
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 1 است. .......................... پیامبر)ص( : پیروزی در گرو ..........................و 1

 1 نام ببرید. را چهار مورد از ویژگی افراد موفق 2

 1 .کنیدآداب معاشرت را تعریف  3

 1 چهار مورد از مهارت های گوش دادن را نام ببرید 4

 1 سواد رسانه ای را تعریف کنید 5

 1از  1صفحه ی 

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

 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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصیلی  اول نیمسال آزمون

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 حسین نوید نام دبیر:

 11/11/1311امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 15مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 اراده قاطع / حفظ دوراندیشی

2 

 عزّت نفس باالیی دارند-1

 از شکست نمی ترسند-2

 در حد توان تالش می کنند-3

 در کارهایشان برنامه ریزی دارند-4

 هدف دارند-5

3 
 مجموعه رفتارهای درست که باید در برخورد با دیگران انجام دهیم تا شأن و احترام حفظ شود.

4 

 خوب گوش دهیم-1

 ت گوینده را تأیید کنیممثبف های درست و حر-2

 حرف گوینده را قطع نکنیم-3

 ارتباط چشمی با گوینده برقرار کنیم-4

5 
ر برخورد با تبلیغات رسانه ای اس، اینکه ما هدف و بصیرت هایی در برابسواد رسانه ای به دانشی می گویند که شامل مهارت ها و 

 عاقالنه بگیریم.تصمیم پیام آن صاحب آن رسانه را بدانیم، آگاه باشیم و از 

 امضاء:   حسین نوید نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2 تفکر و سبک زندگينام درس: 

 حسین نویدنام دبیر: 

 00/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 


