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 ثبرم سَال ردیف

 پبیِ یبزدّن کوک ضبیبًی ثِ هَضَع ................................ دارد. یضٌبس یبدگیری کتبة رٍاى 1

 الف( آسبى ًوَدى یبدگیری درٍس دیگر

 گیری درست حل هسئلِ، تػوین ،ة( ثْجَد حبفظِ

 ّبی ثیرًٍی ّبی درًٍی ثِ جبی اًگیسُ ج( ایجبد اًگیسُ

 د( توبم هَارد

 

  رٍیکرد ........................... است.ضٌبسی پبیِ یبزدّن  رٍیکرد غبلت در رٍاى 2

 پردازد. ثِ هطلت .......................................... هی یرٍیکرد ضٌبخت 3

 ّبی آهَزضی الف( تأثیر هتقبثل هذاخلِ

 ة( خػَغیبت یبدگیرًذُ

 ری ٍ ػولکرد یبدگیرییّبی یبدگ ج( فرآیٌذ یبدگیری ٍ ثبزدُ

 د( توبم هَارد

 

  دٌّذ. از .................................. یک ًظریِ را ضکل هی یا هجوَػِ 4

 ػجبرات غحیح ٍ غلط را هطخع ًوبئیذ. 5

 ّبی ثطر اهرٍز پبسخ دّذ. تبکٌَى تَاًستِ است ثِ ّوِ پرسص استفبدُ از رٍش ػلوی

 

  هْوترى ػلت افسایص دهبی کرُ زهیي چیست؟ ایي ػجبرت یک فرضیِ است. 6

ثیٌی ٍ کٌترل ثِ چگًَگی تَغیف ٍ تجییي پذیذُ هَرد هطبلؼِ  یت در رسیذى ثِ پیصقهَف 7

 ثستگی دارد. 

 

 هٌظَر از فرآیٌذ، رٍش ػلوی است  کِ تبثغ قَاػذ هطخع است. 8

 

 

 ثِ سؤاالت زیر پبسخ کَتبُ دّیذ. 9

 اٍلیي ّذف ػلَم تجرثی چیست؟

 

 

  دٌّذ؟  یک از اًَاع پردازش، ثِ ّذایبی ثسرگ اّویت هی کَدکبى تحت تأثیر کذام 10
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 گیرًذ؟ اًَاع هػبحجِ، ثب تَجِ ثِ کذام ػبهل ضکل هی 11

 

 

 گیرد؟ ضٌبسی قرار هی یک از هَضَػبت هَرد ثررسی در رٍاى حرکت جوؼی پرًذگبى جسء کذام 12

 

 

 ٍغل ًوبییذ. 13

 الف( رضذ اخالقی                                              رفتبر آضکبر            -1

 رفتبر کردى ثر هجٌبی قَاًیي اجتوبػی                         ة( ادراک -2

 دار ضذى تجبرة                                    ج( حبفظِ رٍیذادی  فرآیٌذ هؼٌی -3

 هطخع     د( رفتبر قبثل هطبّذُ هستقیندرثرگیرًذُ تجبرة هطخػی در زهبى ٍ هکبى  -4

 

 

 ی هٌبست را اًتخبة کٌیذ. گسیٌِ 14

 ّب اضبرُ ثِ ػلل هحیطی در رضذ دارًذ ثِ جس گسیٌِ ..................... ّوِ گسیٌِ

( پسر ًَح ثب ثذاى ثٌطست خبًذاى ًجَتص گن ضذ / سگ اغحبة کْف رٍزی چٌذ پی ًیکبى 1

 گرفت ٍ هردم ضذ

 گِلی ًبچیس ثَدم / ٍلیکي هذتی ثب گُل ًطستن( ثگفتب هي 2

 دل چِ سَد گفتي ٍػظ  /  ًرٍد هیخ آٌّیي در سٌگ  ( ثب سی3ِ

 ( کوبل ّوٌطیي در هي اثر کرد  /  ٍگرًِ هي ّوبى خبکن کِ ّستن4

 

ضٌبسی یبزدّن را هطبلؼِ کٌٌذ، ػلی ثرخالف  ػلی ٍ هحوذرضب تػوین گرفتٌذ فػل سَم رٍاى 15

توبیل دارد کل هطبلت فػل را در یک حبلت ثبثت ٍ ثذٍى ٍقفِ ثخَاًذ هذام ثؼذ هحوذرضب کِ 

کٌیذ از  پردازد ثر پبیِ رفتبر ػلی، فکر هی از هطبلؼِ ثخطی از کتبة، دقبیقی را ثِ قذم زدى هی

 ضَد؟ کذام ػبهل خَگیری ٍ ػذم تورکس جلَگیری هی

 جی ثب هحرک ٍ هَضَع هَرد تَجِ( آضٌبیی ًس2       ( یکٌَاختی ٍ ثجبت ًسجی         1

 ( درگیری ٍ اًگیختگی  رٌّی4ّب                ( تغییرات درًٍی هحرک3
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اًگیس ثِ ایي ًتیجِ رسیذُ است کِ اهکبى  ًذارد اجساء  ّبی ضگفت آرهیي ثب هطبلؼِ کتبة 16

ت ثِ ایي ٌجغ ضٌبخآرهیي ثب استفبدُ از کذام ههٌظَهِ ضوسی ثذٍى قبػذُ در فضب قرار گیرد. 

 داًص رسیذُ است.

 دار ًظراى ٍ هقبم غالحیت الف( استٌبد ثِ ًظر غبحت

 ثر سیر ٍ سلَک )رٍش ضَْدی( هجتٌیّبی  ة( ضیَُ

 ج( ضیَُ خردگرایبًِ )ػقلی(

 د( رٍش ػلوی

 

 پبسخ کَتبُ دّیذ. 17

 یبثذ؟  تریي ػالئن رضذ اجتوبع در کَدکبى چیست ٍ چِ زهبًی ثرٍز هی اثتذایی

 

  ضٌبسی را ثٌَیسیذ. آٍری اطالػبت در رٍاى ّبی جوغ هَرد از رٍشسِ  18

  ضًَذ؟ ثر چِ اسبسی سٌجیذُ هی یػلَم تجرث یّب ًظریِ 19

خالقی ٍ دیٌی کوک ّب، ثِ قضبٍت ثْتر فرد درثبرُ هسبئل ا ضٌبختی در کذام دٍرُ رضذ سریغ 20

 کٌذ؟  هی

 

  ثبزگَیی ٍ توریي 21

  اغَل گطتبلت را ًبم ثردُ یکی را تَضیح دّیذ.   22

  هراحل رٍش پس خجب را ثِ ترتیت ًبم ثجر یذ.  23

  ّبی هرکت را ًبم ثجریذ.  ّیجبى 24

   آفت تورکس چیست؟ آى را تَضیح دّیذ.  25

   هراحل حبفظِ را ًبم ثردُ یکی را تَضیح دّیذ. 26

  اًَاع حبفظِ را ًبم ثجریذ. 27

  ّبی زیر  را هختػر تَضیح دّیذ. ٍاشُ 28

  ًظر  خَد را در خػَظ تذریس جٌبة آقبی تؼبًٍی ثٌَیسیذ. 29

  ًوبئیذ؟ ضٌبسی خَد را چٌذ هٌظَر هی ًورُ رٍاى 30
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 بارم سَال ردیف

  د( توام هَارد 1

  ضٌاختی 2

  د( توام هَارد 3

  اصَل ٍ قَاًیي 4

  )ًادرست( تاکٌَى ًتَاًستِ است بِ ّوِ پاسخ دّذ.  5

  )ًادرست( چَى بِ ضکل سؤالی آهذُ است.  6

  )درست(  7

  دار بَدى است. )ًادرست( ًظام  8

  ّا( ّا )بیاى دقیق ٍ رٍضي پذیذُ تَصیف پذیذُ 9

  پردازش ادراکی 10

  هَقعیت هصاحبِ 11

  )فعالیت هَرد هطاّذُ(  12

 ٍصل ًواییذ. 13

 ب( ادراک                     -1

 د( رفتار قابل هطاّذُ هستقین -2

 الف( رضذ اخالقی  -3

 ج( حافظِ رٍیذادی -4

 

  دل چِ سَد گفتي ٍعظ  /  ًرٍد هیخ آٌّیي در سٌگ  ( با سی3ِ 14

  ( یکٌَاختی ٍ ثبات ًسبی                1 15

  د( رٍش علوی 16

  )لبخٌذ اجتواعی(  17

  آزهَى -هصاحبِ -پرسطٌاهِ -هطاّذُ 18
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  سَدهٌذی ٍ کاربردی بَدى 19

  ًَجَاًی ٍ جَاًی 20

  بازگَیی ٍ توریي 21

 درس سَم 22

 اصل هطابْت -اصل ضکل ٍ زهیٌِ -اصل استورار -اصل تقارب

 

 درس چْارم 23

 آزهَى -بِ خَد پس دادى -خَاًذى -سؤال کردى -خَاًی پیص

 

 درس چْارم 24

 سپاسگساری ٍ ترحّن -احساس پطیواًی

 

  کتاب  75ظ  25

  کتاب 91ظ  26

  کتاب 94ظ  27

  توایسبخطی -بسط هعٌای -فراهَضی 28

  ًظر ضخصی 29

  ًظر ضخصی 30

 


