
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

 

 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 منظور از آداب معاشرت چیست؟

 

 

 

1 

2 

 کنترل نفس را با یک مثال توضیح دهید.
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3  

 دهید .مفهوم خودپنداره را با یک مثال توضیح 
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4 

 مورد از این عوامل را بنویسید(  4کنید؟ )زا را چگونه تعریف میعوامل استرس
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5 
 نگفت و گو نوعی مبادله ........................... به صورت شفاهی یا نوشتاری بین دو یا چند نفر درباره یک موضوع است. گفت و گو ممک

 . ، ..................................... یا انتقادی است. ....است ........................................... ، ...........................................، ..............................
1 

 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 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 سرکار خانم نیک شرف نام دبیر:

 1398/ 3 / 21 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
مجموعه رفتارهای درستی که در برخورد با دیگران در موقعیت های مختلف باید رعایت کنیم تا احترام و شان و منزلت ما حفظ شود 

 شود.آداب معاشرت گفته می

2 
احساسات ها، دور شدن از آور، کنترل خواستهکنترل نفس یعنی داشتن یک اراده قوی در بازداشتن خود از توجه به چیزهای زیان

 روی ها و ......منفی، کنترل زیاده

 آموزتوضیح معنا در مثال خود دانش

3 
 خودپنداره یعنی تصویر و تصوری که فرد از خود دارد

 مثال درباره این مفهوم 

4  
 گرسنگی، سر وشود مانند شود نیازهای اساسی انسان تأمین شود یا باعث سلب آرامش ر.وحی میهایی که مانع میعوامل یا موقعیت

 صدای زیاد، داشتن لکنت زبان و اعتیاد و ......

 اطالعات، توضیحی، مشورتی، حل مسأله، گپ دوستانه 5

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 تفکر و سبک زندگی نام درس: 

 سرکار خانم نيک شرفنام دبير: 

 03/1398 / 21 تاریخ امتحان:

 صبح  8:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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