وام ي وام خاوًادگی....................... :
پایٍ ي زضتٍ :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

وام دزس:تفکر و سبک زندگی

مدیریت منطقه 2

تازیخ امتحان 1369/03/11 :

هشتم

وام پدز......................................... :

دبیرستان دوره اول پسرانه

ضمازٌ دايطلة............................. :

مرزداران

امتحاوات وًتت ديم سال تحصیلی 1361-69

همره بى عرد:

همره بى حروف:

همره تجریر هظر بى عرد:

هام دبیر:

تاریخ و امضاء:

هام دبیر:

ساعت امتحان.10:00 :صثح
مدت امتحان30 :دقیقٍ.

همره بى حروف:

محل مًر و امضاء مریر

تاریخ و امضاء:
بارم

ردیف سٌاالت
باسمه تعالی

سؤاالت

رديف

-1

-2

-3

بارم
5.0

دز تعسیف « عصت وفس » کدام مًزد صحیح است؟
الف) احساس ازشضمىد تًدن

ب ) احساس محترم بٌدن و شریف بٌدن

ج) احساس تٌاهایی و کفایت

د ) تمام مًازد

دزتازٌ ی يیژگی َای مفًُم « اعتماد تٍ وفس » کدام مًزد صحیح است؟
الف ) تايز کسدن خًد

ب) تايز وداضته تًاوایی َا ي استعدادَای ذاتی

ج ) وپریسفته ضعف َای فسدی

د) عدم تسوامٍ زیصی تسای افصایص تًاوایی َا

5.0

جاَای خالی زا تا کلمات مىاسة پس کىید.
......موفقیت ......یعىی تسوامٍ زیصی ي تالش تسای زسیدن تٍ َدف ي حسکت اش يضع مًجًد تٍ يضع مطلًب
.......گفت و گو ..........وًعی مثادلٍ ی اطالعات تٍ صًزت ضفاَی یا وًضتازی تیه دي وفس یا چىد وفس دزتازٌ یک مًضًع

5.0
5.0

است
.......رسانه ......يسیلٍ ای است کٍ اش طسیق آن اوسان پیام خًد زا تٍ فسد دیگس یا تعداد شیادی اش مسدم مىتقل می کىد
.......رفتار پرخطرَ ......س وًع زفتازی است کٍ سالمت جسمی ي زياوی فسد زا دز معسض خطس قساز می دَد
-4

5.0
5.0

عىايیه شیس زا تعسیف کىید.
1

خًدپىدازٌ :
ير اهساهی تصٌری از دٌد دارد و می تٌاهر شذصیت دٌد را تٌصیف و ارزیابی کور بى این تصٌر و ارزیابی دٌدپوراره گٌیور

1

استسس :
وارد شرن فشار رواهی بى یک فرد بى دلیل روبى رو دن با یک مشکل –حادثى-یا كرار گرفتن در یک مٌكعیت هاراحت کووره

صفحٍ 1

صفحٍ 2

