جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :هفتن
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :تفکر و سبک زندگی

نمره به حروف:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399 -1400

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :سمیرا صالح

تاریخ امتحان1400/03/02 :
ساعت امتحان 08:00 :صبح /عصر
مدت امتحان  20 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

1

سبک زندگی را تعریف کنید؟ سبک زندگی شما چگونه است؟

1

2

شیوه وای ارتباطی را تعریف کنید ؟ شیوه رفتاری شما ونگام عصبانیت چگونه می باشد؟

1

3

ارتباط را تعریف کنید؟ عناصر ارتباط نام ببرید؟

2

4

مدیریت اختالف را تعریف کنید؟ شما چگونه مشکالت خود را حل کنید؟

1

صفحه ی  1از1

جمع بارم  5 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصیلي 1399-1400

نام درس :تفکر و سبک زندگي هفتن
نام دبیر :سویرا صالح
تاریخ اهتحاى1400/03/02 :
ساعت اهتحاى 08:00 :ضبح /غطر
هدت اهتحاى 20 :دكیلً

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

سبک زىدگی  ،شیوه ای از زىدگی است کً یک فرد  ،خاىواده  ،گروه  ،طایفً و یا یک نلت بر اساس باورٌا  ،آداب و رسوم ،اخساساا،،
تجربیا ،،افکار ،غالیق و ندیط جغرافیایی برای خود اىتخاب نی کيد .سبک زىدگی افراد با یکدیگر فرق نی کياد .سابک زىادگی باً
طور کلی نشخص نی کيد کً نا در برابر خود  ،خداوىد  ،دیگران و طبیػت چً وظایفی داریم.

2

بً روش ٌا و شیوه ٌایی کً اىسان در نوكػیت ٌای نختلف در ارتباط با دیگران از خود ىشان نی دٌيد ،شیوه ٌای ارتباطی یاا شایوه
ٌای رفتاری نی گویيد .شیوه رفتاری نهکو است نيطلی  ،نودباىً  ،پرخاشگراىً و نيفػالىً باشد.

3

ارتباط یػيی اىتلال پیام از یک فرد بً فرد دیگر ،یا از یک فرد بً غده ای از افراد بً ضور ،کالنی یا غیر کالنی با ٌدف تاثیرگذاری بار
افکار  ،اخساسا ،و رفتار دیگران .غياضر ارتباط  :فرسيده پیام  ،گیرىده پیام  ،بازخورد ىسبت بً پیام

4

ندیریت اختالف یػيی  :شياخت غلت اختالف ،برخورد نيطلی ،ضادكاىً و بً نوكع افراد با نوضوغی کً اختالف بً خاطر آن بً وجاود
آنده است و پیدا کردن راه خم نيظلی برای رفع اختالف

جمع بارم  5:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :سمیرا صالح

امضاء:

