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نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :راضیه اشراقی
ردیف

تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر :راضیه اشراقی

نمره به حروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

خودآگاهی را تعریف کنید.
1

1

2مورد از ویژگیهایی که موجب تفاوت ما با دیگران میشود را نام ببرید.
2

0.5

مدیریت زمان را تعریف کنید.
3

1
به روش ها و شیوه هایی که انسان ها در موقعیت های مختلف در ارتباط با دیگران از خود نشان میدهند،شیوه های

4

ارتباطی یا  ...........میگویند.

0.25

انواع شیوه های رفتاری عبارتند از :
5

الف)منطقی  ،مودبانه

ب)تهاجمی  ،پرخاشگرانه

ج)منفعالنه  ،قاطعانه

د)همۀ موارد

0.25

سبک زندگی را تعریف کنید.

6

1

سبک زندگی هر فرد به میزان زیادی متاثّر از  ................و با افزایش ..................و  .................ممکن است تغییر کند .
7

الف)خانواده -تجربیات و تصمیم گیری ب)جامعه -سن و سبک زندگی

ج)انتخاب شغل -در آمد و اعتقادات

0.5

 2مورد ازموارد اهمیت برنامه ریزی را نام ببرید.
8

0.5
موفق باشید.

صفحه 1

نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته  :هفتم

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :تفکر و سبک زندگی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1395/ 10 / 13 :

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

شماره داوطلب............................. :

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-96

مدت امتحان50 :دقیقه.

کلید سواالت

ردیف

1

خودآگاهی را تعریف کنید.
شناخت ما از خصوصیات ظاهری افکار ،باورها،ارزش ها ،عواطف ،نقاط قوت و ضعف  ،خواسته ها ،عالیق  ،ترس ها و یا نفرتها ی ما از
چیزهای مختلف خودآگاهی است.

2

2مورد از ویژگیهایی که موجب تفاوت ما با دیگران میشود را نام ببرید.
ویژگیهای جسمانی  ،عاطفی  ،اعتقادی ،اخالقی و عقالنی

3

4

5

مدیریت زمان را تعریف کنید.
مدیریت عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است به عبارت دیگر مدیریت زمان استفادۀ درست از فرصت هایی است
که زندگی در اختیار ما قرار میدهد .برای استفادۀ بهتر از زمان به داشتن هدف و برنامه ریزی آگاهانه و انجام به موقع
کارها نیازمندیم.
به روش ها و شیوه هایی که انسان ها در موقعیت های مختلف در ارتباط با دیگران از خود نشان میدهند،شیوه های
ارتباطی یا شیوه های رفتاری میگویند.

انواع شیوه های رفتاری عبارتند از :
الف)منطقی  ،مودبانه
ج)منفعالنه  ،قاطعانه

ب)تهاجمی  ،پرخاشگرانه
د)همۀ موارد

بارم

1

0.5

1

0.25

0.25

د)جواب صحیح
سبک زندگی را تعریف کنید.

6

7

8

شیوه ای است که یک فرد خانواده گروه طایفه یا یک ملت بر اساس باورها عقاید و احساسات و تجربیات و افکار و عالیق و
محیط جغرافیایی برای خود انتخاب میکند .سبک زندگی افراد با یکدیگر فرق میکند .سبک زندگی به طور کلی مشخص
میکند که ما در برابر خود دیگران خداوند و طبیعت چه وظایفی داریم.

1

سبک زندگی هر فرد به میزان زیادی توسط  ...........مشخص میشود و با افزایش ..................و  .................ممکن
است تغییر کند .
ج)انتخاب شغل -در آمد و اعتقادات
الف)خانواده -تجربیات و تصمیم گیری ب)جامعه -سن و سبک زندگی
الف ) جواب صحیح است.

0.5

2مورد ازموارد اهمیت برنامه ریزی را نام ببرید.
-1اهداف خود را مشخص کنید  -2 .در تعیین هدف اولویت ها را در نظر بگیریدو مشخص کنید که کدام یک از اهداف برای
شما مهمتر است -3.برای رسیدن به هر هدف چه کارهایی را و در چه مدت زمانی باید انجام دهید ؟  -4برای رسیدن به
اهداف کدام یک از منابع مادی و مالی مورد نیاز است؟
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