
؟الف(برای اعضای یک خانواده کدام یک  حریم شخصی است

(سالن4(خانه                3(آشپزخانه            2(اتاق خواب            1

ک ارتباط کالمی است؟ب(کدام یک از رفتار های زیر ی

(تکان دادن سر4(بوق زدن        3(صحبت کردن آهسته       2(حالت اخم با چهره   1

پ(کدام یک از ترس های زیر بجا است؟

(ترس از برق گرفتگی4(ترس ازدست دادن دیگران    3(ترس از آمپول            2(ترس از هیوال            1

الیت  و هدف مشترکی دارند تعرفی از چیست؟تعدادی از افراد که فع ج(

(شورادانش آموزی4(جمعیت                3(گروه            2(دسته             1

. برقرار کرده ایم (وقتی با پایین آوردن سر،حرف کسی را تایید میکنیم1 با او ارتباط ................

. است.2 (احساس غم احساس......................  

.و................................. به افراد نیازمند کمک میکنند3 (موسسه ی ..............................  

.و................... کنند4 (اعضای یک گروه باید در تصمیم گیری و انجام کار ها ...................  

 ..............یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کار ها با یکدیگر مشورت میکنند.(5



 الف(دو راه برطرف کردن غم را بنویسید.

؟و یک مثال بزنید  ب(همدلی چیست

ببرید. پ(دو نکته درمورد خوب صحبت کردن را نام

ع ترس را نام ببرید و دو راه برطرف کردن آن را توضیح بدهیدج(انوا  

 چ(هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟

نیاز به

 مطالعه بیشتر

قابل 

 قبول

 مباحث خیلی خوب خوب

انواع ارتباط را 

 میداند

انواع احساسات را 

 میشناسد

مفهوم حریم شخصی 

 را میداند

مفهوم همدلی را 

 درک میکند

 مفهوم گروه و

 شورا میفهمد 

انواع ترس را 

میشناسد و راه مقابله 

 با آن را میداند

  موفق باشید
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