
 

 

 

 

 

 

 ثبرم سؤاالت 

 هَارد غحیح یب غلظ را هطخع کٌیذ. 1

  □ؽ            □ظ     .    رٍش هطبّذُ استفبدُ هی کٌین ٍقتی ًتَاًین هَضَػی را ثِ غَرت هستقین اس فزدی ثپزسین اس  -الف

   □ؽ           □ظ                                            .         ثب آسهَى ّبی رٍاًطٌبختی هَاجِ ضذُ اًذ افزادی ػبدی جبهؼِ ثیطتز -ة

   □ؽ           □ظ                                                      .  در ّوِ پزسی ّبی هؼوَال اس هػبحجِ ثذٍى سبختبر استفبدُ هی ضَد-ج

   □ؽ            □ظ                                                                 .                ثزای کست اعالػبت ػویق پزسطٌبهِ هٌبست است -د
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 غحیح را اًتخبة کٌیذگشیٌِ  2

 ؟ ثِ فزایٌذ تفسیز هحزک ّبی اًتخبثی هی گَیٌذ( 1-2

 □ ادراکد(                                         □تفکز(ج                                            □ احسبطة(                               □ تَجِالف( 

 کذام ػجبرت ثِ غَرت فزضیِ است؟  (2-2

      □ای ثیي یبدگیزی ٍ جسٌیت ٍجَد دارد.  ( چِ راثغِالف

 □آیب هیبًگیي ٍسى دختزاى ًسجت ثِ پسزاى کوتز است(ة 

 □کٌٌذ. هی( ثِ چِ دلیل دختزاى در آسهَى کالسی ًوزات ثْتزی اس پسزاى کست ج 

 □د( ثیي دختزاى ٍ پسزاى در خػَظ یبدگیزی تفبٍت ٍجَد دارد 

 ضٌبسی اس چِ سبلی ثِ ػٌَاى یك ػلن تجزثی ضٌبختِ ضذ؟  رٍاى (3-2

 □1817د(                                  □ 1787ج(                                       □ 1781ة(                               □ 1871الف(      

 کذاهیك جشٍ فزآیٌذّبی رٍاًی ًیست؟ (4-2

 □د( اًگیشش                            □ج( ّیجبى                                      □ة( ٍسَاط                                 □الف( ادراک
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 جبّبی خبلی را ثب ػجبرت هٌبست پز کٌیذ. 3

 . ّذف ًْبیی ّوِ ی ػلَم تجزثی .................... ٍ ........................ استالف( 

 گَیٌذ.ی اضیب ٍ افزاد را ........................... هی ثِ ٍیضگی ّب ػذدًسجت دادى ة( 

  در تؼبلین دیٌی سَدهٌذ تزیي هؼبرف ثطزی ........................... است.ح(

 بهل تغییز ٍ تحَل اجتوبػی ،.............................. است.اس ًظز قزآى کزین ػ ت(

 ثَدُ است.جٌجِ ی ....................... ًظزیِ پزداسی فبقذ سلوبى ثیطتز هغبلؼبت داًطوٌذاى ه  (ُ
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 پبسخ کَتبُ دّیذ. 4

 هؼیبر سٌجص ًظزیِ ّبی درػلَم تجزثی چیست؟الف ( 

 قبثل اجزا ثبضذ؟هطبّذُ ة(هَضَع تحقیقی را ثٌَیسیذ کِ ثب استفبدُ اس رٍش 

 ؟ایي کِ یبفتِ ّبی ثِ دست آهذُ اس رٍش ػلوی خػَغی ٍ ضخػی ًیست ثِ کذام ٍیضگی آى اضبرُ دارد ح(

  ؟ضٌبخت چیست تجِػبلی تزیي هز ج(

 ؟د( اس ایي اثشار ثزای کوی کزدى ٍیضگی ّبی رٍاًطٌبختی استفبدُ هی ضَد

 ؟                                                                                          تفبٍت هػبحجِ ثب گفتگَی هؼوَلی چیست ٍ(

 ؟غَرت هوکي هی ضَد چِ ثِ ًظز فبراثی رسیذى ثِ سؼبدت ثطز درُ( 
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 چزا؟؟تن، پیطزفت تحػیلیثِ ًظز ضوب تؼزیف ػولیبتی کذام ٍاصُ سخت تز است قضبٍت ، ا 5
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 ؟کٌذ  ّوبًٌذ یك فیشیك داى ػول ثِ چِ ػلت یك رٍاًطٌبط ًوی تَاًذ 6
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 هوالعلیم

دقیقِ            80سهبى آسهَى: ضْیذ جْبى آرا                                            دثیزستبى دختزاًِ                                                                                          

    ..........................:ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                     16-18سبل تحػیلی                                                   فػل اٍل -یرٍاًطٌبسآسهَى  

  یبسدّن اًسبًی  :پبیِ ٍ رضتِ                                                                                                                       دثیز: خزم دل                                              

    



 می ک

 20جمع نمرات : 

 موفق باشید

 1 استفبدُ اس غذاّبی چزة احتوبل کذام آسیت هغشی را افشایص هی دّذ تَضیح دّیذ. 7

 ؟ ش پبسخ دّیذسَاالت سیز درهَردثخطْبی هختلف هغ ثِ 8

 ثخص هغش است؟ایي ًبضی اس ػذم رضذ  حیَاًبتدر ثیي پبسخ ّبی غزیشی ثِ هحیظ  -لفا

 چیست؟ هْوتزیي سبختبر هیبى هغش -ة

 افزادی کِ در حزکبت هْبرتی هطکل دارًذ کذام ًیوکزُ هغش آًْب دچبر آسیت است؟ -ج

 ًقص اسبسی قطزهخ چیست؟ -د

 کتی در کذام قغؼِ هغش غَرت هی گیزد؟حز-پزداسش تٌی -ٍ

 غَرت هی گیزد؟ م قسوت هغشکذاتٌظین رفتبرّبی هزثَط ثِ ثقبی ًَع در  -ُ
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 فزؼ کٌیذ هی خَاّیذ درهَرد هَضَػی در حَسُ رٍاًطٌبسی اعالػبت السم را جوغ آٍری کٌیذ 9

 چِ سهبًی اس پزسطٌبهِ استفبدُ هی کٌیذ؟ -الف

 پزسطٌبهِ ای کِ استفبدُ هی کٌیذ ثبیذ چِ ٍیضگی داضتِ ثبضذ؟ -ة

 استفبدُ هی کٌیذ؟ چِ سهبًی ثِ جبی پزسطٌبهِ اسهػبحجِ سبختبریبفتِ -ج

 ؟ِ ثبضیذدر استفبدُ اس ًتبیج پزسطٌبهِ چِ ًکتِ ای را ثبیذ هذ ًظز داضت -د

2 

 ؟تػوین ضوب ثزای اًتخبة رضتِ اًسبًی حبغل پزداسش ادراکی ثَدُ است یب هفَْهی دلیل ثیبٍریذ 10
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 ؟چِ تفبٍتی هیبى رٍاًطٌبط ٍ رٍاًپشضك ٍجَد دارد 12
 

1 

در ایي تؼزیف هٌظَر  "فزایٌذ جستجَی ثب قبػذُ ٍ ًظبم دار ثزای هطخع کزدى یك هَقؼیت ًبهؼیي "رٍش ػلوی ػجبرت است  13

 اس فزایٌذ ٍ ًظبم دار ثَدى رٍش ػلوی چیست؟
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 ػجبرات سیز تَغیف ٍ کذام یك تجییي است؟ چزا؟اس کذام یك  14

 .داضتِ ثبضذ ثِ کسی هی گَیٌذ کِ ارادُ ای قَی ثزای کٌتزل خَاستِ ّبی خَد ٍ پبسخ ثِ ًیبسّبی دیگزاى هسئَلیت پذیز -الف

 

 .هسئَلیت پذیزی افزاد ثب رضذ ضٌبختی آًبى افشایص هی یبثذ -ة

 

 ثذٍى سهیٌِ ػبعفی ًوی تَاى احسبط هسئَلیت پذیزی را درافزاد ثزاًگیخت. -ج
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 ثِ ًظز ضوب هَضغ داًطوٌذ ػلَم تجزثی ًسجت ثِ سبیز هٌبثغ ضٌبخت ثبیذ چگًَِ ثبضذ؟ چزا؟  15
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