
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 5جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 1 مفهوم موفقیت را تعریف کنید. 1

 1 در زندگی اجتماعی به چه معناست؟ آداب معاشرت 2

 1 را فقط نام ببرید. های جمعیرسانهانواع  3

 1 را توضیح دهید. ایسواد رسانه 4

 1 کلمه عزت نفس به چه معناست؟شرح دهید. 5

 1از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1911-1011سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 و سبک زندگیتفکر  نام درس:

 رضا قاسمی نام دبیر:

 20/1022 / 21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

موجود به وضعیت مطلوب، داشتن امید، توکل  ریزی و تالش برای رسیدن به هدف، حرکت از وضعیعنی برنامهموفقیت،  1

 به خداوند متعال و خالقیت.

های مختلف رعایت کنیم تا مجموع رفتارهای درستی است که باید در برخورد با یکدیگردر موقعیت ،آداب معاشرت 2

 .احترام و شأن و منزلت ما حفظ شود

 های الکترونیکی.های چاپی و رسانهتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: رسانههای جمعی را میرسانه 3

ها، آگاهی از مقاصد و رسانه های الزم در برخورد عاقالنه با تبلیغاتو بصیرت هااین دانش شامل مهارت :ایسواد رسانه 4

 زندگی ماست. اهداف صاحبان رسانه ها، شناخت تأثیر پیامها بر افکار، تصمیمات و سبک

کلمه عزت نفس، یعنی بزرگی، احترام و ارزشمندی و به معنای  .یعنی ارزشی که یک فرد برای خود قائل استعزت نفس،  5

 لت نفس است که به معنای خواری، زبونی و پست کردن نفس است.مخالف آن ذّ گرامی داشتن نفس است. واژه

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 5جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 11ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ
 

 1911-1011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 سواد رسانه نام درس: تفکر و

 رضا قاسمینام دبير: 

 19/1011 / 10تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  13:91ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 


