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نام درس:مديريت خانواده
نام و نام خانوادگي:

رشته:

اداره آموزش و پرورش ناحيه يك مشهد

پايه:

دبيرستان جفائي دوره دوم

شماره صندلي:

رديف

تعداد صفحات٢:
تاريخ امتحان١٣٩٧/١٠/ :
ساعت شروع امتحان:
دقيقه
مدت امتحان:
نام و امضاي دبير:
نمره٢٠:
بارم

بسمه تعالي

٠/٧٥

الف ( در جمﻼت زير درست و نادرست را مشخص كنيد :
 -١عشق نقطه شروع زندگي است.

 -٢با افزايش سن هويت انسان شكل يافته تر خواهد شد و انعطاف پذيري فرد نسبت به همسر و ديگران
كمتر خواهد شد .

 -٣عاقل كسي است كه تنها بتواند خوب را از بد تشخيص دهد .
ب(

١/٧٥

عبارتهاي زير را تكميل كنيد :

 -٤ويژگي هاي بارز دختران  .....است.
....... -٥

بهترين راه براي نشان دادن احترام به پدر و مادر است .

 -٦پيامبر )ص( به اسم صدا زدن پدر و مادر را بي ادبي مي دانستند و مي فرمودند باعث

مي شود .

 -٧امروزه براي توجيه روابط نامتعارف آن ها را به  .....تفسير مي كنند.

 -٨طبق فرموده ي امام حسين )ع( عقل جز با پيروي از  .....كامل نمي شود.
 -٩محور و اساس پختگي اجتماعي  ... ..است.

 -١٠هميشه بين سطح انتظارات يك فرد از ديگران و رضايت او رابطه  . ...وجود دارد.
ج(

به سوﻻت زير پاسخ دهيد:
-١١هنگامي كه پدر مشكﻼت مالي و اقتصادي دارد وظيفه دختران چيست و چه برخوردي بايد داشته باشند؟

١

 -١٢نقش ها و رفتار هاي متفاوتي كه دختران در خانواده از خود نشان ميدهند را بنويسيد).سه مورد(

١,٥

-١٣فرموده امام رضا )ع( را در مورد تشكر از والدين بنويسيد.

١,٥

-١٤چهار مورد از عواملي كه باعث مي شوند بتوانيد به گونه اي صحيح زندگي و تحصيﻼت را مديريت كنيد

٢,٥

-١٥يكي از قوانين عشق پايدار مراقبت كردن از آن است منظور چيست ؟

١

-١٦به نظر شما چرا امروزه عشق كه چنين ارزشي دارد اينقدر دچار شكست شده است؟

١

-١٧چهار مورد از مزاياي ازدواج را بنويسيد .

٢

-١٨شخص خاصي نيمه گمشده تو نيست يعني چه ؟

١

نوشته و يكي از موارد را به دلخواه نحليل كنيد .
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-١٩سه مورد از مزاياي خود شناسي را نام ببريد.

١,٥

-٢٠نشانه هاي پختگي يا بلوغ عقلي را بنويسيد.

١,٥

-٢١هنگامي كه خشم ،انزجار ،تنفر يا شادي تمام وجود شما را فرا گرفت بهترين واكنش شما چيست توضيح

١,٥

-٢٢يكي از نشانه هاي بلوغ يا پختگي عاطفي مديريت ابراز احساسات است آن را توضيح دهيد.

١,٥

دهيد.

تعداد سواﻻت:

با آرزوي موفقيت

بارم سواﻻت ٢٠ :نمره

