
 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران  3اداره آموزش وپرورش منطقه 
 

  

 

 

 

 
 

 بارم صفحه می باشد.«   2» دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید سواالت در 

 موفقیت به معنی : -1

             الف( تالش برای رسیدن به هدف و خالقیت است. 

 ب( حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب است. 

                    ج( داشتن امید، توکل به خداوند متعال است.

 د( همه موارد صحیح است . 
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 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موارد می باشد ؟-2

 «پسندیده و تربیت صحیح است.  به معنای روش های نیکو ، اخالق» 

 د( کنترل نفس                 ج( ادب                  ب( آداب              الف( آداب معاشرت 
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 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موارد می باشد؟ -3

مجموع رفتارهای درستی است که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا » 

 «ن و منزلت ما حفظ شود . أو ش احترام

 د( کنترل نفس                 ج( ادب                 ب( آداب               الف( آداب معاشرت 
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 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موارد می باشد؟ -4

مجموع رفتارهای درستی است که باید در موقعیت با توجه به دستورات اسالم ، ارزش های مورد » 

 «قبول مردم یا عقل به کار گیریم. 

 د( کنترل نفس                ج( ادب                  ب( آداب                 الف( آداب معاشرت 
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 گفت و گو : -5

 ب( ممکن است شفاهی یا نوشتاری باشد.                                الف( نوعی مبادله اطالعات است . 

  د( همه ی موارد صحیح است.                                       است.  نفرج( بین دو یا چند 

5/0 

 گفت و گو : -6

  ب( ممکن است از نوع مشورتی باشد .                 الف( ممکن است از نوع توضیحی باشد . 

همه ی موارد صحیح باشد د( ممکن است              باشد .  یا دوستانه ج( ممکن است از نوع انتقادی
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 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موارد می باشد ؟ -7

  «وسیله ای که از طریق آن انسان پیام خود را به فرد دیگر یا تعداد زیادی از مردم منتقل می کند. » 

 د( پیام رسانه ای                         ج( سواد رسانه ای              ب( رسانه               الف( پیام 
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 1صفحه 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :         دخترانه )دوره اول (  نام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی       ش صندلی ) شماره داوطلب ( :            

     دقيقه 20 وقت امتحان :                                    هشتم       پایه :         نام پدر :                       نام و نام خانوادگی :                                

      6/10/94 تاریخ امتحان :      94 -95متحانی : نيمسال اول  نوبت ا  خانم حسينی        دبير :      تفکر                    سؤال امتحان درس : 



 

 

 بارم سواالت

 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موارد می باشد ؟ -8

گفته ها ، حرکات ، اطالعات ، اخبار و تصاویری است که از یک فرد به فرد دیگر یا به تعداد زیادی از » 

 « مردم به وسیله یک رسانه منتقل می شود. 

  مجلّاتد(                ج( سواد رسانه ای                      ب( رسانه                     الف( پیام 
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 تعریف زیر مربوط به کدامیک از موارد می باشد ؟ -9

    مهارت و بصیرت الزم در برخورد عاقالنه با تبلیغات رسانه ها ، آگاهی از مقاصد و اهداف صاحبان » 

 « ، شناخت تاثیر پیام بر افکار و تصمیمات و سبک زندگی ما.  هارسانه 

  اینترنت و رایانهد(               ج( سواد رسانه ای                    ب( رسانه                     الف( پیام 
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، کنترل خواسته و داشتن اراده ی قوی در باز داشتن خود از توجه به چیزهای زیان آور و زشت -10

 پرهیز از انجام یک رفتار ناپسند با معنی کدامیک از موارد زیر تناسب دارد ؟ 

  موفقیتد(                    ج( ادب                       کنترل نفسب(           الف( آداب معاشرت 

 

 

 سربلندی شما را همواره آرزومندیم
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  موفق باشید

  2صفحه 


