جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :هشتن
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :تفکر و سبک زندگی

نمره به حروف:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399 -1400

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :سمیرا صالح

تاریخ امتحان1400/03/02 :
ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  20 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

1

رفتاروای پر خطر چیصت ؟

1

2

کاربرد مواد مخدر در کجا مجاز اشت؟

1

3

عزت نفس و اعتماد به نفس را با یکدیگر مقایصه کنید؟

2

4

خود پنداره را تعربف کنید؟ خود پنداره شما چگونه می باشد؟

1

صفحه ی  1از1

جمع بارم  5 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصیلي 1399-1400

نام درس :تفکر و سبک زندگي هشتن
نام دبیر :سویرا صالح
تاریخ اهتحاى1400/03/02 :
ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 20 :دقیقً

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

رفتار پرخطر ٌرىَع رفتاری اشت کً شالنت جصهی و رواىی یک فرد را در نعرض خظر قرار نی دٌد.

2

درعلم پزطکی از برخی نَاد نخدر برای تصکیو دردٌا  ،اىجام جراخی ٌا و نٍار برخی بیهاری ٌای عصبی و رواىی اشتفاده نی کييد
کً بً آىٍا کاربرد نجاز نَاد نخدر نی گَیيد.

3

عزت ىفس  ،یعيی اخصاس ارزطهيد بَدن  ،اخصاس ندترم بَدن و طریف بَدن و اخصاس تَاىایی و کفایت و اعتهاد بً ىفس ،یعيی
باور کردن خَد ،باور داطتو تَاىایی ٌا و اشتعدادٌای ذاتی خَد ،پذیرش ضعف ٌای فردی  ،برىانً ریزی برای افزایض تَاىایی ٌا و
کاٌض ضعف ٌا با خدواىد نتعال

4

ٌر اىصاىی تصَری از خَد دارد و نی تَاىد طخصیت خَد را تَصیف و ارزیابی کيد .بً ایو ارزیابی ،یا تصَر از خَد را خَد پيداره نی
گَیيد.

جمع بارم  5:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :سمیرا صالح

امضاء:

