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  تصمیم

 گیري کدام است؟ از مشکالت پس از تصمیم -184

  اجرانکردن آن) 2    برنگزیدن بهترین راه) 1  
  ازخودگذشتگی) 4  تصمیمگرفتن عجله در ) 3  

 کردن چه چیز مهم است؟ ي مشورت درباره -185

  .ها و پدرومادرها حتماً آگاه شویم از نظرات معلم) 1  
  .نیمکافی است با دوستانمان مشورت ک) 2  
  .هایمان بگیریم گیري ترها را براي تصمیم نیازي نیست وقت بزرگ) 3  
  .بسته به مورد مشورت، با فرد مناسب آن را در میان بگذاریم) 4  

 :گیري یعنی قدرت تصمیم -186

  .بتوانیم به تنهایی راه درست را انتخاب کنیم) 1  
  .بتوانیم همه را با تصمیم خود همراه کنیم) 2  
  .بینی کنیم ي هر انتخاب را پیش جهبتوانیم نتی) 3  
  .بتوانیم تصمیم خویش را به موقع بگیریم و عمل کنیم) 4  
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 ....براي یافتن یک تصمیم درست کافی است  -187

  .باشیم با دستورات دینی مغایرت ندارد مطمئن) 1  
  .این تصمیم، خانواده را نگران نکند) 2  
  .باشیم ي جوانب خوب فکر کرده به همه) 3  
  .بینی نتیجه، انتخاب کنیم فکر و مشورت و پیشبا ) 4  

 :منظور از فشار روانی دوستان این نیست که -188

  .دوستان براي همراهی با خود به ما اصرارکنند) 1  
  .ما را به اقدامی خطرناك تهدیدکنند) 2  
  .کنند نکردن با خود مسخره خاطر همراهی ما را به) 3  
  .مان را زیر سؤال ببرند دوستی) 4  

 ......کوش  ي روزانه براي یک فرد سخت نامهدر بر -189

  .سرگرمی و تفریح جایگاهی ندارد) 1  
  .تري باشد، بهتر است هرچه خواب کم) 2  
  .ارتباط با دوستان و خویشان نقش چندانی ندارد) 3  
  .اوقات فراغت، اهمیت زیادي دارند) 4  

  دوستی

است و در دبستان  کرده اش را عوض او به تازگی مدرسه. ي سوم مشغول تحصیل است سارا در پایه -190
بـودن طـرف مقابـل     سـلیقه  او بـه وضـع مـالی، ادب و هـم    . جدید به دنبال دوستانی مناسب اسـت      

 .دهد می اهمیت

  .سارا معیارهاي درستی دارد) 1  
  .است بودن دوستش اهمیت نداده او به عاقل) 2  
  .بودن ضروري است سلیقه براي داشتن یک رفاقت آرام، هم) 3  
  .باشد وضعیت مالی نباید چندان اهمیت چندانی داشته) 4  

 کدام گزاره در مورد دوستی درست است؟ -191

  .بود نیاز خواهیم با داشتن یک دوست خوب از مشورت با هرکه جز او بی) 1  
  .ها را به زحمت بیندازیم توانیم آن ي ازخودگذشتگی بین دوستان، می براي ایجاد روحیه) 2  
  .اي نیست ن کار پسندیدهجویی از دوستا عیب) 3  
  .خداوند نیاز به محبت را در انسان قرار داده و دوستی حد و مرزي ندارد) 4  


