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 ص        غ                                                 طحیح یا غلط تَدى جوالت زیر  را هشخض کٌیذ .

  

 .ثذیل هی شَدفرضیِ تًظریِ درطَرت تاییذ تِ الف(

 

 هرحلِ ی در پذیذُ ًَک زتاًی پاسخ سَال راهی داًین اها ًوی تَاًین تگَیین چَى در ب ( 

 تازیاتی هشکل دارین .

 

 تر پرسشٌاهِ ترجیح دارد.  تذٍى ًظامهظاحثِ ( ج

 

 یاى دقیق ٍرٍشي هفَْم هَرد ًظر است .تثییي تهٌظَر از ( د
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  کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ . جاّای خالی را تا

 ................... است .......................اتتذایی تریي ٍشاخض تریي جٌثِ رشذ ، رشذ الف ( 

 .ٍهحثت است ، هعطَف تِ سِ ّیجاى سادُ ترس ،....................رشذ ّیجاًی در دٍرُ کَدکیب(

 ًظر رٍاًشٌاساى گشتالتی ............................... اّویت زیادی دارد .درج( 

  . .......................................................... استتْتریي زهاى هرٍر هطالة د(
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 سَاالت چْارگسیٌِ ای زیر پاسخ دّیذ .تِ 

 ......... هی ًاهٌذ . اٍل زًذگی را ..............دٍسال الف (  

 

 طفَلیت د:                     ًَجَاًیج: دٍم              َدکی ب: ک     : کَدکی اٍل            الف 

 

ب( ٍقتی کَدک تا دیذى افرادی کِ ًوی شٌاسذ پشت سر هادرش پٌْاى هی شَد کذام ٍیژگی 

 ى شذُ است : دراٍ ًوایا

 

  د: رشذ ّیجاًی  ج: رشذ اخالقی                 ی          عرشذ اجتواب :           رشذ شٌاختی الف : 
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 هیٌا رهضاًی اطل 

 

 

 

                                               

 

 تارم سَاالت  ردیف

 1 سلسلِ هراتة تیاى ّای علوی راًام تثریذ ؟ 4

 1 چْارهَرد از اطَل رٍاًشٌاسی گشتالت را ًام تثریذ ؟ 5

 1 تفاٍت دٍقلَُ ّای ّوساى ًٍاّوساى درچیست ؟ 6

 1 هٌظَر از تعریف عولیاتی چیست ؟ 7

 1 رٍاًشٌاسی رشذ راتعریف کٌیذ ؟ 8

 1 هٌظَر از پذیذُ آهادُ سازی چیست ؟ 9

 5/1 ٍیژگی ّای احساس چیست ؟ 10

 1 ّشذار کارب چیست ؟ 11

 5/1 تَجِ چِ کارکردّا ٍپیاهذّایی دارد؟  12

 1 ّذف علن رٍاًشٌاسی چیست ؟ 13

 1 رفتار راتعریف کٌیذ؟ 14

 1 حافظِ هعٌایی ٍرٍیذادی راتعریف کٌیذ ؟ 15

 2 ؟هٌظَر از ٍیژگی ّای اٍلیِ ٍثاًَیِ چیست  16

 1 چرا کَدکاى هحظَل رفتار خَد ًیستٌذ ؟ 17

 20 جوع ًورات

 دموفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شو

 دهمان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده ان

 ”آلبرت انیشتین“


