


 

 

 

 

 

 
 

 نمره 5جمع بارم : 

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

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

ف
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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .دیکن فیرا تعر تیموفق 1
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 .دیکن فیآداب معاشرت را تعر 2
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موضوع  کی ی چند نفر درباره نیب ایدو نفر  نیب ینوشتار ای یاطالعات به صورت شفاه ی مبادله ینوع……… …

 .است
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 ست؟یرسانه چ 4
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 ست؟یچ ییظور از سواد رسانه امن 5
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 تیا و کفا ییبودن و احسااس تواناا   فیاحساس ارزشمند بودن ، احساس محترم بودن و شر یعنی…… ……… 6

 .کردن
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 1از 1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 یتفکر و سبک زندگنام درس: 

 سحر زرینی  نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان :

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
، توکا    دیمطلوب، داشتن ام تیبه هدف، حرکت از وضع موجود به وضع دنیرس یو تالش برا یزیبرنامه ر یعنی تیموفق

 .تیبر خداوند متعال و خالق

2 
تا احتارام و شاان و    میکن تیمختلف رعا یها تیدر موقع گریکدیدر برخورد با  دیاست که با یدرست یمجموعه رفتارها

 منزلت ما حفظ شود.

 گفت و گو 3

 .کندیاز مردم منتق  م یادیتعداد ز ایگریخود را به فرد د امیآن انسان پ قیاست که از طر ییا لهیرسانه وس 4

5 
از مقاصد و اهداف صاحبان  یرسانه ها ، آگاه غاتیالزم در برخورد عاقالنه با تبل یها رتیدانش شام  مهارت ها و بص نیا

 ماست. یو سبک زندگ ماتیها بر افکار ، تصم امیپ ریرسانه ها ، شناخت تاث

 عزت نفس 6

 امضاء:   سحر زرینی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 5جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هشتم یتفکر و سبک زندگنام درس: 

 سحر زرینینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/

	10.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




