تکثیر باالی آن به همراه ارزان تر بودن روزنامه همه دالیلی می باشد که پیام ها را زودتر از کتاب چاپ هر روزه روزنامه ها و تعداد 

 منتقل می کند.

02صفحه  )بحث کالسی(3فعالیت 

چیست؟ تلویزیون با مقایسه در رادیو مزایای -1

ها،امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر امکان استفاده عموم مردم از رادیو.قابل حمل بودن، استفاده همزمان با انجام فعالیت 

جغرافیایی و جمعیت شناسی)رادیو محلی(هزینه نسبتاً پایین در مقایسه با تلویزیون، به کارگیری تخیل در مخاطب برای تصویر 

 سازی آنچه می شنود در ذهن.

چیست؟ رادیو با درمقایسه تلویزیون مزایای -2

حرکت، برخورداری از جاذبه های زیاد برای مخاطب از نظر گرافیکی پوشش و  -تصویر -امکان استفاده از سه عامل تاثیر گذار صدا

 دسترسی زیاد در منازل و محل کارها

کنند؟می گوش بیشتر رادیو به کسانی چه -3

افراد اهل رادیو به چند دسته تقسیم می شوند.مخاطبان خاص و مخاطبان عام.مخاطبان خاص افرادی هستند که با قصد و نیت 

ه ای به رادیو گوش فرا می دهند و مخاطبان عام عموم افرادی هستند که به دالیلی شخصی به رادیو گوش می دهند مانند حرف

بیشتر راننده ها و مسافرین و یا کارگران کارگاه ها یا بنگاه های اقتصادی که صدای رادیو آنها به صورت پس زمینه پخش می 

 شود.

کنند؟می استقبال یوراد از بیش تلویزیون از مردم چرا -4

تلویزیون به دالیلی که از مزایای آن نیز محسوب می شود بیشتر مورد استقبال است که از آن ئجمله می توان همراه بودن صدا، 

 تصویر و حرکت و جذابیت های گرافیکی و تصویری را دالیل اصلی دانست.
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

بگذارد؟ تأثیر مردم زندگی و تفکّر طرز بر می تواند چگونه تلویزیون -5

تلویزیون با استفاده از داستان و تخیل بر ذهن و روان تفکر و سبک زندگی مخاطب تاثیر فراوان می گذارد.مخاطبین و بینندگان 

 با تطبیق دادن زندگی خود با زندگی شخصیت های برنامه های تلویزیونی الگو پذیری خود را به نمایش می گذارند.

 چیست؟مهارت کنترل نفس)خویشتن داری( 

 05صفحه  )بحث گروهی(1فعالیت 

.کنید ییشناسا هستند ضعیف یا قوی داری خویشتن در که یافراد ویژگی

 افرادی که در کنترل نفس ضعیف هستند افرادی که در کنترل نفس قوی هستند

ایمان ضعیفی دارند. -1ایمان آنها قوی تر است -1

بی هنرند -2هنر های خاصی را می آموزند -2

خوب صحبت نمی کنند -3 کننددوم یا سومی را یاد می گیرند و با آن صحبت میزبان  -3

مهارت های اساسی زندگی را بلد نیستند -4مهارت نه گفتن را خوب می دانند -4

با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند -5 با افراد بیشتری ارتباط برقرار می کنند -5

05صفحه  ) بحث گروهی(2فعالیت 
.بنویسید زیر جدول مانند جدولی در مورد هر در را لنفس مکنتر عد پیامدهای زیر، ناپسند های خواسته از هریک به توجه با

نفس کنترل عدم آثار و نتایجنفسانی های خواسته

آوردن سخنان زشت بر زبان و عالقه به بدگویی پشت-1

سر دیگران

*از دست دادن دوستان

*نشانه ی ضعیف بودن فرد است

*ثبت گناه در نامه ی اعمال فرد

ناتوانی در کنترل خشم-2
*عصبانیت  *ضرب و شتم  *تخریب  *قتل 

*عدم اعتماد به نفس

میل به قانون شکنی-3
*بی بند و باری و بی قیدی

*از دست دادن دوستان

*جریمه شدن

 ثروت آوری جمع به حرص و دیگران مال خوردن-4
*گناهکاری                *حرام خواری

*فرزندان ناصالح               *خشم خداوند

گرفتن به انتقام میل و حسادت -5
آرامی و بیماری *نا               *عصبانیت فرد

*دوری از کارهای مفید

*همیشه در حال نقشه کشی برای انتقام بودن
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 خانوادگی:نام ونام 

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

26صفحه  فعالیت تکمیلی در کالس
چشا؟ ضًد؟می آسامص باعث َمیطٍ ضىاخت ي آگاَی آیا

کًدکآگاَیيضىاختبشایاوسانَاآسامصبٍَمشاٌمیآيسداماَمیطٍایهاتفاقومیافتذبٍعىًانمثالآگاَییکخیش.

دَذبلکٍايسادچاسمطکلخًاَذکشد.اصمطکالتکاسیپذسوٍتىُابٍايآسامصومی

 بیطتشی اطمیىان خًد کاس وتایج بٍ تا کىیذ بشسسیسا مًضًع یا خبش یک اعتباس میضان ي وادسستی یا دسستی تًاویذ می چگًوٍ

بیانمیکىذوقصمُمیباضیذ؟ داضتٍ دساطمیىانیافتهاصخبشداسد.اصآنگزضتٍباکىکاشيمىبعخبشیاکسیکٍخبشسا

جستيجًيضىیذناصچىذمىبعخبشیمیتًاناطمیىاناصصحتخبشساافضایصداد.وکتٍمُمدستاییذخبشياطمیىانبٍ

دخبشبشایضىًوذٌآنبٍسطحآگاَیضىًوذٌيمطالعاتقبلايویضبستگیصیادیداسدَشچٍآگاَیبیطتشباضذقبًلیاس

ساحتتشاست.

26صفحه  فعالیت تکمیلی در کالس
.کىیذ کامل خًد فکش بشاساس سا صیش یجملٍ

داوصبذينمحذيدیت:چًن داسد؛ ضباَت تًَّم با تخیّل فشایىذَایرَىیي استباطَستىذي رَهدس با َایمادیبٍَشدي

کىذ.ضًديبٍتفکشکمکمیفکشيرَهيتًانافشادمیتخیلباعثسضذپشداصوذ.تصًیشساصیدسرَهمی

فکش...چًن ویستىذ یکی امّا ي پًچی بٍ سا اوسان رَه استي تخیل گًوٍ بیماس وًع باطلگشایصتًَم ي َایخشابکاساوٍ

دَذ.می
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

87صفحه  )فردی(1فعالیت 

 بزند؟ دست پرخطر رفتارهای انجام به که است ممکن فرد یک چرا

رفتارهای پرخطر دالیل زیادی می تواند باعث شود تا یک فرد به رفتار های پرخطر دست بزند اما به طور کلی افرادی که به دنبال 

برند که آن رفتار پرخطر مکانیسمی در مقابل کمبودها است و بیشتر آنها بر اثر مشکالت هستند از کمبود هایی در زندگی رنج می

کمبود، جلب نظر  کند.یک فرد سالم و سالمت همیشه در زندگی مطمئن و پیوسته و هدفمند زندگی می گردد.روانی حاصل می

 کند.گروه شدن نشان، دادن مهارت و ریسک پذیری از عواملی هستند که فرد را به رفتار های پر خطر ترغیب میدیگران، ستاره 

78صفحه  )بحث کالسی(2فعالیت 

اند؟ شده کشیده اعتیاد به سمت ناآگاه افراد برخی چرا شما نظر به -1

 عدم آگاهی کافی (1

 نداشتن تربیت خانوادگی (2

 نداشتن مهارت نه گفتن (3

 دوستان ناشایست و ناباب انتخاب (4

 ارتباط با افراد به دور از اطالع خانواده (5

وجود کمبود هایی در زندگی و عدم توانایی مقابله با آن مشکالت (6

چیست؟ اعتیادی پدیده با مقابله در ما مردم و دولتی وظیفه -2

وظایف دولت:

 آگاهی از طریق رسانه ها،نظام های آموزشی و تربیتی (1

برای اوقات فراغت به صورت مدون و هدفمندبرنامه ریزی  (2

 جلوگیری از تولید، توزیع و فروش مواد مخدر (3

 باال بردن تامین اجتماعی و بیمه (4

 اصالح و آموزش بیماران معتاد (5

وظایف مردم

 برنامه ریزی برای آموزش فرزندان و جوانان (1

آگاهی در مجالس خانوادگی نسبت به این مسئله (2

 عتبرارتباط با مراکز آموزشی م (3

 نظارت خانواده بر فعالیت های جوانان (4

 77صفحه  فکر کنید، پاسخ دهید

 است؟ ارزشمند موجودی انسان چرا

خداوند انسان را آفرید و از خلقت  "عزت از آن خداوند،پیامبر و افراد باایمان است" فرمایند:می 8خداوند در سوره منافقون آیه 

به سجده انسان دستور داد. این نشان از ارزشمندی انسان است که در قران آمده و  خود به خود آفرین گفت و تمامی موجودات را

انسان ها با کمی تفکر درباره خلقت،رشد و هدف آمدن خود به همین نتیجه گرانقدر خواهند رسید که انسان موجودی ارزشمند 

 است.
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  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

 دادیم، چیست؟ کرامت را آدم فرزندان همانا ما که آیه این بیان از متعال خداوند منظور

ه که این همان کرامت است و برای انسان که همان فرزند حضرت آدم)ع( است خداوند جایگاه و توانایی هایی در نظر گرفت

 د.نکنهای باتقوا و فرهیخته در حفظ و پردازش این کرامت تالش میانسان

77صفحه  1 فعّالیت
.بنویسید می شود، انسان در عزت نفس باالرفتن موجب که را عواملی از فهرستی زیر جدول در

عدم تکرار اشتباهات-5 به کارهای خوب رغبت دارد.-1

زندگی در حال و برنامه ریزی برای آینده-6عالقه به یادگیری-2

هنرمندی-7 عالقه به صحبت های علمی و منطقی-3

با ایمانی-8لبخند بر لب دارند-4

 مهارت کنترل افسردگی

181صفحه  )انتخابی(3 فعّالیت

عالئم از برخی و است شده افسردگی دچار که است یک هفته مدت شما دوستان از یکی که کنید تصور

 .کنید پیشنهاد راه حل چند خود دوست درمان برای .است آمده وجود به او در افسردگی

 تشویق فرد بیمار به مراجعه به پزشک متخصص .1

 مشکالتهمراهی با او در کارها و  .2

 عدم انتقاد از او .3

تشویق به اجرای برنامه منظم روزانه مثل خواب، خوراک، تفریح، ورزش .4

های او عکس العمل مثبت نشان دهیم.در مقابل تالش .5

شنونده خوبی برای او باشیم. .6

رازدار باشیم. .7

 عدم جر و بحث با فرد بیمار .8
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:زمان آزمون

 111صفحه  فعالیت در منزل

. دارند تأثیر ما عقاید و باورها گیری شکل در ...و اینترنت روزنامه ها، تلویزیون، رادیو، مانند جمعی رسانه های

 .بنویسید مردم زندگی در را هارسانه این منفی و مثبت تأثیرات از ثال هاییم

افتد و تغییراتی که در زندگی اتفاق میسانه منتقل کننده پیام است و تاثیر گذاری آن در جامعه را با نوع پوشش، صحبت کردن ر

از  ...های مختلف در زبان عمومی جامعه مانند کاله قرمزی و جیگر وتوان مشاهده کرد. به کار بردن اصطالحات و تکه کالممی

های خود تاثیراتی را بر شیوه مصرف و ها و آگهیها از طریق سریالتاثیرات رسانه در زندگی کالمی مردم است. رسانهنمونه 

 گذارد.زندگی مردم نیز می

 111صفحه  فعالیت در منزل

 کرد؟  ایجاد وانتمی چگونه را خوب های عادت

آموختن هستند افرادی هستند که به دنبال عادت های خوب در انسانهایی که عالقه مند به یادگیری هستند و دائما در حال 

زندگی خود می گردند و از عادت های غلط دوری می گزینند. تمرین کردن و ممارست در کارهای خوب می تواند منجر به عادت 

 گردد. هم نشینی با افراد موفق نیز در انسان عادات خوب را ایجاد می نماید.

 111صفحه  کنید وگو گفت

 نیستند؟ خوب موجود هایروش آیا هستند؟ کارها انجام برای نو هایراه دنبال به هاانسان چرا

انسانها همیشه به دنبال راه های کم هزینه و پر منفعت بوده و هستند. اینکه فعالیتی در کمترین زمان با کمترین هزینه با بهترین 

همان مقدمه ای است که ذهن انسان ها را همیشه به خود مشغول نموده کیفیت به انجام برسد را بهره وری می نامیم و این 

 است. این دلیل بر اشتباه بودن راه حل قبلی نیست چرا که راه قبلی شاید پر هزینه و در زمان بیشتری به سرانجام برسد.

 .دهید توضیح مثال با آید؟یم شمار به مطلوب نوآوری، یک موقع چه

به شمار می رود که عده ای آن را تایید نمایند و در زمانی مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال یک نوآوری زمانی مطلوب 

پسندیدند و رفت و عده ای آن را میاستفاده از تلفن ثابت و گوشی بی سیم یک فن آوری و نوآوری در زمان خاصی به شمار می

کاسته اما تلفن ثابت جایگاه خود را از دست نداده و این خود، نوآوری  کردند. امروز تلفن همراه از اهمیت آناز آن استفاده می

 آید و رشد تکنولوژی گوشی های همراه نیز نوآوری دیگری است.جدیدی به حساب می

 د.دهی توضیح مثال با می آید؟ شمار به مطلوب گذشتگان، آداب و ها سنت از پیروی موقع چه

های اجتماعی، خانوادگی، فردی انسان بیفزاید و در راستای اخالق باشد مطلوب به شمار هر سنت و آدابی که بتواند به مهارت 

 می آید و در غیر این صورت باید ترک گردد.

 به عنوان مثال:احترام به بزرگتر سنتی است که از گذشته تا حال وجود دارد مطلوب به شمار می آید.

 121صفحه  فعالیت در منزل

آنها زندگی بر تأثیری چه تغییر این شما نظر به کنند؛ خداحافظی خود هایعادت یهمه با انسانها کنید فرض

 دارد؟

شوند که تازه به دنیا آمده و برای اگر انسانها با همه عادت های خود خداحافظی کنند و آنها را فراموش نمایند همانند نوزادی می

 بیاموزند و با آن ارتباط برقرار نمایند. شناخت و ارتباط با محیط خود باید از ابتدا همه چیز را
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 اثر

 121صفحه  فعالیت تکمیلی در کالس

 : چون دارند؛ شباهت هم با آرامش و آسایش واژه های

 تقریبا مترادف هستند و به معنای سکون به کار می روند.

 :چون دارند؛ تفاوت امّا

روان و خاطر. امنیت یک آرامش است ولی خانه خوب با ماشین و شود و اما آرامش به آسایش بیشتر به فیزیک و مکان القا می

وسایل خوب آسایش است.

 آن پسرک انار ندارد

 121صفحه  فعالیت تکمیلی در کالس

 ندهیم؟ دخالت را خود احساسات کردن، قضاوت هنگام بتوان که دارد وجود راهی آیا

قضاوت کننده بنماید اما احساسات وسیله و امکان اولیه برای رسیدن تمرین کردن در این زمینه می تواند کمک بسیاری به فرد 

 به تفکر و تعقل است و دخالت ندادن آن در قضاوت نیاز به تجربه دارد.

 .دهید توضیح مثال با دارند؟ قرار هم مقابل در همیشه احساس و عقل آیا

یک احساس است و در زمان بروز مشکل عقل ناراحت خیر. گرسنگی یک احساس است و عقل نیز آن را تایید می کند. ناراحتی 

 شدن را تایید می کند.اما اندازه آنها را عقل باید کنترل کند.

 111صفحه  فعالیت تکمیلی در کالس

 چیست؟ شادی

 احساس خوشحالی و شعف ناشی از آسایش و رضایت

 شوند؟می شادی باعث چیزهایی چه

 وجد آورد باعث شادی انسان می گردد. هر چیزی یا اتفاقی که احساس انسان را به

یکا  گکروه  یکک  فرد، یک ناشادی موجب کشوری مردم یا گروه یک نفر، یک شادی که بزنید مثالی توانیدمی آیا

 شود؟ دیگر کشوری

ورزشی  موفقیت والیبال ایران در مسابقات جهانی باعث خوشحالی ایرانیان و ناراحتی برزیل و برزیلی ها شد. در بیشتر رقابت های

 این اتفاق صادق است.

  چرا؟ کرد؟ شاد را کسی گفتن دروغ با می توان آیا

خیر. زیرا با این کار اوال خود مرتکب گناه شده ایم و کمک به دیگری)شاد کردن دیگری( در این موقعیت هیچ ارزشی ندارد.دوما 

بزند، چون آن فرد از واقعیت دور شده است و وقتی فردی با یک دروغ خوشحال می شود این خوشحالی ممکن است به او آسیب 

یک شادی کاذب دارد. شاید اگر واقعیت را بداند، اگر چه خوشحال نمی شود اما بتواند راه حلی پیدا کند و آن وقت با حذف 

 مشکل واقعا خوشحال شود.
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051صفحه  )کالسی ث)بح 3 فعّالیت

گذارند؟ می تأثیر خانواده یک مصرف بر چگونه یک خانواده نفرات تعداد یا درآمد میزان-1

دارد هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد سهم هر کدام از میزان درآمد هر خانوار و مقدار مصرف آنان رابطه عکس با تعداد نفرات آنان 

درآمد کمتر خواهد بود و هر چه تعداد کمتر باشد سهم هر کدام بیشتر خواهد بود البته این در صورتی است که افراد با درآمد 

به گونه ای دیگر تغییر  رابطه یک نفر مثال پدر سهم خود را تعیین کنند اگر هر کدام از آنها در درآمد زایی شرکت کنند مقدار

 کند.می

چیست؟ فرزند چند دارای خانواده یک با جوان خانواده یک مصرف تفاوت -2

مقدار مصرف بیشتری دارد نسبت به خانواده جوانی که هنوز فرزندی ندارد.طبیعتا خانواده ای که دارای چند فرزند است 

050( صفحه انتخابی) 4 فعّالیت
کند؟ رعایت باید را نکاتی چه خدمات و کاال مصرف در خانواده یک

 تولید داخل بودن کاال و خدمات  .1

 ضمانت کاال و خدمات انجام شده .2

تضمین قطعات کاال در صورت تعمیر .3

 خرید از تولید کنندگان معتبر .4

 050صفحه  فعالیت در منزل

:دهید پاسخ زیر سؤاالت از یکی به خود انتخاب به

کند؟ جلوگیری خود پول دادن هدر از تواندمی چگونه خانواده یک-1

 های زیادی بیان نمود. توان مثالبر اساس معیار های زیر می

 .صرفه جویی یکی از بهترین راه های جلوگیری از صرف پول یا هدر رفتن آن است

  عدم خرید وسایل غیر ضروری

  برنامه ریزی برای هزینه کردها

 خرید از جاهای مناسب 

دهد؟ افزایش سالم به روش را خود درآمد تواندمی چگونه خانواده یک-2

پس انداز یا مازاد درآمد خانواده به جای خرید لوازم مصرفی بهتر است سرمایه گذاری شود به عنوان مثال خرید سهام، -1

کاالهایی که ارزش افزوده دارند یا سپرده هایی که به آنها سود تعلق می گیرد.

سرمایه گذاری اقتصادی: یا تشکیل یک کسب و کار خانگی، در جهت رفع نیاز جامعه مثال تولید یا بسته بندی-2

همان گونه که در احادیث و روایات هم ذکر شده صدقه دادن و کمک به نیازمندان موجب افزایش و برکت می گردد.-3

 055صفحه  منزل در فعّالیت

 .کنید تحقیق آن درمان و مراقبت نحوه و بیماری یک یدرباره

آنفوالنزا: یک بیماری ویروسی است که شبیه به سرما خوردگی است اما شدت ان بیشتر است و معموالً در فصلو سردتر سال به 

گردد اما شستن دست و صورت با مایع دست شویی به صورت مداوم، در نظر گرفتن رژیم مناسب و دوری دالیلی بیشتر شایع می

 تواند به بهبود بیماری کمک نماید.های چرب، استراحت کافی و مصرف مناسب داروهای تجویز شده توسط پزشک میاز غذا
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

051صفحه  (کالسی بحث) 0 فعّالیت 
.ببرید نام کرد، رعایت را آنها حقوق و کرد حفظ را آنها حرمت اسالم دستورات به توجه با باید که را افرادی فهرست -2

سادات مومنین، دانشمندان، همسایگان، بزرگ ترها،پدر، مادر، 

.ببرید نام را مقررات و به قانون احترام پیمان، و عهد و قول به وفا مانند گذاشتن احترام های مصداق از دیگر نمونه چند-3

نشینی،پرداخت اجاره  قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین شهروندی، پرداخت قرض یا قسط به موقع، احترام به قوانین آپارتمان

 بها، پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن

060صفحه  )بحث کالسی( 0 فعّالیت

.ببرید نام را ابزاری ارزشهای از نمونه چند

ارزش علوم و تحصیل برای رسیدن به سعادت-

ارزش ورزش برای سالمتی،  -

ارزش تالش برای موفقیت،  -

خدا ارزش عبادت برای پاکی و نزدیکی به-

 مادی؟ ارزش یک یا است ابزاری ارزش یک تحصیل کردن آیا

گردد.تحصیل یک ارزش ابزاری برای رسیدن به سعادت و رفاه و آرامش محسوب می

 060صفحه  (کالسی حث)ب 2 فعّالیت

 .ببرید نام را جهانی یا ذاتی هایارزش از نمونه چند

 خوشبختی، عشق احترام، زیبایی، صلح، عدالت، آزادی، خدمت به مردم،

 یک ارزش ابزاری؟  یا است ذاتی ارزش یک نیازمندان به کمک آیا

تواند برای اهدافی بزرگ تر باشد که در این های ذاتی هم میگردد اما ارزشکمک به نیازمندان یک ارزش ذاتی محسوب می

 تواند ابزاری هم باشد.صورت می

 060صفحه  سوال متن

کنید؟ اشاره اخالقی هایارزش از نمونه چند به توانیدمی آیا

 راستگویی و صداقت

 احترام به بزرگتر ها و کهنساالن

 کمک به نیازمندان، ایتام، جنگ زده ها و کودکان 

 062صفحه  3 فعّالیت

.کنید تکمیل را زیر جمالت

 .گذاردمی نمایش به را خودمعنوی های  ارزش خواند، می نماز که فردی

.گذاردمی نمایش به را خوداخالقی های  ارزش می دهد، نشان خود از راستی و صداقت که فردی

.گذاردمی نمایش به را خودجهانی و ذاتی های ارزش کند،می طرفداری دوستی بشر و آزادگی عدالت، از که فردی
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

 062صفحه  )انتخابی( 4 فعّالیت

به و یکدیگر کنار در آسانی به توانندمی آنها پذیرش با مردم دنیا که بنویسید را جهانی های ارزش از تعدادی

 .کنند زندگی اختالف دور از

زیبایی  –خدمت به مردم  -آزادی -صلح–کند. عدالت های ذاتی و جهانی، جهان را به صلح و دوستی هدایت میگرچه همه ارزش

 و احترام به هم نوع

 066صفحه  )کالسی( 0 فعّالیت

؟دهد قرار تأثیر تحت را شما زندگی تواندمی که ببرید نام را بزرگ هایگیری تصمیم از نمونه چند

ای تصمیم به انتخاب رشته تحصیلی ، تصمیم به انتخاب شغل، تصمیم به ازدواج، تصمیم به نقل مکان از یک منطقه به منطقه

 دیگر و...

 066صفحه  )انتخابی( 2 فعّالیت

کنید؟توجه می نکاتی چه به شغل انتخاب در. کنید انتخاب خود برای شغل یک خواهیدمی کنید تصور

مقدار تخصص فرد -1

ی فردمقدار تجربه -2

ارزیابی ارزشی شغل -3

میزان درآمد -4

زمان انجام کار در روز -5

های پیشرفت در شغلشیوه -6

و... -7

؟کنیدمی توجه نکاتی چه به خانه انتخاب در. بخرید جدید یخانه یک خواهیدمی کنید تصور

دارای مجوز فعالیتهای مراجعه به بنگاه -1

در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی -2

فاصله تا محل کار و اقوام -3

قیمت ومقدار پول موجود برای خرید -4

و... -5

 011( صفحه بحث گروهی) 0فعّالیت 

 ؟دارد مهاجرت با تفاوتی چه؟ چهییعن کردن سفر

مهاجرت به معنای ترک محل قبلی و رفتن و رفتن به جای دیگر، سفر کردن یعنی از جایی به جای دیگر رفتن، طی مسیر کردن، 

 از جایی به جای دیگر رفتن است.

ها و فرماید در پستیها میخداوند به انسان 15در سوره ملک آیه  ؟است شده توصیه اسالم دین در سفرکردن چرا

 فرمایند مسافرت کنید تا سالم بمانید و...ص( میهای زمین حرکت کنید و برای خود روزی )غذا( بیابید. پیامبر اسالم )بلندی

ها، تفرج و تفریح، دید و بازدید، کسب توان ذکر نمود؛ کسب تجربه، انتقال فرهنگ و ارزشدالیل زیادی برای سفر کردن می

 ی چگونگی آفرینش تفکر کنید.دانش و علم و مهمترین آن در سوره عنکبوت آمده که در جهان بگردید و درباره
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www.gama.ir ششم بخش | تفکر و سبک زندگی هشتم و سواالت متن ها پاسخ فعالیت
 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

 ؟کنیدمی آماده سفر یک برای را خود چگونه شما یخانواده یا شما

و مکان مسافرت برنامه ریزی برای زمان -1

تهیه امکانات و تجهیزات مسافرت با توجه به فصل و مکان مد نظر -2

در نظر گرفتن نکات بهداشتی و مراقبتی -3

در نظر گرفتن مسیر رفت و آمد -4

هماهنگی و حرکت -5

 .ببرید نام آن هدف به توجه با را سفر انواع

ای به امام علی)ع( فرمود؛ سزاوار نیست انسان عاقل به سفر برود مگر برای سه منظور:پیامبر در توصیه

برای تجارب و تحصیل درآمد و اصالح معاش. -1

برای نیل به کماالت معنوی و تعالی روح و ذخیره معاد -2

برای تفریح و تفرج و جلب لذایذ مباح -3

 ؟چیست سفرکردن در ایمنی نکات رعایت از منظور

رعایت نکات ایمنی به موجب برقراری سالمت و شادمانی در سفر است که در هر سفر با هر هدفی متفاوت است و مکان سفر نیز 

 کند.نکات متفاوتی را برای هر فرد مشخص می

 012( صفحه بحث کالسی) 2فعّالیت 

سفر کردن به کشورها یا جاهای مختلف برای دیدن و تماشا کردن و تفریح به معنای جهانگردی یا  ؟چیست گردشگری

 ایرانگردی 

 های گردشگریگردشگری مذهبی یکی از روش ؟دارد فرهنگی و مذهبی گردشگری با تفاوتی چه مذهبی گردشگری

ها یا تواند شامل مکانها میکنند این جاذبههای مذهبی یک مکان به آنجا مسافرت میجاذبه باشد که افراد به انگیزه دیدنمی

های فرهنگی یک هایی از آن باشد. گردشگری فرهنگی: مسافرت برای جاذبهتواند نمونهافراد باشند که واتیکان، مشهد و مکه می

 ک مکان است.های فرهنگی یها و نمایشگاهمکان مانند آثار تاریخی، موزه

 ؟دارد فوایدی چه خارجی و داخلی گردشگری یتوسعه

های شغلی جدیدایجاد فرصت -1

هایی برای رشد و پیشرفتمطرح شدن جامعه و در نتیجه فرصت -2

شود.هایی که نصیب دولت میافزایش مالیات و پول -3

بهبود وضعیت زیربنایی منطقه -4

طبیعیافزایش منابع مالی به منظور حفظ آثار فرهنگی و  -5

توسعه صنایع دستی و بومی -6

ها.افزایش رفت و آمد و در نتیجه تجهیز وسایل نقلیه و جاده -7
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 نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

 طراح سوال:

 نوع آزمون:

:زمان آزمون

 کشور برای فوایدی چه ایران از بازدید هدف با (غیرمسلمان و مسلمان)خارجی گردشگران برای فرصت کردن فراهم

 ؟دارد

 تواند داشته باشد از جمله:تأثیرات فراوانی می

 :از نظر فرهنگی

افزایش میزان تکلم بازدید کنندگان به زبان محلی -1

پذیرش برای یادگیری زبان خارجه جهت جذب گردشگر -2

ایجاد تقویت حس خویشتن شناسی بین ساکنین -3

افزایش غرور ملی و فرهنگی -4

ایجاد مشارکت بین افراد محلی جهت معرفی فرهنگ مردم -5

:از نظر اجتماعی

بهبود کیفیت زندگی -1

تفریحیافزایش امکانات  -2

بهبود خدمات شهری -3

بهبود خدمات عمومی -4

اجتماعی تقویت نظارت بر محیط -5

:از نظر اقتصادی

های شغلی جدید و رشد صنعت قدیمفرصت -1

ارز آوری -2

ارتقا سطح زندگی مردم -3

فروش خدمات و کسب درآمد -4

رشد باغداری، کشاورزی، هتلداری، حمل و نقل و ... -5

از نظر زیست محیطی:

های گیاهی و جانوری منحصر به فرد و در حال انقراضگونهحفظ و نگهداری  -1

گسترش مطالعات محیطی جانوری و بومی -2

ها و دریاهاها، سواحل، کوهتوجه محققان به منابع طبیعی شامل جنگل -3

تواند مورد بررسی قرار گیرد.اثرات روحی و روانی و سیاسی نیز می
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