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نام و نام خانوادگی:

آزهوى درس :تفکر و سبک زندگی

نوره به عدد:

نام دبیر:

تاریخ آزهوى1411/ / :

نوره به حروف :

کالس :پایه هفتن

هدت آزهوى 44 :دقیقه

تعداد صفحه 1 :

ردیف

1

تارم

سواالت

هزین ٍ هیٌا درتارُ درس اٍل تفکز ٍ سثک سًذگی گفت ٍ گَ هی کٌٌذ .آى ّا هی داًٌذ در تصوین گیزی ّای هْن تایذ تِ  3ػاهل

1

ػقل ،داًص ٍ تجزتِ تَجِ ًوَد ً .ظز ضوا درتارُ ی ایي  3هَضَع چیست ؟

2

لیال تالش هی کٌذ در آیٌذُ یک ٍکیل ضَد .اٍ هی خَاّذ رسیذى تِ ایي ّذف تشرگ را تِ گام ّای کَچک تقسین کٌذ .

1

تا تَجِ تِ اّویت ًقص اّذاف کَتاُ هذت – تلٌذ هذت ٍ هیاى هذت تِ اٍ کوک کٌیذ یک ًقطِ راُ تچیٌذ.

3

هذتی ا ست کِ سارا تزای اًجام دادى کارّایص تا کوثَد ٍقت هَاجِ هی ضَد  .خاًن هطاٍر تِ اٍ کوک هی کٌذ تا تزًاهِ ریشی

1

تْتزی داضتِ تاضذ .اٍ هی گَیذ تایذ سهاى را هذیزیت کٌی  .هذیزیت سهاى یؼٌی چِ ؟
4

ّزکذام اس هَقؼیت ّای سیز ًوایاًگز چِ ضیَُ ّای رفتاری است .
الف :هؤدتاًِ

ب :تْاجوی

ج :هٌفؼالًِ

1
د :هٌطقی

ًَ -1جَاًی کِ در فضای هجاسی در تؼذاد سیادی اس گزٍُ ّا ػضَ است ٍ تذٍى دقت ٍ هطالؼِ پیام ّا را تزای گزٍُ ّای هختلف
ارسال هی کٌذ.
ًَ -2جَاًی کِ تِ سزػت تحت تاثیز تثلیغات قزار ًوی گیزد ٍ قثل اس پذیزفتي آى ّا  ،هطالؼِ ٍ تحقیق هی کٌذ.
ًَ -3جَاًی کِ در فضای هجاسی تا ضوارُ ّای هتؼذد ٍ اساهی هختلف تِ صفحِ ی خصَصی دٍستاًص هی رٍد ٍ هشاحن استزاحت
ٍ هطالؼِ ی آى ّا هی ضَد.
ًَ -4جَاًی کِ اگز هطالة ارسال ضذُ در یک گزٍُ را هطاتق پیطثزد اّذاف خَد ًذیذ ٍ ،قت را تلف ًوی کٌذ  ،ػذرخَاّی هی کٌذ
ٍ گزٍُ را تزک هی کٌذ.
5

تزای ایٌکِ تِ َّیت فزدی دست یاتین السم است اس یک سزی ٍیژگی ّای خَد کِ هَجة تفاٍت ها تا دیگزاى هی ضَد  ،هطلغ

1

ضَین  .هاًٌذ :
ٍیژگی ّای .......................... ٍ ............................ ٍ ............................. ٍ ...................... .......... :
6

ّذف ضوا اس طزح سَال هَرد ًظز تزای اجزای پژٍّص چِ تَد؟

2

7

ضیَُ گزدآٍری اطالػات ضوا چگًَِ تَد ؟

2

8

ًتیجِ ایي پژٍّص چِ کوکی هی تَاًذ در رفتارّا ٍ دیذگاُ ضوا داضتِ تاضذ؟

1
« گروه تفکر و سبک زندگی »

