
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
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 توضیح دهید.رفتار پر خطر به چه معناست؟
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 موفقیت یعنی :
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 بنویسد.را  چهار مورد از ویژگی های افراد موفق 
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 اعتماد به نفس چیست ؟

 

 

5.0 

 1 است. .........................................پیامبر )ص( : پیروزی در گرو  0

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباد پسرانهدبیرستان غیردولتی 

  0410سال تحصيلی دوم نوبت ترم  پایانآزمون 

  و سبک زندگی تفکرنام درس: 

 حسین نوید  نام دبیر:

 80/0480 /80امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح0: 88  ساعت امتحان:

 دقیقه 08مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 رنوع رفتاری که سالمت جسم و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار میدهده 1

2 

،حرکت از وضع موجود به وضع رنامه ریزی  و تالش برای رسیدن به هدفب

 ،توکل به خداوند متعال و خالقیتمطلوب ،داشتن امید 

3 

اعتماد و عزت نفس  –اراده قوی  –نترسیدن از شکست  –دف واقعی داشتن ه

 باال

4 

 

یعنی باور داشتن خود ، باور داشتن توانایی ها و استعدادهای ذاتی خود، پذیرش 

های خود ،برنامه ریزی برای افزایش توانایی ها و کاهش ضعف ها با اعتماد  ضعف

 به خداوند متعال

 اراده قاطع و حفظ درو اندیشی  5

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانشپسرانه   دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 تفکر و سبک زندگي نام درس: 

 تمشهنام دبیر: 

 10/4114 /10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0 ساعت امتحان:

 دقیقه01مدت امتحان: 


