
 

 

 

 

 

 
 

 
 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 

 تعاریف کنید؟ادب را 

 

 

5/0 

2 

 پیام چیست؟

 

 

 

1 

 5/0 ...........................   .عزت نفس یعنی احساس ........................ و احساس  3

4 

 ارزیابی خودپنداره را توضیح دهید ؟

 

 

 

1 

5 

 تصمیم گیری منطقی چگونه است ؟

 

 

 

1 

6 

 به چه چیزهایی معیارهای رفتاری گویند؟
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  1از  1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه   تهران  
 مرزداران سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

  تفکروسبک زندگی  نام درس:
 زندیه  نام دبیر: 

 1398/  03/  21 امتحان:  تاریخ
 صبح  8  ساعت امتحان:
 دقیقه  30 مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 به معنای روش های نیکو ،اخالق پسندیده،و تربیت صحیح است. ادب 1

2 
گفته ها ،حرکات ، اطالعات و اخبارو تصاویری که از یک فرد به فرد دیگر یا به تعداد زیادی از مردم به وسیله یک رسانه 

 منتقل می شود.

 توانایی و کفایت –مهم بودن  -ارزشمند بودن   3

 دارد و می تواند شخصیت خود را توصیف و ارزیابی کند که به ان خود پنداره گویند.هر انسانی تصوری از خود  4

5 
و ارزیابی راه حل های گوناگون و بررسی نقاط ضعف و قوت راه حل ها و براساس جمع آوری اطالعات ازمنابع مختلف 

 انتخاب بهتری انها را بر اساس معیارهای عاقالنه تصمیم گیری منطقی گویند.

6 
افراد با توجه به نظام آموزشی خود در انجام رفتارها برای خودشان مقدار یا حدو مرز ی قایل می شوند که به انها معیارهای 

 رفتاری گویند.

 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
 97-98سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 تفکروسبک زندگی  نام درس: 

 زندیهجناب آقای  نام دبیر: 

  1398/  03/  21 تاریخ امتحان:

 صبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه  30مدت امتحان: 
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