
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 1 چه؟ خودآگاهی یعنی 1

 1 در زندگی به چه معناست؟ مدیریت زمان 2

 1 شوند؟توضیح دهید.انواع اهداف در زندگی ما به چند دسته تقسیم می 3

 1 سبک زندگی را تعربف کنید. 4

 1 را توضیح دهید. های رفتاریشیوه 5

 1از  1صفحۀ 

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1911-1011سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 سبک زندگیو تفکر نام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 20/1022 / 21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

ها، ضعف، خواسته ها، عواطف، نقاط قوت وشناخت ما، از خصوصیات ظاهری، افکار، باورها، ارزش:خودآگاهی یعنی 1

 .های ما از چیزهای مختلفعالیق، ترسها و یا نفرت

خداوند در اختیار ما قرارداده است. به عبارت دیگر مدیریت زمان استفاده  مدیریت عمری که :یعنی مدیریت زمان 2

-داشتن هدف و برنامه است که زندگی در اختیار ما قرار می دهد. برای استفاده بهتر از زمان به هاییدرست از فرصت

 .ریزی آگاهانه و انجام به موقع کارها نیازمندیم

اهداف کوتاه مدت به آنها  شوندبرای یک روز،یک هفته یا یک ماه تنظیم میاند. برخی از اهداف اهداف سه دسته 3

گویند. اما برخی از میاهداف میان مدت و به آنها  شوندمیگویند. برخی از اهداف برای یک سال و یا دو سال تنظیم می

 .گویندمیاهداف بلندمدت شوند و به آنها تنظیم می سال12سال و یا 11سال، 5اهداف برای 

براساس باورها، عقاید، آداب و  ای از زندگی است که یک فرد، خانواده، گروه، طایفه و یا یک ملتسبک زندگی، شیوه 4

کند. سبک زندگی افراد با یکدیگر برای خود انتخاب می رسوم، احساسات، تجربیات، افکار، عالیق و محیط جغرافیایی

 .کند که ما در برابر خداوند، خود، دیگران و طبیعت چه وظایفی داریممشخص می طور کلی کند. سبک زندگی بهفرق می

های ارتباطی نشان میدهند، شیوه های مختلف در ارتباط با دیگران از خودهایی که انسانها در موقعیتبه روشها و شیوه 5

خاشگرانه، منفعالنه و یا است منطقی، مؤدبانه، تهاجمی، پر های رفتاری ممکنگویند. شیوهمیهای رفتاری شیوهیا 

 .قاطعانه باشد

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 5 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 1911-1011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 سبک زندگیتفکر و نام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 19/1011 / 10 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  13:91 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 


