
  سواالت نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم
  موفقیت چیست؟-1

موفقیت یعنی برنامه ریزي و تالش براي رسیدن به هدف،حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب،داشتن 
  امید،توکل به خداوند متعال و خالقیت

  ادب چیست؟-2
  .ادب به معناي روش هاي نیکو،اخالق پسندیده و تربیت صحیح است

  منظور از آداب چیست؟-3
منظور از آداب مجموع رفتارهاي درستی است که ما باید در یک موقعیت با توجه به دستورات اسالم،ارزش هاي 

  .مورد قبول مردم یا عقل به کار گیریم
  هید؟دآداب معاشرت را توضیح -4

یت هاي مختلف رغایت کنیم مجموع رفتارهاي درستی است که باید در برخورد با یکدیگر در موقعآداب معاشرت،
  .تا احترام و شأن و منزلت ما حفظ شود

  گفت و گو یعنی چه؟-5
گفت وگو نوعی مبادله اطالعات به صورت شفاهی یا نوشتاري بین دو نفر یا بین چند نفر درباره یک موضوع 

  .گفت و گو ممکن است از نوع توضیحی،مشورتی،حل مسئله،گپ دوستانه یا انتقادي باشد.است
  .رسانه و پیام را توضیح دهید-6

  .وسیله اي است که از طریق آن انسان پیام خود را به فرد دیگر یا تعداد زیادي از مردم منتقل می کند:رسانه
یا به تعداد زیادي از مردم به گفته ها،حرکات،اطالعات،اخبار و تصاویري است که از یک فرد به فرد دیگر،:پیام

  .دوسیله یک رسانه منتقل می شو
  انواع رسانه را نام ببرید؟-7

خبر (رسانه هاي چاپی و رسانه هاي الکترونیکی:رسانه هاي حمعی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد
  )پراکنی

  سواد رسانه اي چیست؟-8
این دانش شامل مهارت ها و بصیرت هاي الزم در برخورد عاقالنه با تبلیغات رسانه ها،آگاهی از مقاصد و اهداف 

  .صاحبان رسانه ها،شناخت تأثیر پیام ها بر افکار،تصمیمات و سبک زندگی ماست
  اینترنت چیست؟-9

اینترنت یعنی مجموعه اي از شبکه هاي رایانه اي که به یکدیگر و مراکز اصلی تأمین کننده خدمات و اطالعات 
  .متصل است

  مهارت کنترل نفس چیست؟-10
در بازداشتن خود از توجه به چیزهاي زیان آور و زشت،کنترل خواسته کنترل نفس یعنی داشتن یک اراده قوي 

  .ها،دور شدن از احساسات منفی یا پرهیز از انجام یک رفتار ناپسند و کنترل بر روي زیاده روي ها
  کنترل نفس چه نتایجی دارد؟-11



بیت اجتماعی و کنترل نفس نه تنها به حفظ آرامش درون یک فرد کمک می کند؛بلکه می تواند به محبو
کنترل نفس  نتیجه دیگري هم دارد و آن این است که یک .شکوفایی استعداد هاي معنوي انسان نیز منجر شود

  .فرد با رفتار خود نشان دهد که چه چیزي غلط و چه چیزي درست است
 


