جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته................. :
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال ..... :صفحه

نمره به عدد:

نام درس:تفکر وسبک زندگی پایه 8

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :نوید

تاریخ امتحان1022/20 /22:
ساعت امتحان 8:05 :صبح /عصر
مدت امتحان 05 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1
2

تاریخ و امضاء:
بارم

سؤاالت
به نظر شما زیبایی به چه معناست .

1

در فیلم کوتاه نقاشی شاهزاده خانم ،واکنش باغبان نسبت به نقاشی شاهزاده خانم چه تفاوتی با واکنش دیگران نسبت به آن
داشت؟

1

3

مهمترین مواردی که در نوشتن طرح پژوهشی باید به آنها توجه داشت را نام ببرید.

1

4

ابزارهای گردآوری اطالعات را توضیح دهید.

1

5

مفهوم شعر زیر را بنوسید :
که ایزد در بیابانت دهد باز

تو نیکی می کن در دجله انداز

1

صفحه ی  1از1

جمع بارم  5 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  0تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 0911-0011

نام درس:تفکر و سبک زندگی پایه 8

نام دبیر :نوید

تاریخ امتحان0022/20 /20:
ساعت امتحان 8:0: :صبح /عصر
مدت امتحان 0: :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

1

هر چیزی یا مفهوم یا ویژگی که در انسان ایجاد لذت کند.

2

باغبان نظر صادقانه داد و گفت نقاشی شاهزاده خانم زشت است

3

عنوان  -هدف – شیوه های گرد آوری اطالعات – ابزار ثبت اطالعات

4

مشاهده:استفاده از دوربین عکاسی و فیلم برداری وفرم ثبت نام اطالعات  -نظرسنجی :با پرسشنامه و ضبط صوت و مصاحبه

5

اگر انسان بی منت کمک کند و بی تفاوت نباشد خداوند هم جبران میکنند در جایی که انسان نیازمند کمک است.

جمع بارم  02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

محل مهر یا امضاء مدیر

امضاء:

