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

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

نمره به حروف:

نام دبیر :حسین نوید

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

تاریخ امتحان4111/41 / 41 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

ساعت امتحان 9 :01 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1411-1411

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :تفکر

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان  01 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

1

پیامبر (ص)  :پیروزی در گرو ...........................و ................................است.

1

2

چهار مورد از ویژگی های افراد موفق بنویسد.

2

3

موفقیت یعنی :

4

چهار مورد از مهمترین مهارت های گوش دادن را بنوسید.

0

دو مورد از روشهای مهار نفس را بنویسید .

6
7
8
9
15
11
12

5.0
1
5.0

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :تفکر و سبک زندگي هشتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :حسین نوید

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کلید

سؤاالت ترم نوبت اول سال تحصیلي 1400-1401

تاریخ امتحان1400/10 /14 :
ساعت امتحان 9:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 30 :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

1

اراده قاطع و حفظ دوراندیشی

2

-1هدف های واقعی داشته اند  -2 .از شکست های پی در پی نمی ترسیده اند  -3 .از
اراده قوی برخوردار بوده اند  -4 .از عزت نفس باالیی برخوردار بوده اند .

3

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

4

5

-1با دقت و تمرکز به سخن گوینده گوش دادن  -2برقراری تماس چشمی با گوینده – 3
پرهیز از قطع سخن گوینده  – 4تایید سخنان مثبت گوینده  -5فرصت دادن به گوینده
تا حرف خود را کامل بزند
-1ابتدا فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید  -2برای خود تصمیم بگیرید و تابع رفتار غلط
دیگران نباشید -3 .در رسیدن به خواسته ها عجله و شتاب به خرج ندهید .

6
7
8
9
10
11
جمع
بارم
20:
نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

