
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 1 را نام ببرید. های بلوغ جسمانی در پسرانترین مشخصهمهمچهارمورد از 1

 1 چه عواملی در رشد فکری و عقالنی ما مؤثرند؟ 2

 1 نوجوانی کدامند؟ره انواع تغییرات رشدی در دو 3

 1 بلوغ جسمی را تعریف کنید. 4

 1 که نوجوانان باید مصرف کنند را بنویسید. غذاییهای ترین گروهمهم 5

 1از 1ی صفحه

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

 پایه 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 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 صورت رشد قد، ابعاد بدن و پیدایش موی 1

 های بدنشدن مو بر صورت و سایر اندام پیدا

 تغییر در بوی بدن و افزایش آن

 هاشدن ماهیچه ها و عضالنیها، اندامرشد بیشتر استخوان

 تغییر صدا

کنیم،محیط، وراثت، قدرت هوشی مانند سطح سواد خانواده، تجربیاتی که از دوستان و خویشاوندان کسب میعواملی  2

 .ها، دین و مذهب، فرهنگ، آداب و رسوم وتجربیات شخصی همگی در رشد فکری و عقالنی ما مؤثرندما، نوع آموزش

 جسمانی و عقالنی -عاطفی -رشد اجتماعی 3

 .ل اسـتمث تولید ییسالگی و کسب توانا٨ نس انپای ات یکودک نبی یتکاملمی، دوره بلوغ جسمنظور از  4

 ویتامین و آب. -مواد معدنی –ها کربوهیدرات -چربی -پروتئین 5

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 1311-1011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 11/1311 / 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 


