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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
پایگاه ایمن احساس اطمینان و امنیت حاصل از توکل به خداوند متعال چه نام دارد؟ (1

صحیحکند. احسان، انسان را عبد مي (2

ی ریانعطاف پذ ارتباط پویا بین عوامل خطر و عوامل حفاظتي ناشي از کدام عامل تاب آورانه است؟   (3

درستباشد. يم  ی ریآن بازخوردگ ی از مولفه ها يکیگام در حل مساله است که    نیآخر جینتا يابیارز(4

صحیحاست. يحل رفع مشکالت با حدود الهاصل مهم در توکل، انطباق راه  (5

غلط تـوکل نمـودن بـه خداونـد متعـال است. ند یخداونـد، منفک از فرا  ـر یاعتقـاد بـه قـدرت و تدب(6

افتد موجب ي اتفاق م قیکه در تنفس عم يستی ز  یندهایبر فرا يو آگاه یورود   ژنیاکس زان یم شیافزا  (7

درست.شود  يم  يروان یکاهش تنش ها 

اگر ابعاد قضیه در مرحله ی تفصیل دهي به خوبي روشن نشود نمي توان انتظار تصمیم گیری مطلوب  (8

.داشت
درست

راه حل نیزیرا بهتر افتد؛یانتخاب گام درست در حل مسئله با رویکرد معنوی با عجله در اجرا، به خطر نم  (9

غلط انتخاب شده است.

رستدداشته باشد   يانیتواند منشاء وح يانسان م  یانتخاب ها  (10
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 له چیست؟ مسئ پاسخ به کدام سوال است؟ اولین گام برای عینیت بخشیدن به مسائل،  (11

 حل مساله  ی برا ي آمادگ اولین گام در حل مسئله کدام است؟  (12

 ارزیابي نتایج آخرین گام در حل مسئله با رویکرد معنوی کدام گزینه است؟  (13

 بله    آیا انتخاب های انسان مي تواند منشاء وحیاني داشته باشد؟  (14

 حیحص علم را به عمل تبدیل کرد.   تواني م  یبا استمرار و پیگیر   (15

 صحیح .ند یآي موضوعات از ابهام در م ، يدهل یتفص یبا کمک مولفه   (16

کند. اما صبر در    يرسان گذر م بیآس  تیبخشش با صبر و تحمل متفاوت است در بخشش فرد از موقع  (17

 درست است انیافتد و هنوز در جر يرسان اتفاق م  ب یآس  تیموقع ند یفرا

 0صحیح بصورت زیربنایي موجب تغییر در حاالت رواني مي شود؟  بخشش  (18

 درست است. یيربنایراهکار ز ک یدر شناخت، رفتار و عاطفه در فرد،   یيربنایز راتیی تغ جاد یا لیبخشش به دل   (19

 غلط  نیست. داریوپا  يزیربنای یبخشش راهکار  (20

 درست شود.  ي زا و رنج نم بیاتفاق آس  ي و موجب فراموش   ستین ي بخشش فراموش   (21
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 غلط  بخشش همان فراموش کردن رنج است.  (22

  ي ها و در مورد تمام افراد اتفاق م ت یدر تمام موقع ی داریاست که موجب پا یي ربنایز ر ییتغ  کیبخشش   (23

 ستدر افتد.

 غلط  بخشش، صبور بودن است.   (24

 غلط  است.  تیدر حوزه معنو يبه خداوند، متفاوت از دلبستگ   (25

 غلط  موجود نیست.  ی راه دیگر ،یبا یک فرد و بخشیدن و  ی بین بدرفتار  (26

 درست شود.  ي حاصل از توکل به خداوند گفته م تیو امن  نانیاست که به اطم ياصطالح منیا گاهیپا  (27

 همه موارد  پایداری در بخشایشگری در رابطه با کدام مورد اتفاق مي افتد؟  (28

 0حمایت طلبي ت؟س پرورش تاب آوری با کدام یک از گزینه های زیر امکان پذیر ا  (29

رغم شناخت مساله شروع نشده   يحل مساله عل ند یفرا رد یحل مساله شکل نگ  ی برا ي که آمادگ  يتا زمان  (30

 درست است. 

 درست کرد.   يتوان اقدام يحل آن نم یمساله به وضوح مشخص نشود برا   يستیکه چ  يتا زمان  (31

 درست و ارتقا است. ي ابیقابل دست گری مانند هر مهارت د  یتاب آور   (32
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 غلط  منفعالنه و سازگارانه  است. ،يمهارت تحمل  طوالن  یتاب آور   (33

 غلط  قابل اکتساب است. ریو غ ي مهارت ذات ک ی یتاب آور   (34

 درست وجود ندارد.   ين یگز ری خ ی در مولفه ها ی گر نییتب  (35

 درست است. نیوالد   یکودک در برابر رفتار محسنانه    تیبه عبود ل یجمله در م ن یا يتجل  (36

 غلط  ناخوشایند مانند طالق اتفاق بیفتد.  یدر رخدادها تواند ي حُسن نم  يتجل  (37

 هیجاني تغییر در شفقت و دلسوزی در کدام سطح اتفاق مي افتد؟   (38

رحله باید مورد توجه قرار  م  کدام  در  خیر، یا زند  تفکر در مورد اینکه آیا راه حل ما به طبیعت ضربه مي   (39

 ارزیابي و انتخاب راه حل  گیرد؟ 

 یحصح . شودیم يروان  ی آرام و آگاهانه موجب کاهش تنش ها ق،یتنفس عم  (40

 درست کند که فرد متوکل منفعل نباشد. مصداق )از بنده حرکت از خدا برکت(.   يم  دایبروز پ ي مانتوکل  ز  (41

 درست . ردیگ  يانسان شکل م یمعنو  ی ها يدلبستگ   یتوکل به خداوند در ادامه    (42

 صحیح دهد نه صرف صحبت کردن از آن.  يها خود را در عمل و حالت نشان م  ي توکل به هنگام سخت  (43
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 درست باشد. يو اجتماع  یفرد  نی است. هرچند متاثر از امور ب ی مهارت درون فرد   کیتوکل   (44

 دی درون فر  توکل یک مهارت ..................... است.  (45

 درست است. يکیقدرت بروز ن ی حسن به معنا يتجل  ، ينیحسن گز  (46

 ي کیقدرت بروز ن حُسن گزیني به چه معناست؟  (47

مي شود در   آوریدگي و اجتماعي افراد و  پشتیباني آنان از فرد موجب ارتقای تاب لبي خانواحمایت ط  (48

 درست واقع فرد تاب آور حمایت طلب است.

 درست افراد تاب آور هست.  ی ها يژگ یاز و ب یو نظم و ترت ی دواریام ، ينیخوش ب  (49

 درست و خدا پسندانه است. زه ی درست، پاک ریمنفعت در مس ن یکند. ا ي است که فرد انتخاب م ينفع  ریخ  (50

 0درست و موازین دیني مذهبي را رعایت کرد. یابي انتخاب راه حل ها همواره باید حدود الهي در ارز  (51

 سن افراد  در ارزیابي تاب آوری افراد به چه نکاتي توجه نمیشود؟   (52

 یحصح اند.بروز زیبایي یمشکل ندارند، بلکه تشنه  دو طرف در واقع   ،یدر اغلب مشاجرات زن و شوهر  (53

 درست واني راه حل هاست و نه مطلوبیت آنان. در این مرحله مالک فرا  (54
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 صحیح کنیم. ي م يدر بخشش، با فرد رجاننده همدل  (55

 تدرس  . ستند یدو از هم جدا ن  نیخدا اعتقاد داشته و ا ریدر توکل به خدا انسان به قدرت و تدب  (56

 تولید راه حل های فراوان  تولید راه حل های حل مسئله، کدام گزینه برای دانش آموزان مطلوب تر است؟  در  (57

 بله  در حل مسئله معنوی، آیا باید به نفع دیگران نیز توجه کرد؟   (58

محقق   یيخدا  ریغ اتیانتظار داشت امور نامطلوب و ن  د یحل مشکالت در توکل به خدا، نبا ند یدر فرا  (59

 درست شوند.

 درست افتد. ي و بسط آنها اتفاق م میمطالب و مفاه ل یدوجانبه تفکر فعال شده و تفص  یدر گفتگو   (60

 خیر در مرحله تولید راه حل ها، باید به مناسب یا نامناسب بودن راه حل ها فکر کرد؟   (61

 درست آن ها. ت یتولبد راه حل مالک تعداد فراوان راه حل هاست نه مطلوب ی در مرحله   (62

 درست آماده خواهند شد. ر یاست که مقدمات خ نش یگز ی در مرحله   (63

 صحیح برای افزایش توکل در دانش آموزان است. ي دلبستگي و اعتماد فرزند به والدین مجرای  (64

توجه داشته    زین گران یبه نفع د د یبا ش یعالوه بر نفع خو ی معنو  کردیراه حل مطلوب در حل مساله با رو  (65

 درست .ستیاصلح نصورت انتخاب  ن یا ریباشد. در غ
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0صحیحر دستورات خداوند خواهدشد. ی ارعایت تمام موارد در حل مسئله با رویکرد معنوی باعث ایجاد پیرو   (66

درست. ستیافراد تاب آور ن يابیسن مالک ارز  (67

درستافتد.  ياتفاق م  يجانیاست که در سطح ه يو همدل يجزو مهربان  یشفقت و دلسوز   (68

درستد. ساز ي با خطر مواجه م ز یراه حل ها را ن ن یدرست تر  ي دقت حت ي ب ی عجله و اجرا  (69

یبه سو  يافتیواند  رهت  يم  د یدارد و ترد ي باز م ریبه خ  دنیاز عادات ما را در رس  ت یو تبع ی عجله، کند   (70

درستباشد. ریخ

درستبا مشکالت است. یي آزمون و خطا   ی از مواجه  يبرخورد کردن با مسائل ناش  رانهیتدب ي عجوالنه و ب  (71

عدم بروز زیبایي و تجلي حسن در روابط زناشویي در نهایت مي تواند به صورت غلط در مشاجرات زن و   (72

درستشوهری نمود پیدا کند.

انواع گوناگون رش یآنها و عدم پذ   يذهن  یها شه یکل ل یبه دل گرانیخوب ما توسط د یعدم فهم رفتارها  (73

ستدرحسن است. 

درست. ستین می رشد انسان در قرآن کر یها تیعزت جزء غا  (74

درست. میاست که علم آن را ندار ي م اعمالراه انجا ده یعلوم پرفا  (75

گزینش فراهم آوردن مقدمات خیر و اجرایي کردن آن ویژه کدام معرفه است؟  (76
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درست.  ابد ی يرا م ي عوامل خطر و عوامل حفاظت ن یب انهیم ر یمس یریفرد تاب آور با اتکا به انعطاف پذ   (77

يصدر با مشکل برخورد کند و بزرگ ی در تالش است تا صبورانه و با سعه  بی فرد تاب آور فارغ از نوع آس   (78

درستکند.  ينوع مشکالت او را از حالت تاب آورانه خارج نم ایو   يو کوچک

جانبه  دو ی گوو گفتن تفکر و ارتقاع قدرت تفصیل دهي محصول کدام گزینه است؟فعال شد   (79

هفت سال دوم قدرت خیر گزیني در کدام دوره سني فعال مي شود؟   (80

تردید کدام گزینه جزء موانع گزینش خیر نیست؟   (81

مطالعه کدام مورد از تکنیک های افزایش تاب آوری نیستند؟   (82

نوع آسیب  کدام یک از عوامل زیر جزو عوامل موثر بر تاب آوری نیست؟  (83

مخالفت سازندهکدام یک از موارد زیر از روش های ساده ی کاهش استرس روزانه نیست؟   (84

عزتهای رشد انسان در قرآن کریم نیست؟کدام یک از موارد زیر جزء غایت  (85

ی گرنیتبهای خیرگزیني نیست؟ کدام یک از موارد زیر جزء مولفه   (86

هیچکدام؟نیست کدام یک از موارد زیر جزوء ویژگي های فرد تاب آور  (87
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درسترند. ت شرو یتوکل به خداوند پ  ند یدارند در فرا نیبه والد  منیا ي که دلبستگ  يکودکان  (88

موقعیت تواند جز مصادیق حسن قرار بگیرد؟ کدام مورد نمي   (89

رشد کدام یک از عوامل عمل به بخشش است؟  (90

آزمون و خطاکودکان و نوجوانان اغلب مایلند به چه شکل با مسائل برخورد کنند؟   (91

درستجلب مشارکت دانش آموزان در کالس است. یبرا ک یتکن  کیمخالفت سازنده   (92

ي ده  ل یتفصمشکل در تصمیم گیری به نقص در کدام مرحله خیرگزیني مرتبط است؟  (93

ی ارتقا ی  ژهیو یها ک یاز تکن يکیشود اما    يم  ی تاب آور  شیموجب افزا می مستق ریمطالعه به صورت غ  (94

درست. ستین یتاب آور 

درستماست. اتیاز باور، افکار و ن يو عمل محسنانه ناش  ستین ل یعمل محسنانه دخ تیدر ماه  تیموقع  (95

ستدرندارد. ری به بخشش فرد تاث میمختلف در تصم  یها  تیموقع  (96

فرد رنجاننده را در نظر گرفته و ط یشود تا شرا ي با فرد رنجاننده در بخشش باعث م يمهارت همدل  (97

درست. میرا بهتر درک کن یو  ت یو موقع  دگاهید

تی سوء استفاده از قدرت عبودمیل به تبعیت کردن حاصل کدام شیوه غلط و مخل خیر گزیني ست؟  (98
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خیرکند، چه نام دارد؟ نفعي که فرد انتخاب مي   (99

سازند که ممکن  يم  لیاز خود ما يافراط تی کودک را به تبع ت، یبا سوء استفاده از قدرت عبود نیوالد   (100

درستشود.  ری است مانع از بروز و ظهور خ

از حسن ياتیتوانند تجل  ي ها و اتفاقات ناگوار در بطن خود م ي ها، سخت ي متیاعم از نامال ی هر رخداد  (101

درستداشته باشند.

سوم ی و هفت ساله   ينی گز ر یخ ی  ژهیدوم و ی هفت ساله  ،ي نیگز بی ط ی  ژهیاول و ی هفت ساله   (102

درستاست.  ين یمربوط به حسن گز

درسترابطه.  ی کردن بدون ادامه  يهست. مثال آشت ی گرید  یانتقام و بخشش راه ها ن یهمواره ب  (103

درست . میکرده و به رابطه مان ادامه ده  يآشت ی شود که با و ي لزوما باعث نم میبخش  يمرا   ي که کس يهنگام(104

غلط کرده ایم.  ي بخشیم، با او آشت يرا م ي که کس يهنگام  (105

ن عدم خالقیت در احسا کنند، مشکل در چیست؟ هنگامي که ما رفتارهای خوبي داریم، ولي دیگران این خوبي را حس نمي (106

م پرفایده علورویم. را انجام دهیم، ولي علم آن را نداریم، به سمت .................... مي   يهنگامي که میخواهیم عمل  (107
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