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1 

 چرا؟ هستیدآیا شما فردی موفق  ؟موفقیت را تعریف کنید  
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 و چگونه می توانیم با افراد ارتباط مناسب ایجاد کنیم ؟آداب و معاشرت را تعریف کنید ؟ 
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 وانید  نفس خود را کنترل کنید ؟ ) توضیح دهید(ی تکنترل نفس را تعریف کنید ؟ آیا شما  م 

 

 

 

 

1 

4 

 چگونه می توان به یک فرد افسرده کمک کرد؟دگی می شود؟ به افسر چه عواملی منجر
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
موفقیت یعنی تالش برای رسیدن به هدف ، حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب ،  داشتن امید ، توکل به خداوند 

 متعال و خالقیت

2- 
آداب معاشرت ، مجموع رفتارهای درستی است که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا 

 احترام و شان و منزلت ما حفظ شود . 

3- 

شت ،      شتن خود از توجه به چیزهای زیان آور و ز شتن یک اراده  قوی در بازدا سته ها ، کنترل نفس یعنی دا   کنترل  خوا

دور شدن از احساسات منفی  یا پرهیز از انجام یک رفتار نا پسند و کنترل بر روی زیاده روی ها. کسب مهارت در کنترل      

 نفس به افراد  این توان را می دهد تا آنها به جای انتخاب های غلظ ، تصمیم های بهتری بگیرند .

4- 

.  برای مثال ، فشار روانی ،  طالق ،  اعتیاد  ، از دست ممکن است که موجب شود که یک فرد افسرده شود عوامل زیادی  

دادن عزیزان  و آسیب های جسمی ، بیماری می تواند باعث ایجاد افسردگی شود . افسردگی  قابل  درمان  است  . افراد 

خود را به دست آورند .  صله ارحام یک راه حل برای کاهش با مراجعه  به  روان شناس و روان پزشک می توانند سالمت 

 افسردگی است . 
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