ردیف
1

بارم

نمونه سواالت سبک زندگی پایه هشتم
طبق گفته پیامبر پیروزی در گرو  ---------------و حفظ  ------------است.
طبق گفته پیامبر دیدار با یکدیگر را با  ------------آغاز کنید و هرگاه خواستید از یکدیگر جدا شوید ،با -----------

0/5

جدا شوید.
2
3
4
5
6
7
8

موفقیت را با ذکر یک مثال توضیح دهید

0/5

ادب به معنای روش های  ،------------اخالق پسندیده و  ------------صحیح است.
منظور از گفت و گو چیست؟

0/5

آداب معاشرت را تعریف کنید؟

0/5

برای دور شدن از احساسات منفی باید مهارت  -------------را تقویت کنیم.

0/25

ب) داشتن احساس بی لیاقتی
د) بازداشتن خود از توجه به چیزهای زیان آور و زشت

کسب مهارت در کنترل نفس باعث می شود:

0/25

الف) از دیگران بی نیاز شویم

ب) بجای انتخاب غلط تصمیم های بهتری بگیریم

ج)خشن و تندخو باشیم

د) تالش صادقانه داشته باشیم

منظور از گفت و گو نوعی مبادله اطالعات است بصورت:
الف) خواندنی و کتبی

11

0/25

کدامیک از گزینه های زیر جزء تعاریف کنترل نفس نیست؟
ج)دور شدن از احساسات منفی

10

0/25

برای رسیدن به موفقیت چه گام هایی را باید برداشت؟

الف) کنترل خواسته ها
9

0/25

ب) کتبی و نوشتاری

0/25
ج) شفاهی و دیواری

چرا باید آداب معاشرت را در رفتارهایمان با دیگران رعایت کنیم؟

د)شفاهی یا نوشتاری
0/25

الف) چون باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.
ب) زیرا مورد تائید و تشویق دیگران قرار می گیریم.
ج) برای آمرزش گناهان و ایجاد تصور مثبت از خودمان الزم است.
د) برای این که احترام و شان و منزلت ما حفظ شود.
12

کدام گزینه مربوط به تعریف موفقیت نیست؟

0/25

الف) تالش برای رسیدن به هدف
ب) داشتن مسئولیت و اراده
ج) داشتن امید به همراه توکل به خدا و خالقیت
د) حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب
13

در مورد رابطه قضاوت و عقیده توضیح دهید؟

0/5

14

عصبانیت چیست؟

0/25

15

منظور از احترام گذاشتن چیست؟

0/25

