


 «باسمه تعالي »        ي داوطلب :شماره

 97/  10 /18    تاريخ امتحان :                 آموزش و پرورش خراسان رضوي    اداره كل                                                                     نام : 

 دقیقه  40مدت امتحان :                                     3ناحیه  آموزش و پرورشاداره                                                              نام خانوادگي : 

  9:30     ساعت شروع :            ه السالم()علیامام حسین  3دبیرستان دوره اول دخترانه شماره                                                     نام پدر: 

                    13تعداد سوال :         2    تعداد صفحات :خردمند                                     سواالت آزمون تفکر و سبک زندگي هفتم            نام طراح سواالت:

 

 ردیف
 بارم سؤال

 ، پاسخ مناسب را در محل هاي تعیین شده بنويسید . سواالت ذيلدانش آموز عزيز: ضمن آرزوي موفقیت براي شما ، لطفاً با مطالعه دقیق 

 .مشخص كنيد   ( درداخل   ×)   پاسخ صحيح را با گذاشتن عالمت 

 نمره( 25/0)هرجای خالیجاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف(

 های ......................و......................ازجمله روش های گردآوری اطالعات درپژوهش است. روش-1

 مهمترین گام درانجام پروژه پژوهشی طرح......................پژوهش است.-2

 میکنیم.برای نوشتن عنوان پژوهش از یک عبارت ......................یا......................استفاده -3

هویت فردی عبارت است از:مجموعه ای از ویژگی های جسمانی، ......................، ......................، -4

 ......................وعقالنی یک فردکه موجب تفاوت او با دیگران میشود.

 .................میگویند.به خواسته ها وآرزوهایی که ماقصد داریم در زمان معینی به آن ها برسیم .....-5

 ......................یعنی انجام تعدادی فعالیت های حساب شده برای رسیدن به هدف مورد نظر.-6

 ......................است. _سبک زندگی مردم کشور ما......................-7

 است. ......................در معنای خاص یعنی پوشش زن در برابر نامحرم-8

3.25 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. ب(

 شیوه های رفتاری را تعریف کنید و انواع آن را بنویسید-1

 

 

2 

 مورد(4مهمترین مواردی که درنوشتن طرح پژوهشی باید به آن توجه کنیم نام ببرید)-2 پ(

 

 

1.5 

 یادگیری را تعریف کنید.-3 ت(

 

1 
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 نام ببریداجزای روش پس ختام را به تفکیک -4 د(

 

1 

 1.25 انواع عفت را نام ببرید. -5 م(
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