
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع 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           
 

 نمره1 رفتارهای پر خطر چیست ؟ 1

 نمره1 کجا مجاز است؟ کاربرد مواد مخدر در 2

 نمره2 عزت نفس و اعتماد به نفس را با یکدیگر مقایسه کنید؟ 3

 نمره1 خود پنداره را تعربف کنید؟ خود پنداره شما چگونه می باشد؟ 4

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

 ............هشتم..... 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 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 گیتفکرو سبک زندنام درس: 

 صالح نام دبیر:

 3/1400 / 2 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح   8ساعت امتحان:

 دقیقه 20مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 رفتار پرخطر هرنوع رفتاری است که سالمت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خظر قرار می دهد. 1

2 
و روانی  استفاده می کنند درعلم پزشکی از برخی مواد مخدر برای تسکین دردها ، انجام جراحی ها و مهار برخی بیماری های عصبی 

 که به آنها کاربرد مجاز مواد مخدر می گویند.

3 

عزت نفس ، یعنی احساس ارزشمند بودن ، احساس محترم بودن و شریف بودن و احساس توانایی و کفایت و اعتماد به نفس،  یعنی 

و  فردی ، برنامه ریزی برای  افزایش توانایی ها باور کردن خود، باور داشتن توانایی ها و استعدادهای ذاتی خود، پذیرش ضعف های

 کاهش ضعف ها با خدواند متعال

4 
انسانی تصوری از خود دارد و می تواند شخصیت خود را توصیف و ارزیابی کند. به این ارزیابی، یا تصور از خود را خود پنداره می هر 

 گویند.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20: جمع بارم

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 8تفکر.نام درس: 

 تفکر و سبک زندگی...

 صالحنام دبير: 

 1400/.03 / 02 تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 


