جمهوری اسالمی ایران

محل مهر با امضاء مدیر

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه هفت تهران
ش صندلی(ش داوطلب) :

نام واحد آموزشی :دبيرستان هاتف (دورهی اوّل)

نام خانوادگی:

نام:

نوبت امتحانی  :دی ماه

نام پدر:

سؤال امتحان درس :تفکر و سبک زندگی نام دبير :جناب آقایان هاشمی-فضایلی

پایه:هفتم
سال تحصيلی96-97 :

الف) درستی یا نادرستی جمالت زیر را با (ص) و (غ) مشخص کنید.
 -1حواس ما قادرهستند تمام موضوعات را تشخیص دهند(.
 -2آدم ها یا فقیر هستند یا ثروتمند(.

ساعت امتحان :

 7:30صبح

وقت امتحان :

 45دقيقه

تاریخ امتحان :

1396 / 10 /21

تعداد برگ سؤال  2 :برگ

1
)

)

 -3بی توجهی به معانی الفاظ و کلمات باعث اظهار نظرغلط ما می شود(.
 -4حیوانات با تجربه کردن  ،یاد می گیرند(.

)

)
4

ب) کلمات زیر را تعریف کنید.
 -1مدیریت زمان :

 -2هدف کوتاه مدت:

-3تجربه :

-4شیوه ی رفتاری

د) به سواالت زیر پاسخ دهید.
 -1خودتان را در پنج سطر شرح دهید .ویژگیها و نکات اخالقی و رفتاری خود را اشاره کنید.

پاسخ سؤاالت در روی برگ سؤال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.

پاسخنامه سفید داده شود.
صفحه  1 :از 3

2

دنباله سؤال امتحان درس :تفکر و سبک زندگی

نام و نام خانوادگی:

تاریخ امتحان 1396/ 10 /21 :

-6روش مطالعه و یادگیری خود در درسها را شرح دهید.

2/5

 -7عوامل مؤثر در رشد خود آگاهی را نام برده و یک مورد را توضیح دهید.

1/25

-8موانع خودآگاهی چیست؟ نام برده و یک مورد را توضیح دهید.

1/25

-9موقعیت زیر را خوانده و ارزیابی خور را درباره ی سبک رفتاری کیومرث بیان کنید.
کیومرث دانش آموز پایه ی هفتم یک دبیرستان نمونه می باشد .از فردا امتحانات ترم اول کیومرث با درس ریاضی آغاز می شود اما کیومرث از هر فرصتی
برای بازی با کامپیوتر استفاه می کند .مادر او که با این صحنه مواجه شده است از او می خواهد بازی را کنار بگذارد و برای امتحان مهم فردا آماده شود.
کیومرث پس از اصرار های زیاد مادر با عصبانیت از پشت کامپیوتر بلند شده و پس از ورود به اتاق خود  ،در را محکم می بندد.

صفحه  3 :از 3

2

