
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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 

 جاهای خالی را کامل کنید . 

 الف( ................ یعنی برنامه ریزی و تالش برای رسیدن به هدف و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب

           .................... نام دارد ب( وسیله ای که از طریق آن انسان پیام خود را به فرد یا افراد دیگر منتقل میکند

5.0 

2 
 رفتار پر خطر را تعریف کنید . 

 
1 

3 

 منظور از عزت نفس چیست ؟ 

 
1 

4 

 عناوین زیر را تعریف کنید  

ه  :خودپندار  

 

 

 فشار روانی :

 

                                                                                       

1.0 

0 

 ریف کنید .معیارهای رفتاری را تع

 

 

1    

                                1از1صفحه ی

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

 هشتم و رشته: قطعم

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

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

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

                                                                  تهران  2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه
 سعادت آبادواحد                    پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 

 89 -89سال تحصیلی  دومترم نوبت  پایانآزمون 

  تفکر نام درس:

  عبدالملکی آقای:نام دبیر

 11/30/1031 :امتحان تاریخ

 صبح   1:33   :ساعت امتحان

 دقیقه 55 : امتحانمدت 
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 محل مهر یا امضاء مدیر   راهنمای تصحیح ردیف

1 
 الف : موقعیت                           ب : رسانه  -1

 

2 
 ر دهدهرنوع رفتاری است که سالمت جسمی و روانی فرد را در معرض خطر قرا

 

3 
 احساس ارزشمند بودن ، احساس محترم بودن و شریف بودن و احساس توانایی و کفایت

 

4 

خود پنداره : هر انسانی تصوری از خود دارد و می تواند شخصیت خود را ارزیابی کند به این تصور از خود و ارزیابی 

 خودپنداره می گویند .

وارد شدن تنش روانی به یک فرد به دلیل روبه روشدن با یک مشکل ، مصیبت ، حادثه یا قرارگرفتن فشار روانی : 

 در یک موقعیت ناراحت کننده

 

 

0 

افراد با توجه به نظام ارزشی خود در انجام رفتارها بر ای خودشان مقدار و حدودی قائل اند که به آنها معیارهای 

 رفتاری می گویند .

 

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 1ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد سعادت آباد                پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلی دوم سؤاالت پایان ترم نوبت لیدک

 تفکرنام درس: 

 آقای عبدالملکینام دبیر: 

 30/1089/  11تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح9:33ساعت امتحان: 

 دقیقه 54مدت امتحان: 
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