
 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:نام دبیر:                       نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

                                                                                                  سؤاالت            فردی

بارم
 

1 

 گضیٌِ غحیح  یب غلظ سا هطخع کٌیذ.

 الف( سٍش ّبیی کِ عشفب ثشای کست ضٌبخت داسًذ، ضیَُ هجتٌی ثش سیشٍ سلَک است.                             

 ة( هحشٍهیت حسی یعٌی فشد دس ضشایغی قشاس ثگیشد کِ گیشًذُ ّبی حسی ثِ ٍسیلِ هحشک ثیشًٍی تحشیک ضَد.

 است.                                             هبّگی لجخٌذ اجتوبعی  2-3ج( اٍلیي عالهت سضذ اجتوبعی کَدک دس 

  د( ثِ فشآیٌذّبی رٌّی ضٌبخت هی گَیین.

 ٍ( سٍیص هَی غَست دس پسشاى اص جولِ ٍیژگی ّبی جٌسی اٍلیِ است.

         ُ(  خغبی هَلش الیش خغشًبک تش اص خغبی پًَضٍ است.                                                             
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2 

 گضیٌِ غحیح سا اًتخبة کٌیذ.

 .ّذف ًْبیی ّوِ علَم تجشثی چیست ؟1

 الف.تَغیف ٍ تجییي       ة.تجیي ٍ کٌتشل       ج.تَغیف ٍ پیص ثیٌی     د.پیص ثیٌی ٍ کٌتشل

 .کذام یک دس سٍش پس خجب کِ ثشای ثْسبصی حبفظِ است ٍجَد ًذاسد؟ 2

 دادى  ج.خَاستي            د.ثِ خَد پس دادى الف.پیص خَاًی     ة. ثِ خَد پس

 . دس استجبط ثب سضذ ضٌبختی دس دٍسُ کَدکی کذام یک اص تَاًبیی ّبی صیش قشاس ًذاسد؟3

 تشس ٍ خطن   د.ة. استذالل            ج. تَاًبیی ّبی صثبًی                      الف.ادساک  

 ی قشاس ًوی گیشد؟. کذام یک اص هَاسد صیش دس حَصُ ضٌبخت عبل4 

 الف. تَجِ              ة. استذالل               ج. حل هسئلِ                  د.تػوین گیشی

2 
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 هفبّین صیش سا تعشیف کٌیذ.

 هکتت گطتبلت 

 

 ًگشش

  
 

 

2 
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 ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ. 

 (1عَاهل هَثش دس ایجبد فشاهَضی سا ًبم ثجشیذ. ) .1

 
 

 (1سا ثیبى کٌیذ.)ٍیژگی ّبی هسئلِ  .2

 

 (1) .ثٌَیسیذ تشتیت ثِ سا آى گبًِ چْبس هشاحل ثبضذ، هی هغضی ثبسش سٍش هسبلِ حل ّبی ضیَُ اص یکی .3

 

 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 رسالت سرای دانش واحد متوسطه دوم  دخترانه دبیرستان غیردولتی

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایاىآزهوى 

 روان شناسینام درس: 

 مونا مصیبی نام دبیر:

 03/1398 / 21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 (2)است؟ هسئلِ حل دس هَثش عَاهل اص یک کذام ثِ هشثَط کٌیذ اثش ًْفتگی سا تعشیف کٌیذ ٍ ثیبى  .4
 
 

                                                                                                                                                            

 (1تػوین گیشی سا تعشیف کٌیذ ٍ تػوین گیشی ثش اسبس اّویت تػوین ثِ چٌذ دستِ تقسین هی ضَد ؟ ) .5

 

 

 (2ػوین گیشی سا ًبم ثشدُ ٍ ثشای ّش یک هثبلی عٌَاى کٌیذ . )سجک ّبی ت .6

 

 
 

 

 

 (75/0) .کٌیذ هطخع سا تعبسؼ ًَع صیش ّبی هثبل دس. 7

 ------------. داسد تشدیذ دسهبًی ضیوی ٍ ثیوبسی اص ًبضی دسد ثیي ٍ داسد سشعبى کِ کسی( الف

 ----------------. ضَد هی ثبال خَى فطبس دچبس اش عالقِ هَسد غزای خَسدى ثب کِ ثیوبسی( ة

-. آًْبست اص یکی اًتخبة ثِ هججَس ٍ است عالقوٌذ ٍالیجبل ٍ فَتجبل ّبی سضتِ ثِ اًذاصُ یک ثِ کِ آهَصی داًص( ج

----------- 

 (1. ًظبم ثبٍسّبی افشاد ثِ ٍسیلِ چِ اسکبًی سبختِ هی ضَد ؟ )8  

 
 (1تَضیح دّیذ. ).هٌظَس اص ًبّوبٌّگی ضٌبختی چیست ثب رکش هثبل 9

 

 
 

 (1..دسهبًذگی آهَختِ ضذُ هشثَط ثِ چِ افشادی است ؟ )10

 

 
 

 (75/0..اثعبد هْن سجک صًذگی سا ًبم ثجشیذ؟ )11

 

 (1. ٍیژگی ّبی فطبس سٍاًی  هثجت سا ثٌَیسیذ. )12

 

  
 (1استفبدُ هی کٌٌذ؟ ) هقبثلِ ای ًبسبصگبساًِ.دٍ گشٍُ صیش اص کذام سٍش  13

آهَصی کِ تشس اص سد ضذى دسسضتِ دلخَاُ خَد دس  داًطگبُ داسد؛ ثِ عَس کلی اص قجَلی ًباهیذ هی ضَد، الف( داًص 

 ( _____________دسس خَاًذى سا سّب هی کٌذ ٍ ثیطتش اص قجل هی خَاثذ. ) 

خَد  ة( کسی کِ ثِ ضذت تحشیک هی ضَد؛ ثِ عَسی کِ ثش سفتبس ٍ ّیجبًبت خَد کٌتشل ًذاسد، ٍ هوکي است کِ ثِ

 ( __________________________ٍ دیگشاى آسیت ثشسبًذ. ) 

 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مىر یا امضاء مدیر                                                         راونمای تصحیح ردیف

 ظ غ ظ غ غ 1

 .الف4.د 3.ج 2.د 1 2

3 
 ثِ هعٌبی کل ٍ ّیئت.کل اص اجضای ثضسگتش است سٍاثظ ثیي اجضا سا ضبهل هی ضَد

 حشکت دسآٍسدى سفتبس ٍ ضٌبخت هب هی ضَد عبهل فشاصیستی کِ ثبعث ثِ

4 

 .گزضت صهبى.تذاخل اعالعبت .عَاهل عبعفی.هطکالت هشثَط ثِ ثبصیبثی1

 .ّذفوٌذ.فشآیٌذ ٍ جشیبى تحت کٌتشل.تَاًوٌذی هب هحذٍد است.هَقعیت فعلی یب هجذا ثبیذ هطخع ثبضذ.2

 ثْتشیي ساُ حل .تعشیف هسئلِ.اسائِ ساُ حل ّبی هختلف.اسائِ هعیبس داٍسی.اسائ3ِ

 .ًبدیذُ گشفتي حل هسئلِ ثشای هذت صهبى هطخع4

 .اسصیبثی ساُ حل ّبی هختلف ٍ اًتخبة ثْتشیي.هْن ٍ هعوَلی5

 .اجتٌبثی/احسبسی/تکبًطی/هٌغقی/ٍاثست6ِ

 گشایص /گشایص –گشایص / اجتٌبة -.اجتٌبة/اجتٌبة/7

 .هذسسِ.خبًَادُ.اجتوبع.خَد فشد8

 ًجبضذ.سیگبس کطیذى علی سغن داًستي هضشات آى .سفتبس ٍ ثبٍس ثب ّن ّوبٌّگ9

هستقل اص خَد سفتبس هی داًٌذٍ سٍیذاد ّب سا خبسج اص کٌتشل .کَضص سا ثب پیطشفت هشتجظ ًوی داًٌذ.پیبهذّبی سفتبس سا 10

 خَد هی ثیٌٌذ.

 .تغزیِ/ٍسصش/فطبس سٍاًی11

بصًذُ است.ثبعث استقبی  ٍاکٌص سفتبسی ٍ .اًگیضش ٍ تالش فشد ثشای سسیذى ثِ ّذف افضایص هی یبثذ.هغلَة ٍ س12

 پشداصش ضٌبختی هی ضَد.

 .هٌفعل ثَدى / تکبًطی13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:    مونا مصیبی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  پایاى ترم نوبت دومسؤاالت  کليد

 رواى شناسینام درس: 

 هونا هصيبینام دبير: 

 03/1398/ 21تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 


