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

پایه و رشته  :هــفتم
نام پدر......................................... :

نام درس :تفکر و سبک زندگی

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2
دبیرستان دوره اول پسرانه

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

تاریخ امتحان 1395/10/13 :
مرزداران

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

سواالت

ساعت امتحان.8:00 :صبح
مدت امتحان60 :دقیقه.

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

( توضیح  :طبق دستورالعمل آموزش و پرورش  15نمره از نمره ی پایانی این درس مربوط به کارهای تحقیقی و
پژوهشی و فعالیت های کالسی دانش آموز است و  5نمره ی دیگر از طریق امتحان کتبی )
فرق بین دانش و تجربه را بیان کنید؟
1

1/5

آیا همه کسانی که دانش بیشتری دارند عاقل ترند ؟ چرا ؟

2

1

خودآگاهی چیست؟
3

1

مدیریت زمان به چه معنا می باشد؟
4

1

با توجه به اهدافی که دارید  ،یک نمونه هدف میان مدت و یک نمونه از اهداف بلند مدت خود را نام ببرید.
5
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شناخت ما از خصوصیات ظاهری –افکار -باورها –ارزش ها – عواطف –عالیق  -ترس ها و .......
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مدیریت زمان به چه معنا می باشد؟
4

یعنی مدیریت عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است  .یعنی استفاده از فرصت هایی است که زندگی در اختیار ما
قرار می دهد  .داشتن هدف و برنامه ریزی آگاهانه و انجام به موقع کارها نیازمندیم

1

با توجه به اهدافی که دارید  ،یک نمونه هدف میان مدت و یک نمونه از اهداف بلند مدت خود را نام ببرید.
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