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      بسمه تعالي                                                                                                                                  

 نام :

 نام خانوادگي :

 تفكر و سبك زندگي نام درس :

  نام دبير:

 هشتم  پايه :

 جمهوري اسالمي ایران  
 

 

  نوبت امتحاني:

  تاريخ امتحان :

  ساعت شروع :

     11  تعداد سوال:

 مهر آموزشگاه

 

 دقيقه 13 مدت آزمون: 

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را  درخت تو گر بار دانش بگیرد  

 بارم شرح سؤاالت                                                                                         ردیف

 52/0 ⃞غ            ⃞ صافراد لجوج و رقابت جو در جامعه بیشتر از افراد دیگر در معرض خطر استرس هستند . 1

 52/0 ⃞غ           ⃞   صدر بازدید های علمی تعداد شرکت کنندگان محدود است  6

 52/0 ⃞غ           ⃞   ص. در علم پزشکی کاربرد  فقطمواد مخدر  0

 52/0 ⃞غ           ⃞   صارزیابی یا تصور از خود ، خودپنداره نام دارد .  1

 52/0 باور کردن خود و توانایی های خود ................ نام دارد .  5

 52/0 نام دارد .  ........نوعی مسافرت دست جمعی با هدف تفریح .........  2

 52/0 ....... می گویند . ......به احساس ارزشمند بودن ، احساس محترم بودن و شریف بودن ..... 9

 52/0 واکنشی هیجانی که از ناراختی ، نفرت و غم و اندوه ریشه می گیرد .................... نام دارد .  8

 1 .................-4..............-3.................-2...............-1انواع تصمیم گیری های را نام ببرید .  7

 52/0 به حدودی که افراد با توجه به نظام ارزشی برای خود قائل هستند ...................... گفته می شود .  13

 2/0 ..........................................-2..........................................-1رکن را نام ببرید .  2رکن عزت نفس  5از  11

 2/0 ...........................-2                          .........................-1عبارت است از : اهداف اردو  16

 2/0 ....................-2                          .........................-1عوامل استرس زا عبارتند از  10

 افراد را به خطر بیاندازد .................... نام دارد .هر نوع رفتاری که سالمت جسمی و روانی  11
 

 

 

 

52/0 

 نمره 5                                                                                                                                                                                   جمع بارم    

 نمره ورقه امتحان نمره تجديد نظر
 نام و نام خانوادگي مصحح:    نمره به عدد :                                  

 نمره به حروف :                                          محل  امضاء

 نام و نام خانوادگي مصحح:                               نمره به عدد :               

 محل  امضاء                             نمره به حروف :                        

                                                                                                                        آدرس سایت  

«باشيد موفق »   

 

 


