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 1 جامعه در هنگام کرونا چگونه می باشد؟آداب و آداب معاشرت را توضیح دهید؟ آداب ظاهر شدن در  2

 1 رسانه و پیام با یکدیگر  مقایسه کنید؟ 3

 1 سواد رسانه ای را تعریف کنید؟  از نظر شما چه راهکارهایی برای افسایش  سواد رسانه ای وجود دارد؟ 4

 1 توضیح دهید(مهار نفس را تعریف کنید؟ آیا شما می توانید نفس خود را کنترل کنید؟ )  5

 1از  1صفحه ی 

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

 هشتن هقطع و رشته:

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

 .داوطلب: .............................. شواره

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 و سبک زندگیتفکر  نام درس: 

  صالحسمیرا  : نام دبیر

 14/10/1399 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30 مدت امتحان :



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

هَفقیت ،  یؼٌی ترًاهِ ریسی ٍ تالش ترای رسیذى  تِ ّذف ،  حرکت از ٍضغ هَجَد تِ ٍضؼیت هطلَب ،  داضي اهیذ، تَکل تِ  1

 خذاًٍذ هتؼال ٍ خالقیت.

ها تایذ در یک هَقؼیت تا تَجِ  تِ دستَرات اسالم ،  ارزش ّای هَرد قثَل هردم هٌظَر از آداب ، هجوَع رفتارّای درستی است کِ  2

آداب هؼاضرت، هجوَع رفتارّای درستی است  کِ تایذ در ترخَرد تا یکذیگر در هَقؼیت ّای هختلف رػایت  یا ػقل تِ کار گیرم.

 کٌین تا احترام ٍ ضاى ٍ هٌسلت ها حفظ ضَد.

 ز طریق آى اًساى پیام  خَد را تِ فرد دیگر یا تؼذاد زیادی از هردم هٌتقل هی کٌذ.رساًِ : ٍسیلِ ای است کِ ا 3

 پیام : گفتِ ّا ، حرکات ، اطالػات ، اخثار ٍ تصاٍیری است کِ از یک فرد تِ فرد دیگر ، یا تِ تؼذاد زیادی از هردم تِ ٍسیلِ یک رساًِ

 هٌتقل هی ضَد.

ّا ٍ تصیرت ّای الزم در ترخَرد ػاقالًِ تا تثلیغات رساًِ ّا،  آگاّی از هقاصذ ٍ اّذاف  سَاد رساًِ ای : ایي داًص ضاهل هْارت 4

 صاحثاى رساًِ ّا ، ضٌاخت تاثیر پیام ّا تر افکار، تصویوات ٍ سثک زًذگی هاست.

ّا ، دٍر ضذى از هْار ًفس یؼٌی داضتي یک ارادُ قَی در تازداضتي خَد از تَجِ تِ چیسّای زیاى آٍر ٍ زضت، هْار خَاستِ  5

احساسات هٌفی یا پرّیس از اًجام یک رفتار ًاپسٌذ ٍ کٌترل تر رٍی زیادُ رٍی ّای. کسة هْارت در هْار ًفس ، تِ افراد ایي تَاى را 

 هی دّذ تا آًْا تِ جای اًتخاب ّای غلظ، تصوین ّای تْتری تگیرًذ.

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399 - 1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 هشتن و سبک زندگي تفکر نام درس: 

 صالحسویرا  نام دبیر: 

 1399/ 10 / 14 تاریخ اهتحاى:

 صثح  10:00ساعت اهتحاى:

 دقیقِ 30 هدت اهتحاى:


