
 

 نام و نام خانوادگی: 

 پایه هفتممقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 1تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

  

 

 

 

 فکرت نام درس:

 نام دبیر

 :امتحان تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 چیست؟ "خود"منظور از مفهوم  .1 

 موانع خودآگاهی را فقط نام ببرید؟ .2

 انتخاب درست .............................، نیمی از موفقیت است. .3

 را انسان همواره به مطالعه نیاز دارد؟چ .4

 مورد( 4های یادگیری خود را بهتر کنیم، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟) برای اینکه شیوه .5

 یعنی چه؟هدف" " .6

 ؟سبک یا شیوه زندگی یعنی چه .7

با توجه به مباحث طرح شده در کالس، توضیح دهید برای شناخت مسائل پیرامون، چگونه از تجربه و  .8

 تفاده کنیم؟ توضیح دهید؟)سوال امتیازی(ایده اس

 

 



 

 پاسخ نامه سواالت

 هفتم

  

 جمهوری اسالمی ایران

 

 تفکر  نام درس:

 ................................ ........... نام دبیر:

 :........../.........../.......امتحان تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 مدت امتحان: ................. دقیقه

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 شود. های جسمانی، عاطفی، اعتقادی، اخالقی و عقالنی یک فرد که موجب تفاوت او با دیگران می ویژگیای از  مجموعه .1 

 همه چیز خواهی -3توقعات و انتظارات بیش از حد    -2غرور و تکبر    -1 .2

 هدف .3

 دست آوریم، همواره به مطالعه نیاز داریم. برای آنکه تفکر ما رشد یابد و تجربیات بیشتری به .4

 اهداف خود را از مطالعه مشخص کنیم -1 .5

 انگیزه و عالقه خود را برای یادگیری افزایش دهیم -2

 حواس خود را روی موضوع مطالعه متمرکز کنیم -3

 سرعت خواندن خود را تنظیم کنیم -4

 وقت خود را برای مطالعه تنظیم کنیم -5

 زمان مناسب برای مطالعه را انتخاب کنیم -6

 شته باشیمخواب کافی دا -7

 ورزش کنیم -8

 عادت غذا خوردن را اصالح کنیم -9

 درباره موضوع مورد مطالعه، مجددا تمرکز کنیم -10

 گویند. ها برسیم، هدف می به آنها و آرزوهایی که ما قصد داریم در زمان معینی  به خواسته .6

ها، عقاید، احساسات، تجربیات، افکار، عالیق  س باورای است که یک فرد، خانواده، گروه طایفه یا یک ملت بر اسا سبک زندگی، شیوه .7

 کند. و محیط جغرافیایی برای خود انتخاب می
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