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 1از 1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

 .داوطلب: ..............................شماره 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 منابع کتابها وگزارش ها و مقاالتی است که برای گردآوری اطالعات از آنها استفاده کرد. منظور از 1

 مجموع رفتارهای درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا احترام وشان ومنزلت ما حفظ شود. 2

3 
دویاچند نفر درباره یک موضوع است.مثال ممکن است از نوع توضیحی نوعی مبادله اطالعات به صورت شفاهی یانوشتاری بین 

 ،مشورتی،حل مسئله،گپ دوستانه یا انتقادی باشد.

 .از کلمات قابل فهم برای شنونده استفاده شود.و...3.سریع یا آهسته نباشد.2اظهارات فرد از روی تفکرباشد. 4
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 مرزدارانواحد سرای دانش ی پسرانهدولتغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید
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Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/

	13.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




