
 بسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

 پرورش استان اصفهان  اداره کل آموزش و 

 دبیرستان امام خمینی اردستان

 آزمون دی ماه سبک زندگی دوازدهم 

 : دبیرنام 

 :نمره  تام دبیر: 

 : مدت زمان  تعداد سؤاالت:

 : ساعت شروع تعداد صفحات: 

 سبک زندگی ویژه پسران  :نام درس :تاریخ

 بارم  سؤاالت امتحانی  ردیف 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1

        .ندا شمار انگشت رسند می دوستی ةرابط به که رادیاف تعداد( 1

     . کند نمی پیدا ادامه هنجارها وجود بدون اجتماعی زندگی( 2

    ، تصمیم گیری عاقالنه است.ازدواج برای اجتماعی و فردی توانایی و مهارت ترین کلیدی و ترین مهم( 3

 نیست،  دینی یا اخالقی ةتوصی یک تنها ازدواج به توصیه( 4

  .است شیفتگی نیاز به ناکارآمداسخی پ  دلبستگی ( 5

  .باشد مبتنی مقابل طرف و موقعیت خود، به نسبت کافی شناخت و آگاهی بر باید انتخاب ( 6

 .است آن  از وپس جوانی دوران  در پایدار و امن ة رابط یک داشتن برای شرایط بهترین از آگاهانه ازدواج  (7

 .دهیم شکل را مناسب روابط فعاالنه طور به اختیار موهبت از استفاده با توانیم می ما (8

2 

2 

 

 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

..................... می باشد.نفر  2( باالترین سطح رابطه میان 1  

از مهمترین عوامل مؤثر در روابط هستند.  ..................... ( 2  

 .کنند می  عمل معتقدند، آنها به که .....................  مبنای بر افراد( 3

 .ایم کرده انتخاب که گیرند می شکل...................  با متناسب ما اجتماعی تعامالت و برخوردها رفتارها،( 4

 .هستند احساسی های گیری تصمیم تشدید عوامل از ( .................... 5

 .است معروف .................... به روانشناسی زبان  در صمیمی و نزدیک روابط به نیاز( 6

 .نامند می .................. عامیانه فرهنگ در را دچارند شیفتگی رابطه به که افرادی( 7

 .هاست مسئولیت پذیرش و استقالل تمرین برای مناسبی موقعیت ،( ....................... 8

2 

 اسخ کوتاه دهید.پ به سؤاالت زیر  3

 را نام ببرید. آن  مهمترین که باشد شرایطی رابطه در باید دلبستگی، کامل تأمین برای( 1

 کیست؟ با ما ی رابطه باشیم، داشته توانیم می که ای رابطه پایدارترین و ترین امن( 2

 چست؟ جامعه زیربنایی و اصلی واحد( 3

                                                                                                                                     چیست؟ صمیمیت  رابطه مهم ویژگی (4

 دهد؟  می نشان کدام عامل را  شخصیت( 5

   چیست؟ مشکالت از پیشگیری راه بهترین روابط ( در6

 چیست؟  انسانی روابط از بسیاری مبنای (7

 ، چیست؟  دهد می شکل دیگران  با را رفتارش و تفکر طرز آن  اساس بر انسان  که است چارچوبی( 8

2 
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 (( 5/0گزینه مناسب را انتخاب کنید. )) به ازای هر مورد 

 است؟  مهارت کدام یادگیری خانواده، در ارتباطی مشکالت با مقابله برای راه بهترین( 1

 ذیریپ( شخصیت 4     ها   مسئولیت و انتظارات از آگاهی( 3          مسئله حل( 2( تصمیم گیری عاقالنه      1

 است؟  چیزی چهدهندة  نشان  رابطه سطح( 2

 طرف   2  پذیرش و درک( 4                       خودآگاهی(  3( واستگی طرفین      2             اهمیت و نفوذ میزان ( 1

 ؟ ببریم پی خود اجتماعی تصویر به توانیم می چگونه( 3

 پذیری انعطاف( 4                   عاقالنه انتخاب( 3( شناخت هنجارها     2مشاهدة عکس العمل افراد   (1 

 چیست؟ افراد  رفتار ها دهنده جهت( 4

 ( هیچکدام 4    ( عاقبت اندیشی               3(  نمادها                     2ا( هنجارها                               

 کلمه اضافی است(( چند  جمالت و کلمات مرتبط را با یکدیگر مطابقت دهید. ))  

 ستون ب  ستون الف  

 شناسی خود   امری  پایداری و  امنیت انسانی، روابط در( 1

 انگارانه  ساده دیدگاه   از ویژگی های آن ناگهانی بودن است. ( 2

 دیدگاه سخت گیرانه شود می پیشرفتم مانع که  کند  می ایجاد  هایی مسئولیت ازدواج( 3

  انتخاب هنگام درست  گیری تصمیم قدرت ماست  خود از بعُدی چند  و جامع  تصویری داشتن ( 4

 نسبی  انسانی  سالم روابط عامل ترین ( کلیدی 5

 شیفتگی  

 مسئولیت پذیری 

 تصمیم عقالنی در روابط انسانی 
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 رانتز مشخص کنید.پگزینه مناسب را داخل  6

طرف  واقعی های ویژگی شناخت امکان  نبود دلیل به گیرند می شکل مجازی/ جامعه(( فضای ))در که روابطی( 1

 .آورند می فراهم ))شیفتگی/ دلبستگی(( برای مهمی ی زمینه مقابل،

 .برآورده می سازد شکل بهترین به دلبستگی((را /))شیفتگی نیاز تواند می که است ای زمینه ( ازدواج2

75/0 

 10 اسخ کامل دهید.  پ به سؤاالت زیر  7

 1 مورد(( 2)) بنویسید؟ را انگارانه(( ساده دیدگاه))  ازدواج نادرست های دلیل از نمونه چند 1

 2 مورد(( 4)) بنویسید؟ را اجتماعی و فردی رشد حوزة در موفق ازدواج آثار 2

 1 تصمیم گیری صرفاً منطقی و عاقالنه را با یکدیگر مقایسه کنید.  3

 5/1 مورد(( 3)) کدامند؟ رابطه سطوح ویژگی 4

 5/1 شود؟  می تقسیم دسته چند به ازدواج آمادگی و زمان  مورد در افراد های دیدگاه 5

 5/1 مورد((  3)) کدامند؟ ازدواج برای الزم های شایستگی های حوزه 6

 5/1 باشد؟ باید چگونه و چیست رابطه با همراه رفتارهای 7

     20 ))موفق و سر بلند باشید((  گاما  

 نمره

 

 

 



 

 

 

 اسخ به سؤاالت سبک زندگی دوازدهم(( پ))

آزمونکلید سؤاالت  ردیف  بارم 

 2 ( ص 8( ص    7( ص   6( غ  5( ص     4( غ     3( ص   2( غ  1 1

( 8( عاشق   7( دلبستگی 6  اجتماعی فشارهای( 5( نقش ها 4( ارزش ها 3  فردی های ویژگی( 2( عشق 1 2

 اولیه  خانواده با  زندگی دوران 

2 

            دنیا با ما انطباق شیوه( 5    یکدیگر به طرفین باال اعتماد( 4   خانواده( 3     خداوند( 2    پایداری و امنیت( 1 3

 نقش( 8    انتخاب( 7  عفاف و حیا به پایبندی( 6

2 

4 1 )2      2 )1   3 )1   4 )4 2 

 هنگام درست گیری تصمیم قدرت ( 5   خود شناسی( 4     دیدگاه سخت گیرانه( 3( شیفتگی   2( نسبی  1 5

 انتخاب 

25/1 

 75/0 ( دلبستگی 2مجازی/ شیفتگی     ( فضای1 6

 درست تا کنی ازدواج باید تو گویند می کنم. ازدواج که دهند می قرار فشار تحت مرا اطرافیان،( الف( 1 7

 نجات را او تا کنم ازدواج او با خواهم می است. سختی شرایط در که دارم دوست  را کسیب(     ...بشوی

 کمک او به و بدهم

 ...کنم

1 

 2  .اجتماعی مقبولیت، پایدار و امن رابطة به دستیابی، فرد  پذیری مسئولیت( الف( 2 7

 .                                                و عواطف احساسات  گرفتن نظر در بدون  حسابگرایانه صرفاً  شیوة به: منطقی  صرفاً گیری تصمیم( 3 7

 نظر در و مسئله عقالنی تحلیل و تجزیه و عواطف و احساسات گرفتن نظر در با: عاقالنه گیری تصمیم

 .تصمیم آن  گرفتن

1 

7 

 

 

 رابطه از سطح هر .  ب( کند پیدا تنزل یا ارتقا دیگر سطح به سطح یک از تواند می انسانی روابطالف(  (4 

 را قبلی  سطوح طرف دو باید موفق رابطة وجود رایب ج(  .دارد خود قبلی سطوح از تر کامل هایی ویژگی

 .کنند طی

5/1 

 تشکیل برای الزم آمادگی او جسمانی، بلوغ به رسیدن فرد محض به که باورند این بر: 1( الف( دیدگاه 5 7

 سن تا است ممکن حتی که دانند می سخت را ها آمادگی این کسب آنچنان : 2ب( دیدگاه  .دارد  را خانواده

 نیز  سالگی 40

 اما ، یافتنی دست امری را ازدواج: 3ج( دیدگاه   .ندارند را ازدواج برای مناسب شرایط هنوز کنند احساس

 .داند می واقع بینانه شرایطی نیازمند

5/1 

 5/1 اقتصادی  - اجرایی( 3     اجتماعی – عاطفی(  2   شخصیتی – روانی (1( 6 7

 در فرد که رفتارهایی .آیند می حساب  به همگی رفتار ... و چهره حالت تغییرات زدن، حرف مثل  مواردی(7 7

 باشد ای گونه به باید .است رابطه آن به نسبت دیدگاه او جمله از و متفاوت عوامل، نتیجة دارد  رابطه یک

 .بینجامد رابطه تقویت به که
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  *))موفق و سربلند باشید((* 


