
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 1 منظور از منابع در انجام پژوهش چه مواردی است؟  1

 1 آداب و معاشرت یعنی چه؟  2

 1 ؟ببریدانواع آنرا نام گفتگو را تعریف کنیدو  3

 1.1 سه مورد از مهارتهای سخن گفتن موثر را بنویسید؟ 4

 5.1 ... گوینده است.از مهمترین مهارتهای گوش دادن موثر .................................چشمی باگوینده و پرهیز از.................................. 1

 1از 1صفحه ی 

 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 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 .نام درس: تفکروسبک زندگی هشتم

 ..زندیه  نام دبیر:

 1931 //11 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه.... 01...مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 منابع کتابها وگزارش ها و مقاالتی است که برای گردآوری اطالعات از آنها استفاده کرد. منظور از 1

 مجموع رفتارهای درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا احترام وشان ومنزلت ما حفظ شود. 2

3 
دویاچند نفر درباره یک موضوع است.مثال ممکن است از نوع توضیحی نوعی مبادله اطالعات به صورت شفاهی یانوشتاری بین 

 ،مشورتی،حل مسئله،گپ دوستانه یا انتقادی باشد.

 .از کلمات قابل فهم برای شنونده استفاده شود.و...3.سریع یا آهسته نباشد.2اظهارات فرد از روی تفکرباشد. 4

 امضاء:    یوسف زندیه نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزدارانواحد سرای دانش ی پسرانهدولتغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 ..تفکروسبک زندگي هشتمنام درس: 

 ....زندیهنام دبیر: 

 01/0189 / 8 تاریخ امتحان:

 صبح9 ساعت امتحان:

 دقیقه ...01..مدت امتحان: 


