
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 5جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 چهار عنصر ارتباط کالمی را نام ببرید. 1

 

 

1 

 مدیریت اختالف را تعریف کنید. 2

 

 

 

1 

 والدین را نام ببرید.دو مورد از آثار نیکی به  3

 

 

 

1 

 رفتار قاطعانه یعنی چه؟ 4

 

 

 

1 

 منظور از تاب آوری چیست؟ توضیح دهید. 5

 

 

 

 

1 

 1از 1صفحه ی 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1  سؤال: تعداد صفحه

 

 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 

 1400 -1401سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 تفکر و سبک زندگینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 08/03/1401 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 20مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

                        پیام، گیرنده پیام، پیام و بازخورد نسبت به پیامفرستنده  1

2 
افراد با موضوعی که اختالف به خاارر ن  باه وداود     مدیریت اختالف یعنی: شناخت علت اختالف، برخورد منطقی، صادقانه و به موقع

  نمده است و پیدا کرد  راه حل منطقی برای رفع اختالف

3 
، نزول رحمت نسمانی، بهره مندی از برترین قصرهای بهشاتی، بهاره منادی از ساایه     نیکی به والدین: دلب رضایت الهیبرخی از نثار 

   عرش الهی، افزایش رول عمر و...

 رفتار قارعانه یعنی شجاعت در بیا  عقاید به صورت مستقیم و صادقانه به ررف مقابل    4

 برای حل مشکل و داد  پاسخ مناسب به مشکالت تاب نوری یعنی تحمل سختی ها، چاره دویی 5

 امضاء:    فاطمه حمیدی 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
 1400-1401سال تحصیلي دوم ترم نوبت پایان سؤاالت  کلید

 هفتم تفکر و سبک زندگي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 1401/ 08/03 تاریخ امتحان:

 /عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 20 مدت امتحان:

hamyar.in همیار


