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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 امتحان 50 :دقیقه.

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

آداب معاشرت را تعریف بفرمائید.
1

1

کنترل نفس را تعریف بفرمائید.
2

1

کدام گزینه تعریف صحیح ادب است.
3

الف)ادب به معنای درست حرف زدن است.

ب)ادب به معنای درست گوش کردن است.

ج)ادب به معنای رعایت احترام و شان خود در موقعیت های مختلف است.

0.25

د)ادب به معنای روشهای نیکو  ،اخالق پسندیده و تربیت صحیح است.
انواع گفت و گو عبارتند از
4

5

الف)توضیحی  ،مشورتی  ،حل مسئله

ب) مشورتی  ،گپ دوستانه

ج)گپ دوستانه،انتقادی،حل مسئله

د)توضیحی ،مشورتی،حل مسئله ،گپ دوستانه ،انتقادی

موفقیت را تعریف بفرمائید.

0.25

1

سواد رسانه ای عبارت است از؛
6

مهارت ها و بصیرت های الزم در برخورد  ،...................آگاهی از مقاصد و  ،..............شناخت  ،...................تصمیمات و
..............ماست.

7

نکاتی که در برخورد با فرد پرخاشگر باید مراعات کرد را بفرمائید.
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1

2

3

4

5

کلید سواالت

بارم

آداب معاشرت را تعریف بفرمائید.
مجموع رفتارهای درستی است که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا احترام و شان و منزلت
ما حفظ شود.
1

کنترل نفس را تعریف بفرمائید.
کنترل نفس یعنی داشتن یک ارادۀ قوی در بازداشتن خود از توجه به چیزهای زیان آور و زشت  ،کنترل خواسته ها  ،دور
شدن از احساسات منفی یا پرهیز از انجام یک رفتار ناپسند و کنترل بر روی زیاده روی ها .
کدام گزینه تعریف صحیح ادب است
ب)ادب به معنای درست گوش کردن است.
الف)ادب به معنای درست حرف زدن است.
ج)ادب به معنای رعایت احترام و شان خود در موقعیت های مختلف است.
د)ادب به معنای روشهای نیکو  ،اخالق پسندیده و تربیت صحیح است
د) جواب صحیح
انواع گفت و گو عبارتند از
الف)توضیحی  ،مشورتی  ،حل مسئله
ج)گپ دوستانه،انتقادی،حل مسئله
د) جواب صحیح

ب) مشورتی  ،گپ دوستانه
د)توضیحی ،مشورتی،حل مسئله ،گپ دوستانه ،انتقادی

موفقیت را تعریف بفرمائید.
یعنی برنامه ریزی و تالش برای رسیدن به هدف  ،حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب  ،داشتن امید و توکل به خداوند متعال
و خالقیت

6

سواد رسانه ای عبارت است از؛
مهارت ها و بصیرت های الزم در برخورد عاقالنه با تبلیغات رسانه ها  ،آگاهی از مقاصد واهداف صاحبان رسانه ها
،شناخت تاثیر پیام ها بر افکار  ،تصمیمات وسبک زندگی ماست.

7

نکاتی که در برخورد با فرد پرخاشگر باید مراعات کرد را بفرمائید.
اول سکوت کنید و پس از آنکه خشم طرف مقابل برطرف شد به آرامی با او صحبت کنید.
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