مهلت ارسال پاسخ 99 /12/20

مسابقه پيوندشماره ( 480بهمن ) 99
دبیرستان شهید محراب آیت ا ...مدني

 .۱استفاده زياد از گوشی و تبلت باعث ناراحتی در چشم به نام  .........................می شود.
 -۲نزديک بينی

 -۱آب مرواريد

 -۴خستگی ديجيتالی چشم

 -۳دوربينی

 .2به دليل انتقال صدا به صورت مستقيم روی سيستم شنوايی وحلق تاثير منفی دارد.
 -۱گوشی تلفن

 -۲تلفن همراه

 -۴هنزفری

 -۳هدفون

 .3هنگام استفاده از گوشی و تبلت در تاريکی طول موج کوتاه نور آبی منجر به تاخير درترشح
 ........می شود.
 -۱تيروئيد

 -۲شيره معده

 -۴مالتونين

 -۳اندروفين

 .4نبود روابط فيزيکی و چهره به چهره باعث دوری  .......................دانش آموز ،والدين از
معلم می شود.
 -۱علمی

 -۲تربيتی

 -۴اجتماعی

 -۳عاطفی

 .۵تربيت جامع مستلزم بوجود آوردن شرايط برای رشد  ...........................دانش آموزان است.
 -۱فردی

 -۲اجتماعی

 -4تمام ابعاد شخصيت

 -۳تحصيلی

 .6افراد عالوه بر تفاوت در توانايی و مهارت های گوناگون با يکديگر در خود شخص نيز به يک
ميزان نيست تفاوت:
 -۱فردی

 -۲درون فردی

 -۴درسی

 -۳بين فردی

 .7آمادگی نضجی لحظه  .............................ناميده می شود.
 -۱رشد بدنی

 -۲رشد روانی

 -۴آموزش پذيری

 -۳رشد عقلی

 .8برای پايان دادن به حالت عداوت بايد کظم غيظ همراه با ...باشد.
 -۱خويشتن داری  -۲خشم

 -۳عصبانيت

 -۴عفو و بخشش

 .9در تغيير زبان زندگی به جای گفتن انجام اينکار خيلی سخت است بگوييم:
 -۱اين کار سخت نيست  -۲کار سختی نيست  -۳انجام اين کار آسان نيست  -۴انجام اين کار آسان
است
 .10به جای فراموش نکنی بگوييم:
 -1يادت نرود
يادت باشد

 -2فراموشت نشود

 -3فراموشت که نمی شود

-4

باسمه تعالي

اولیای محترم ؛ با اهداء سالم
نظر به اینكه كانون خـ انواده دركنار پایگاه تعلیم و تربیت مدرسه جایگاهي است براي انتقال تجربیات و اصول
علمي و عملي زندگي ؛لذا بر آن شدیم تا با ترغیب جنابعالي به مطالعه ماهنامه تخصصي پیوند كه درراستاي
امر آموزش و تربیت منتشر مي شود بتوانیم نسبت به گذشته از یك دیدگاه علمي و اصولي بهتر در برخورد با
فرزندان خود برخوردار شویم .الزم به ذكراست شما مي توانید حداكثر تا تاریخ  99/12/20به این سئواالت
جواب داده و پاسخنامه را به مدرسه بازگردانید.

ضمنابه حكم قرعه به پاسخ هاي صحیح جوایزي اهداء مي

گردد.

دفتر مشاوره  -دبیرستان شهید محراب آیت ا ...مدني
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پاسخنامه مسابقه پیوندشماره 480
نام و نام خانوادگي ولي:
نام و نام خانوادگي دانش آموز:
كالس:
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