
 

 

 

 

 
 

 

 

 نمره 5بارم: جمع 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 1 خود آگاهی را تعریف کنید؟  آیا شما از خودتان شناخت دارید؟ ) توضیح دهید ( 1

 1 چگونه زمان خود را مدیریت می کنید؟مدیریت زمان را تعریف کنید ؟ شما  2

 2 هدف را تعریف کنید ؟ انواع اهداف را توضیح دهید؟ اهداف بلند مدت خود را بنویسید؟ 3

 1 برنامه ریسی را تعریف کنید ؟ چگونه می توانیم یک برنامه ریسی  مناسب داشته باشیم؟ 4

 1از  1صفحه ی 

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

  هفتن هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 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 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 و سبک زندگیتفکر  نام درس: 

 صالح سمیرا   نام دبیر:

 10/1399/ 14امتحان:  تاریخ

  /عصرصبح10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه  30مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

خًد آگاَی : شىاخت ما ، از خصًصیات ظاَری ، افکار ، بايرَا، ارزش َا ، عًاطف ، وقاط قًت ي ضعف ، خًاستٍ َا، عالیق ، ترس َاا   1

 ي یا وفرت َای ما از چیسَای مختلف.

ادٌ درسات از فرصات   مذیریت زمان یعىی مذیریت عمری کٍ خذايوذ در اختیار ما قرار دادٌ است . بٍ عبارت دیگر مذیریت زمان  استف 2

َایی است کٍ زوذگی در اختیار ما قرار می دَذ، برای استفادٌ بُتر از زمان بٍ داشته َاذ  ي برواماٍ آگاَاواٍ ي او ااق مًقار  کارَاا       

 ویازمىذیم.

برخای از اَاذا     ی بٍ آوُا برسیم ، َذ  می گًیىذ. اَذا  سٍ دساتٍ اواذ .  بٍ خًاستٍ َا ي آرزيَایی کٍ ما قصذ داریم در زمان  معیى 3

مای گًیىاذ. برخای از اَاذا  بارای یکااا  یاا          اهداف کوتاه مدتبرای یک ريز ، یک َفتٍ یا یک ماٌ تىظیم  می شًوذ ي بٍ آوُا  

ساا  تىظایم  مای     12ساا  ي   11سا  ،  5می گًیىذ. اما برخی از اَذا  برای  اهداف میان مدتديسا  تىظیم می شًوذ ي بٍ آوُا  

 می گًیىذ. اهداف بلند مدتشًوذ ي بٍ آوُا 

یعىی او اق تعذادی فعالیت َای حااب  شذٌ  برای رسیذن بٍ اَذا  مًرد وظر ، بروامٍ ریسی بٍ شما کمک می کىذ تاا   ،بروامٍ ریسی  4

برای شاما  در تعییه اَذا  ايلًیت َا را در وظر بگیریذ ي مشخص  کىیذ کٍ کذاق یک از اَذا    -2اَذا   خًد را مشخص کىیذ.  -1

برای رسیذن بٍ اَذا   کاذاق   -4برای رسیذن بٍ َر َذ  چٍ کارَایی را ي در چٍ مذتی از زمان  بایذ او اق دَیذ ؟  -3مُم تر است. 

 یک از مىابر مادی ي مالی مًرد ویاز است؟

 امضاء:    سمیرا صالح نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 5 جمع 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
 1399 - 1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 هفتن و سبک زندگي تفکر نام درس: 

 صالحسویرا نام دبیر: 

 1399/ 10 /14 تاریخ اهتحاى:

 صبح  10:00ساعت اهتحاى:

 دقیق30ٍ هدت اهتحاى: 


