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 هْر آهَزضگبُ

 

 
 .ؿلط ثَدى جوالت زیر را هطخع ًٌیذغحیج ٍ  .1 

 ؿلط غحیح                                                                                   .     ثِ ّرًَع كؼبلیت هَرد هطبّذُ جبًذار ركتبر هیگَیٌذ . الق

 ؿلط غحیح                                                           .اًتخبة هحرى خبظ از ثیي هحرى ّبی ثیطوبر پیراهَى هب تورًس ًبم دارد. ة

 ؿلط غحیح              . دارد رضذ سریغ ضٌبختی در ًَجَاًی ٍ جَاًی ثبػث هی ضَد كرد ثْتر درثبرُ ی هسبیل اخالهی هضبٍت. ج

 ؿلط غحیح     .ٍهتی كرد در ضرایطی هرارگیرد ًِ ّیچ یي از اًذام ّبی حسی اٍ تحریي ًطَد دچبر ججراى حسی ضذُ است.د
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 .جبّبی خبلی را ثب ًلوبت هٌبست پر ًٌیذ . 2

 .هی گَیٌذ.............................................ضٌبسی  ثِ ركتبرّبیی ًِ ٍاثستِ ثِ آهبدگی زیستی است  در رٍاى. الق

           . است ................................ٍ.............................ّذف ًْبیی  ّوِ ػلَم تجرثی . ة

 .است........... كرایٌذ ثبزًوبیی اطالػبت در حبكظِ . ج

                                             . است................................ ایي هَضَع ثیبًگر  هبى ثسَزدگرهبی هبثلوِ ثبیذ ثِ حذی ثبضذ تب دست.  د
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  .پبسخ غحیح را اًتخبة ًٌیذ .3

 ًذام ػجبرت ثِ غَرت كرضیِ است؟ .الق 

 چِ راثطِ ای ثیي یبدگیری ٍ جٌسیت ٍجَد دارد ؟    (الق

 هیبًگیي ٍزى دختراى ًسجت ثِ پسراى ًن تر است ؟آیب (ة

 .ثیي دختراى ٍ پسراى در خػَظ یبدگیری ،تلبٍت ٍجَد دارد (ج

 ثِ چِ دلیل دختراى در آزهَى ًالهی ًورات ثْتری از پسراى ًست هیٌٌٌذ ؟(د

ارایِ هی دّذ ثِ ًذام یي ضٌبسی ًِ ٌّگبم ثررسی َّش ٍ هیساى سبزگبری تؼریق دهین ٍ رٍضٌی از َّش ٍ سبزگبری  رٍاى .ة

  ضٌبسی دست یبكتِ است ؟ از اّذاف رٍاى

 پیص ثیٌی. د                               تَغیق. ج                                    تجیي    . ة   ًٌترل                                . الق

 .هی ًبهٌذ.....................................دٍ سبل اٍل زًذگی را . ج

  ًَجَاًی. د                              طلَلیت. ج                              ًَدًی دٍم. ة                            ًَدًی اٍل.الق

 اٍلیي هضیِ ای ًِ یي پژٍّطگر در ثررسی ّبی ػلوی خَد هطرح هیٌٌذ .د

 ثررسی كرضیِ  .د                                  ًظریِ .ج                                       هبًَى. ة                                   هسئلِ. الق

 ثر اسبس ًذام ٍیژگی ، ًَجَاى در رٍیبّبیص خَد را هْرهبى تین هلی تجسن هی ًٌذ ؟. ُ

  رضذ اخالهی. د    َّیت یبثی                       . ج                              خَدآرهبًی. ة                            رٍیبپردازی. الق
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 . ّر جولِ را ثِ جٌجِ ّبی رضذ غحیح هرتجط سبزیذ. 4

 ًَدًی اجتوبػی رضذ ( 1                                       .ثراثر هی ضَد 3هبُ دٍ ثراثر ٍ پس از یي سبل  6ٍزى ًَزاد پس از . الق

 رضذ ّیجبًی ًَدى ( 2                                                                                            هبّگی است 8ترس از ؿریجِ در . ة

 رضذ ضٌبختی ًَجَاى ( 3                                                                               .  سِ ّیجبى سبدُ ترس ، خطن ٍ هحجت . ج

 رضذ جسوبًی ًَدى( 4                 .   رهسگرداًی ٍ اًذٍزش ٍ ثبزیبثی اطالػبت در ایي دٍرُ ًسجت ثِ هجل ثیطتر است . د

 رضذ ّیجبًی ًَجَاًی( 5                                                                                             هي كردی غبدم ٍ هْرثبى ّستن. ُ

 رضذ اخالهی ًَجَاًی( 6                                                                                                                                                   
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 .اغطالحبت زیر را تؼریق ًٌیذ . 5

 :تؼریق ػولیبتی 

 :رٍاًطٌبسیتؼریق 

 

1 
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 طجن جذٍل ، هَهؼیت ّبی ردیبثی ػالهت را در ستَى آى ًبهل ًٌیذ . 6

 ردیبثی ًطذى ػالهت  ردیبثی ػالهت  ػالهت 

 از دست دادى هحرى ّذف  ....................... حبضر 

  ............................................. ّطذار ًبرة  ؿبیت 

1 

 :زیر پبسخ ًَتبُ دّیذثِ سَاالت   

 چِ ػٌَاًی ٍارد ًظبم رٌّی كرد هی ضَد ؟ ثب. اگر تؼذاد خطبّب زیبد ثبضذ .طجن ًتیجِ دٍم خطبی ادراًی . 7

 چگًَگی ضٌل گیری سطَح هختلق ضٌبخت را ًبم ثجریذ؟. 8

 دلیل ٍ ًتیجِ رٍیب پردازی در دٍرُ ًَجَاًی را ثٌَیسیذ ؟. 9
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 .جذٍل زیر هطخع ًٌیذ اغَل گطتبلت را در . 10

  ٍهتی ضٌلی را ثِ غَرت هتػل ٍ پیَستِ ثجیٌین ٍ آًرا اداهِ دّین (الق

  توبیل دارین اضٌبل ًبهع را ًبهل ثجیٌین(ة

  ًٌذ  ٍهتی ادراى هب ازیي ضٌل تحت تبثیر زهیٌِ ّبی هختلق تـییر هی(ج

   .ًٌین  هیآًْب را ثِ غَرت گرٍُ ادراى  ٍهتی چٌذ ضی در ًٌبر ّن ثبضٌذ هب(د

1 

 :پبسخ ًبهل دّیذثِ سَاالت زیر  -

 .ثٌَیسیذ سلسلِ هراتت گسارُ ّبی ػلوی را .11

 

 ؟ ثٌَیسیذ رادٍ ٍیژگی هْن آزهَى ّب . 12

 

 ؟.ًبم ثجریذ  سِ دٍرُ ًَدًی را. 13

 

 ؟ی ّوسبى ٍ ًبّوسبى را تَضیح دّیذتلبٍت دٍهلَّب .14

 

 .استذالل ًٌیذ چرا هبدر ضیریي از ثیي اًَاع رٍؿي خَراًی ، رٍؿٌی را خریذ ًِ در تلَیسیَى درثبرُ آى تجلیؾ ضذُ ثَد  .15
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  ثب ػذد ًورُ تجذیذ ًظر  ثب ػذد ًورُ ٍرهِ

 ثب حرٍف ثب حرٍف

 ًبم دثیر ٍ اهضبء                            تبریخ تبریخ       ًبم دثیر ٍ اهضبء                                             

 ، رد حال زندگی کنید                                                                                                                       
 ااظتنر                                                                                                                                                                                                                         

بخشندگی                                                                                                                                                                                                                              
شادی                                                                                                                                                                                                                                                    

مقابلو با افسردگی                                                                                                                                                                                                                                                                      
خنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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