
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 سه مورد از مهارت های سخن گفتن موثر را بنویسید ؟
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2 

 آداب معاشرت را تعریف کنید ؟
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3 

 رسانه چیست ؟
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 5/0 .......................................... به معنای روش های نیکو ، اخالق پسندیده و تربیت صحیح است .  4

5 

 مهم ترین مشخصه های بلوغ پسران را بنویسید ؟
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 1از 1صفحه 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 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 راه چمنی نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 سخنان فرد از روی تفکر باشد 

 سریع یا آهسته نباشد . 

 از کلمات قابل فهم برای شنونده استفاده شود . 

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

 احترام و شان و منزلت ما حفظ شود . 

 که از طریق آن انسان پیام خود را به فرد دیگر یا تعداد زیادی از مردم منتقل می کند رسانه وسیله ای است  3

 ادب 4

5 
رشد قد ، ابعاد بدن و پیدا شدن مو بر صورت و اندام های بدن ، تغییر در بوی بدن و افزایش آن ، رشد بیشتر استخوان 

 دن غده ای جنسی و پیدایش احتالم ها ، اندام ها و عضالنی شدن ماهیچه ها ، تغییر صدا و فعال ش

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 5 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 تفکر و سبک زندگينام درس: 

 راه چمنينام دبیر: 

  تاریخ امتحان:

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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