"تسنُ تعالی"
.1تکشاس عذم تفکش ًْایتا چِ ًتیجِ ای تشای فشد حاصل خَاّذ کشد؟
الف)یکٌَاختی دس ًتیجِ اهَس
ب)پشاکٌذگی ٍ پشیطاًی
ج)عذم تَکل دس حل هسائل

.2چشا دس صًذگی تِ دیي ًیاص داسین؟
الف)تشای دست یافتي تِ تْطت هَعَد
ب)دستیاتی تِ تصیشت ٍ ًتایج دلخَاُ
ج)پاک ٍ سالن هاًذى اص آلَدگی ّا

.3پیشی چیست؟(کذام تعشیف تشای پیشی صحیح است)
الف)عذم اًتخاب ّای تضسگ ٍ ٍسیع
ب)دٍساى کَْلت ٍ پایاًی عوش اًساى
ج)ًاتَاًی جسوی دس اًجام اهَس

.4اگش جَاًی اًتخاتی هٌاسة ،جَاًی اش ًکشد،چِ سشًَضتی تشایص سقن خَاّذ خَسد؟
الف)ضکست خَاّذ خَسد
ب)یاس ٍ ضکست دس اعوالص ظاّش خَاّذ ضذ
ج)ّشدٍ هَسد

.5چشا تعضی افشاد دس سي  50_40سالگی پَسیذُ اًذ؟
الف)دس جَاًی اًتخاتی دس ضاى جَاًیطاى ًذاضتٌذ
ب)غفلت اص سالهتی کشدًذ
ج)فشصت علثی ّای تی جا داضتٌذ

.6هشدى جیست؟
الف)خاسج ضذى سٍح اص تذى
ب)ًاتَدضذى اًساى
ج)جذاضذى فشد اص تذًص

.7تا ٍجَد تغییش سلَل ّای تذى آیا هی تَاى گفت ضوا تذًتاى ًیستیذ؟
الف)تلِ
ب)خیش
ج)سَال اضتثاُ است

.8چگًَِ ًطاى هی دّین کِ تا تِ هیذاى آٍسدى عقل اجاصُ ًوی دّین خیاالت پَچ دس صًذگیتاى هیذاى داسی کٌذ؟
الف)صثَسی کشدى دس تشاتش صحثت ّای سغحی ٍ غیشٍاقعی دیگشاى
ب)تشک جلسِ ای کِ صحثت ّای سغحی ٍ غیشٍاقعی دسآى هغشح هی گشدد ٍ تزکش تِ ضخص گَیٌذُ
ج)ضشکت کشدى دس تحث ٍ تی خیال تَدى ًسثت تِ غیشٍاقعی تَدى صحثت ّا

.9جَاى کیست؟
الف)اًتخاب ّایص ٍاقعی است.تا اًتخاب هغاتق اتذیت خَد تِ عوش ٍ جَاًیص خیاًت ًویکًذ
ب)اًتخاب ّایص تلٌذ پشٍاصاًِ است،هعتقذ است هیتَاًذ ّش ًاضذًی سا ضذًی کٌذ
ج)ّشدٍ جَاب ًاقص است

 .10جَاًن دس دٍساى جَاًی کِ تا کطص ّا ٍ اهیال هتضاد دست ٍ پٌجِ ًشم هیکٌذ چگًَِ هیخَاّذ تِ خَد خذهت کٌذ؟
الف)تایذ خَد سا صذ دس صذ هطغَل اهَسهعٌَی ٍ سلَکی کٌذ تا اص ضش ضَْت دساهاى تواًذ
ب) اگش تتَاًذ تِ گشایص ّای فغشی اش پاسخ دّذ ٍ ضشیعت الْی سا اًتخاب اصلی ٍ تضسگ خَد قشاسدّذ تِ خَد خذهت کشدُ
ج)الف ٍ ب

.11اگش جَاًیذ ٍ هیخَاّیذ جَاًی کٌیذ تایذ اًتخاب ّای تضسگتاى چِ تاضذ؟چشا؟
الف)قیاهت،چَى دس آًصَست تَجِ ضوا دائواً تِ قشب الْی خَاّذ تَد
ب) فتح قلل سفیع ّوِ جْاى ،چَى جَاى قغعا تا اسادُ ّای تلٌذ هیتَاًذ ّوِ دًیا سا تِ صیش سیغشُ خَد دسآٍسد
ج)الف ٍ ب

.12سیطِ یأس چیست؟
الف)عذم تْشُ تشی تام ٍ کاهل اص لزات ٍ ًعوات دٍسُ ّای هختلف صًذگی
ب)سشخَسدگی ّای دٍساى کَدکی
ج)ًذاضتي ضعف دسًٍی تِ دلیل عذم اًتخاب صحیح ّذف اساسی صًذگی

.13تٌْا َّیتی کِ تا سٍح ٍ سٍاى ها ّواٌّگی داسد چیست؟
الف)َّیت فشدی
ب)َّیت اجتواعی ٍ هلی
ج)َّیت دیٌی

.14غن عصش جوعِ تِ چِ دلیل است؟
الف)یک سٍص تیکاسی ٍ،دٍس تَدى اص فضای کاس ٍ فعالیت اجتواعی
ب)تَجِ تیص اص حذ ُب تذى دس عَل ّفتِ ٍ عذم آهادگی تشای غیة ٍ اهام صهاًواى دس عصشجوعِ
ج)ایي حالت رات جوعِ است،چَى تشای غیشدیٌذاساى ّن پیص هی آیذ

ّ.15شچِ عویق تش دس خَد فکشکٌین ٍ ضٌاخت کاهل تشی اص خَد تذست آٍسین تِ ّواى اًذاصُ........
الف)تِ هٌیت خَد ًضدیکتش ٍ اص حقایق ّستی ٍ تَحیذ خذاًٍذ تیطتش دٍس هیطَین
ب)دس ضٌاخت حقایق ّستی ًیض عویق تش ٍ کاهل تش هی ضَین ٍ تشعکس
ج)جْل ها تشعشف ًوی ضَد ٍ ًْایتاً ایي تَجِ صیاد تِ خَد ها سا سش دس گن تش خَاّذ کشد

".16سیش سٍح هاًٌذ سیش جسن ًیست کِ سٍح تغییش هکاى دّذ"یعٌی چِ؟

الف)سٍح حالت کطایی د اسد ٍ ٍسعت ٍ گستشش پیذا هی کٌذ ٍ هی تَاًذ تِ ًقاط دٍس ٍ ًضدیک سیش کٌذ
ب)سیش سٍح هَجة تغییش فْن ٍ ضعَس ٍ حالت هی ضَد ٍ هی تَاًذ تا حقایق عالن غیة اًس تگیشد
ج)ّش دٍ هَسد صحیح است

.17آیا ایي جولِ صحیح است؟
"تذى ضوا اتضاس ضواست،اگش توام ٍقتتاى سا صشف تذًتاى کشدیذ،تِ ٍاقع تِ ٍجَد خَدتاى ًشسیذُ ایذ"
الف)تلِ
ب)خیش
ج)کٌایِ اص خَد هجاصی است.

.18کذام تذى هاًع ظَْس صیثایی سٍح است؟
الف)تذى ّتی فشتِ ٍ تذٍى اسصش
ب)تذًی کِ تکلیف سٍح سا هطخص هیکٌذ
ج)تذى ّای ًاتَاى کِ اتضاس خَتی ًیستٌذ

.19چگًَِ ٍسصش عاهل سیش تِ عالن هعٌاست؟
الف)تالش تشای حفظ سالهتی ٍاجة است.دسًتیجِ ی ایي تالش تِ عالن هعٌا هشتثظ هی ضَین
ب) اگش اًگیضُ ٍسصش کشدى توشکض ٍ حاکویت تش تذى تَد ٍ تذى حکَهت سٍح سا پزیشفت،سٍح تِ ساحتی هی تَاًذ تا عالن غیة ٍ هعٌَیت استثاط
پیذا کٌذ
ج)ٍسصش فقظ تِ هسیش تکاهل عثیعی ٍ مادی تطش هشتَط است ٍ تصَس ایٌکِ ٍسصش اًساى سا تا عالن هعٌا ٍ غیة هشتثظ هی کٌذ،تصَسی گضاف
ٍ دٍس اص عقل است

