
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 
 .است صحیح تربیت و پسندیده اخالق و نیکو های روش معنای به................................. الف( 

 .است......................  طرح پژوهش، انجام در گام ترین مهمب( 
1 

2 
 ... یعنی میگذاریم احترام دیگران به وقتی

 
5/0 

3 
 چیست؟ منطقی تفکر

 
5/0 

4 

 معناست؟ چه به احساسی گیری تصمیم

 

 

 

1 

5 

 .کنید تعریف را عصبانیت

 

 

 

1 

6 

 .کنید تعریف را معاشرت آداب

 

 

 

1 

 2از 2صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 یاشار تاج محمدی نام دبیر:

 / عصرصبح 8:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 55مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 الف( ادب

 ب( مسئله

2 

یعنی من انسان ارزشمندی هستم و شما نیز برای من ارزشمندید. من شما را دوست دارم و دیگران نیز شایسته دوست 

کنم. شما حقوقی دارید و من حقوق شما را رعایت میکنم. داشتن هستند. من میخواهم با شما ارتباط سازنده برقرار 

 انسان ها نزد من ارزش دارند.

3 
این نوع تصمیم گیری بر اساس جمع آوری اطالعات از منابع مختلف، ارزیابی راه حل های مختلف، بررسی نقاط ضعف و 

 گیرد.قوت راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل بر اساس معیارهای عاقالنه صورت می

4 
نوع تصمیم گیری فرد براساس عالیق و احساست خود تصمیم گیری میکند و درباره عواقب تصمیم خود کمتر  در این

 فکر میکند.

5 
عصبانیت واکنشی هیجانی است که از ناراحتی، نفرت، غم و اندوه، نرسیدن به اهداف و یا احساس زیان و ظلم ریشه 

 ی یک فرد به هم میخورد.میگیرد و در نتیجۀ آن تعادل روح

6 
مجموعه رفتارهای درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا احترام و شان و منزلت 

 ما حفظ شود.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره23جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 2ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

 98-99تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال کليد

  نام درس: تفکر و سبک زندگی

 نام دبير: یاشار تاج محمدی

 / عصرصبح  8:38ساعت امتحان: 

 دقیقه 54مدت امتحان: 
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