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پرسشنامه "وارک" برای 

  نوجوانان
گیرم؟چطور به بهترین نحو یاد می      

دهید انتخاب کنید.ای را که بیشتر ترجیح میگزینه  

کند مجاز توجه داشته باشید در صورتی که بیش از یک جواب در هر سوال برای شما صدق می

 هستید چند گزینه را انتخاب کنید.
کند آن را خالی بگذارید.ها در مورد شما صدق نمیگزینهدر صورتی که هیچ یک از   

 ادیرا به  دیرا انجام ده یفکر ای یوتریکامپ یباز کیچگونه  دیگرفت ادیکه  یزمان.  1

. توسط ............ به بهترین نحو فراگرفتید.دیاوریب   
دهندتماشای بقیه که اول آن را انجام می   .K 

دهد و همچینین طرح سوالتوضیح میگوش دادن به کسی آن را   .A 
 R. خواندن راهنما

های موجود در راهنماراهنمایی گرفتن از شکل  .V 

  دهید که:. بعد از خواندن یک نمایشنامه باید یک پروژه انجام دهید. ترجیح می2
 V. چیزی که در نمایشنامه اتفاق افتاده را نقاشی یا طراحی کنید.

نمایشنامه را بخوانید.یک مکالمه از   .A 
 R. درباره نمایشنامه بنویسید.

ای از نمایشنامه را اجرا کنید.صحنه  .K 

دهید:. شما باید نظرات خود را به کالس ارائه دهید. ترجیح می3  
هایی را جمع آوری کنید.ها و داستانبه منظور واقعی و عملی کردن آن، مثال  .K 

کنید که که به توضیح نظراتتان کمک کند.شکل یا نمودارهایی آماده   .V 
 R. ارائه را بنویسید و با خواندن مکرر آن را فرا بگیرید.

.دییبگو چندبارو آنها را  دیسیبنو یدیچند کلمه کل  .A 

دهید:. شما در حال راه اندازی کامپیوتر جدید والدین خود هستید. ترجیح می4  
اجزا کنید.جعبه را باز و شروع به سرهم کردن   .K 

اندازی را از به یکی از دوستانتان تماس، پیامک یا ایمیل بزنید و نحوه راه

 او بپرسید.
.A 

اندازی آن را نشان میدهند کمک بگیرید.های راهنما که چگونگی راهاز شکل  .V 
های همراه آن را بخوانید.دستور العمل  .R 

یک موبایل هستید. به غیر از قیمت، چه چیزی  . شما  در حال خریدن یک دوربین دیجیتال یا5

 بیشترین تاثیر را روی تصمیمتان خواهد گذاشت؟
های فروشنده در مورد آنگفته  .A 

 V. بروز بودن طراحی و زیبایی آن.
 K. امتحان کردن آن.

های آن.خواندن دقیق ویژگی  .R 

رقابت و یا آزمون هستید. دوست . شما نیازمند بازخورد و راهنمایی درمورد یک رویداد، 6

 دارید که این راهنمایی و بازخورد:
هایی از عملکرد شما باشد.ها و نمونهشامل مثال  .K 

 R. شامل توضیح نوشتاری و یا جدولی از نتایج شما باشد.
ها و نمودارهایی باشد که عملکرد شما را نشان دهد.شامل شکل  .V 

با شما بحث و گفتگو کند.از سمت کسی باشد که در مورد آن   .A 

. یک فیلم جدید به سینمای شهر شما آمده. کدام مورد بیشترین تاثیر را روی تصمیم رفتن 7

 یا نرفتن شما برای دیدن آن دارد؟
اید است.هایی که دوست داشتهمشابه دیگر فیلم  .K 

 A. در مورد آن از دوستانتان بشنوید.
 V. یک پیش نمایش از آن را ببینید.

 R. نظرات مردم در مورد آن را در اینترنت و یا مجله بخوانید. 

دهید:خواهید برای دوستتان یک مهمانی بگیرید و او را سورپرایز کنید. ترجیح می. شما می8  
اینکه برای مهمانی چه کارهایی باید انجام دهید و چه چیزهایی باید بخرید را 

 لیست کنید.
.R 

هر چه پیش آید خوش آید. دوستان را دعوت کنید.  .K 
 A. تلفنی در مورد آن به بقیه بگویید و یا پیامک دهید.
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ای برای دعوت نامه ایجاد کنید.نقشه بکشید و طرح ویژه  .V 

دهید:ای نزدیک را به کسی بدهید. ترجیح میخواهید آدرس خانهشما می. 9  
 R. مسیرهایی که باید برود را به صورت لیست بنویسید.

 A. به او مسیر را به صورت شفاهی بگویید.
 K. خودتان با او بروید.

 V. یک نقشه روی کاغذ بکشید و یا آن را از اینترنت بگیرید.

ی عکس گرفتن با دوربین و یا موبایل خود هستید. تمایل دارید . شما در حال یادگیری نحوه10

 کدامیک را داشته باشید؟
ها.بد و چگونگی بهبود آنهایی از تصاویر خوب و مثال  .K 
دهند.ی استفاده از آن را نشان میهایی که دوربین و نحوهشکل  .V 

 R. دستورالعمل واضح آن به همراه لیست و نکات مهم
های دوربین.یک شانس برای سوال پرسیدن و صحبت در مورد ویژگی  .A 

دهید:ترجیح می ی خود بسازید.خواید یک چیز خاص برای خانوادهشما می. 11  
 V. با کمک از تصاویر مجالت تصمیم گیری کنید.

های نوشتاری در مورد آن پیدا کنید.دستورالعمل  .R 
 A. در مورد آن با دوستانتان صحبت کنید.

اید را بسازید.چیزی که قبال درست کرده  .K 

استفاده کند.دهید که از .......................... شما معلمی را ترجیح می. 12  
 A. بحث کالسی، بحث آنالین، چت و سخنران مهمان

های فراوانکتاب درسی و جزوه  .R 
هاگذاری شده و نقشههای شمارهها، نمودارها، شکلشکل  .V 

 K. سفرهای میدانی، مطالعات موردی، فیلم، آزمایشگاه و جلسات علمی

دار خاص ارائه داده است. در این ویدئو ی ساخت یک نمووبسایتی یک ویدئو در مورد نحوه. 13

کنند و تعدادی شکل ی انجام کار را توصیف میشخصی در حال صحبت، چند لیست و عبارت که نحوه

خواهید داشت وجود دارند. شما از کدامیک بیشترین میزان یادگیری را  
 K. نگاه کردن
 A. گوش دادن

 R. خواندن کلمات
های شکلمشاهده  .V 

هایی را دوست دارم که .................. دارند.سایت. من 14  
توانم روی آن کلیک کنم و کاری انجام دهمهایی که میقسمت  .K 

های چاپیاطالعات جالب و مقاله  .R 
های صوتی برای موسیقی، چت و بحثکانال  .A 

های بصریطراحی جذاب و جلوه  .V 

ی تعطیالتی انتخاب شدید. این رویداد برای برنامه. شما به عنوان مدرس و یا راهنمای یک 15

دهید:دوستانتان جذاب است. شما ترجیح می  
کنید.هایی که در برنامه انجام خواهید داد میشروع به تمرین فعالیت  .K 

پردازید.هایی که در برنامه انجام خواهید داد میبه توصیف فعالیت  .A 
دهید.ها نشان میآنهای برنامه را به لیست فعالیت  .R 

هایی در مورد آن را نشان دهید.ی مکان برگزاری و یا شکلها نقشهبه آن  .V 

دهید که دکتر:. ز انوی شما مشکل دارد. ترجیح می16  
 V. شکل یا تصویری از مشکل به شما نشان دهد.
 A. مشکل را برای شما توصیف کند و توضیح دهد.

کند بدهد.های زانو را بیان میآسیبیک مقاله یا بروشور که   .R 
 K. به شما با استفاده از یک مدل زانو نشان دهد مشکل چیست.
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