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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 موفقیت به معنی

 حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب است الف(  

 ب( رسیدن به آرزوها است

 . ج( پیروز شدن در مسابقه است

5/0 

2 

 ایرسانهسواد 

 الف( دانش استفاده از وب سایت و فعالیت در فضای مجازی است.

 ب( همان سواد کار با کامپیوتر است. 

 ها بر افکار ما است.ها و آگاهی و شناخت تاثیر پیامپ( دانش مهارتهای الزم در برخورد عاقالنه با تبلیغات رسانه

5/0 

 75/0 ..............................، .......................... است.ادب به معنای ..................،  3

4 
گو نوعی مبادله ....................... به صورت شفاهی یا ............... بین دو نفر یا چند نفر درباره یک موضوع است. گفت و گو وگفت

 انتقادی باشد. ............................یا ..........، ..........................،ممکن است ........................، ...................
5/1 

5 

 منظور از آداب معاشرت چیست؟

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

 

1 

6 

 کنترل نفس را با یک مثال توضیح دهید.

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

1 

7 

 شوند؟نظر شما چرا برخی افراد به سمت اعتیاد کشیده میبه 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

1 

8 

 عزت نفس به چه معنا است؟

................................................................................................................................................................................... 

 

1 

9 

 را با یک مثال توضیح دهید.« خودپنداره»مفهوم 

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

 

75/0 

 2از  1صفحه ی 

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

 تمهش و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 تفکر و سبک زندگی نام درس:

 عذرا محمدی :نام دبیر

 23/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح   8:00:ساعت امتحان

 دقیقه45 : امتحانمدت 
 )واحد انقالب(
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 نمره 01جمع بارم : 

 

 !انزنین دختر، ی زیبایت ماندگارخنده رب چهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 کنید؟ )چهار مورد از این عوامل را بنویسید(.عوامل استرس زا را چگونه تعریف می

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

1 

11 

 .............................................................................................................................................اعتماد به نفس یعنی ........

.................................................................................................................................................................................... 

 

1 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره( 5/0) الف 1

 نمره( 5/0) ب 2

 صدم نمره( 25/0)بیان هر گزینه  روشهای نیکو/ اخالق پسندیده/ تربیت صحیح 3

 صدم نمره( 25/0)بیان هر گزینه اطالعات / نوشتاری/ توضیحی/ مشورتی/ حل مسأله/ گپ دوستانه/  4

5 
ا و منزلت م احترام و شأنباید رعایت کنیم تا  های مختلفموقعیتدر  برخورد با یکدیگرکه در رفتارهای درستی مجموعه 

 صدم نمره( 25/0)بیان هر گزینه  حفظ شود.

6 

ها، دور شدن از آور، کنترل خواستهداشتن یک اراده قوی در بازداشتن خود از توجه به چیزهای زیانکنترل نفس یعنی 

 25/0ها در مثال )استفاده از هر کدام از گزینه ها ... ) توضیح این معنا در یک مثال نوعی(رویاحساسات منفی، کنترل زیاده

 صدم نمره(

 نمره( 1)و تجربه  نظر شخصی دانش اموز بر اساس فهم، دانش 7

 صدم نمره( 25/0)بر گزینه  احساس ارزشمند بودن/ احساس محترم بودن/ شریف بودن و احساس توانایی و کفایت 8

 صدم نمره( 75/0پژوه )متناسب با پاسخ دانش خودپنداره یعنی تصوری که فرد از خود دارد )توضیح این معنا در یک مثال( 9

10 
مانند  شودباعث سلب آرامش روحی مییا  شود نیازهای اساسی انسان تأمین شودمانع میهایی که عوامل/ موقعیت

 صدم نمره( 25/0)هر بخش  گرسنگی، سرو صدای زیاد، داشتن لکنت زبان، اعتیاد و ...

11 
ها افزایش تواناییریزی برای های فردی/ برنامهها و استعدادهای ذاتی خود/ پذیرش ضعفباور کردن خود/ باور داشتن توانایی

 صدم نمره( 25/0ها )هر گزینه و کاهش ضعف

 نمره( 5/0) الف 1

 نمره( 5/0) ب 2

 صدم نمره( 25/0)بیان هر گزینه  روشهای نیکو/ اخالق پسندیده/ تربیت صحیح 3

 صدم نمره( 25/0)بیان هر گزینه اطالعات / نوشتاری/ توضیحی/ مشورتی/ حل مسأله/ گپ دوستانه/  4

5 
ا و منزلت م احترام و شأنباید رعایت کنیم تا  های مختلفموقعیتدر  برخورد با یکدیگرکه در رفتارهای درستی مجموعه 

 صدم نمره( 25/0)بیان هر گزینه  حفظ شود.

 امضاء:    عذرا محمدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 عذرا محمدی نام دبير:

 03/97/ 23تاریخ امتحان:

 عصر/ صبح  8:00ساعت امتحان:

 دقیقه 45 مدت امتحان:
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