نام درس :روان شناسی

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :یازدهن انسانی

نام دبیر :مونا مصیبی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دوم رسالت

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

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی1398 -99

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  80 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

1

ؾَاالت نحیح ٍ غلط

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

الف) اظ ًتبیح آظهَى ّب ثبیس ثب حتیبط اؾتفبزُ وطز.

ل

غ

ة) زض ههبحجِ ًظبم زاض فطز هَضز ًظط ثِ ؾوت پبؾد ّبی هَضز ًظط ّسایت هی قَز.

ل

غ

ج) ضقس ّیدبًی زض وَزوبى ًؿجت ثِ حیَاًبت ثِ زلیل آگبّی ثیكتط ئ ثطلطاضی تعبهل ثب هحیط هتٌوَ توط ٍ ضقوس
یبفتِ تط اؾت .ل

غ

ز) تحطیه ّط یه اظ گیطًسُ ّبی حؿی تبثع قست هحطن اؾت .ل

غ

ُ) ٍلَ تغیطات هطثَط ثِ خٌؽ ضؾف خٌؿی ًبهیسُ هی قَز .ل

غ

1/5

ی) ٍلتی زض زازگبُ قبّساى عیٌی ثِ نَضت غیط عوسی ٍلبیعی ضا گعاضـ هی زٌّس وِ ٍالعیت ًساضز زچبض ذطبی
ازضاوی قسُ اًس .ل
2

غ

گعیٌِ نحیح ضا اًتربة وٌیس .
 .1ثطای قطٍ تحمیك ثب هَضَ ذكًَت هحمك اثتسا ثب تعطیف هفَْهی آى ٍ ثطای تمؿین آى ثِ اًَا ثِ قبذم ؾبظی
ایي هفَْم ثطای ؾَْلت اًساظُ گیطی هی پطزاظز.ایي فعبلیت هحمك چِ ًبم زاضز ؟
الف) تىطاض پصیطی

ج) قبذم ؾبظی

ة) هتغیط ؾبظی

ز) تعطیف عولیبتی

 .2زض ؾلؿلِ هطاتت گعاضُ ّبی علوی عجبضت "هْن تطیي علت افعایف زهبی وطُ ظهیي چیؿت " چِ ًبم زاضز ٍ زض
ایي هطحلِ زاًكوٌس ثسًجبل چیؿت ؟
ة) هؿئلِ ً-ظبم هٌس وطزى ضٍـ علوی

الف) ًظطیِ -فطآیٌسُ خؿتدَی ثب لبعسُ 

ز) فطضیِ -تعطیف عولیبتی

ج) هؿئلِ -ثْبم ظزایی اظ هَلعیت ًبهعیي

 .3ثِ تطتیت وسام یه اظ گعیٌِ ّبی ظیط یبزگیطی ثِ حؿبة هی آیس؟
الف) افعایف لس

ج) طَل عوط

ة) ثؿتي ثٌس وفف

ز) َّـ

-4ؾیٌِ ذیع ضفتي ًَظاز ٍ تَاًبیی ّبی ظثبًی وَزن خعء وسام یه اظ ٍیػگی ّبی ضقس اؾت ؟
الف) قٌبذتی – خؿوبًی

ة) خؿوبًی – قٌبذتی

ج) ّیدبًی – قٌبذتی ز) ّیدبًی – خؿوبًی

 -5ثب تَخِ ثِ هىتت گكتبلت ایي هَضَ وِ هب توبیل زاضین اقىبل ضا ثهَضت وبهل هكبّسُ وٌین ثِ وسام یه اظ
هَاضز ظیط هطثَط اؾت.
الف) تمبضة

ة) اؾتوطاض

ج) قىل ٍ ظهیٌِ

ز) هدبٍضت

 . 6ثِ تطتیت تعبضیف ّط یه اظ هفبّین گَـ ثِ ظًگی ٍ آؾتبًِ هطلك چیؿت؟
الف) حسالل اًطغی الظم ثطای تحطیه یه اًسام حؿی– تَاًبیی فطز ثطای یبفتي هحطن ّسف زض یه زٍضُ ظهبًی طَالًی
ة) حساوثط اًطغی الظم ثطای تحطیه یه اًسام حؿی – تَاًبیی فطز ثطای یبفتي هحطن ّسف زض یه زٍضُ ظهبًی وَتبُ
ج) تَاًبیی فطز ثطای یبفتي هحطن ّسف زض یه زٍضُ ظهبًی وَتبُ –حساوثط اًطغی الظم ثطای تحطیه یه اًسام حؿی
ز) تَاًبیی فطز ثطای یبفتي هحطن ّسف زض یه زٍضُ ظهبًی طَالًی – حسالل اًطظی الظم ثطای تحطیه یه اًسام حؿی

صفحه ی  1از 3

3

3

زض خبّبی ذبلی عجبضت هٌبؾت ضا لطاض زّیس .
الف) ًظطیِ ّبی علَم تدطثی ضا ثط اؾبؼ  ........................... ٍ..........................هی ؾٌدٌس.
ة) ّسف ًْبیی ّوِ علَم تدطثی زؾتیبثی ثِ  ....................... ٍ ..................اؾت.
ج) ضٍـ ّبیی وِ عطفب ثطای وؿت قٌبذت زاضًس ثط ضٍـ .....................................هجتٌی اؾت.
ز) ضقس ّیدبًی زض زٍضُ وَزوی هعطَف اؾت ثِ ؾِ ّیدبى ؾبزُ  ................. ، ................. ، ...............اؾت.

3

ى) تطؼ اظ غطیجِ ثیبًگط ضقس ...........................زض زٍضُ وَزوی اؾت ٍزض ؾي  ....................ضخ هی زّس.
ٍ) تحطیه اًسام حؿی تَؾط هحطن ضا  .......................هی گَیٌس.
ُ) اظ ؾبزُ تطیي قیَُ ّبی اًتمبل اطالعبت اظ حبفظِ وَتبُ هست ثِ ثلٌس هست  ............................هی ثبقس.
ی) وَزوبى اطالعبت ضا ثِ نَضت  ...........................ضهعگطزاًی هیوٌٌس اظیٌطٍ ًویتَاى ثِ حبفظِ وَزوبى اعتوبز وطز.
4

ٍاغگبى ظیط ضا تعطیف وٌیس.
الف) ضٍاًكٌبؾی

ة) ضؾف
3

ز) هىتت گكتبلت :

5

ثِ ؾَاالت ظیط پبؾد وَتبُ زّیس .
 .1اظ ًظط اؾالم ضقس اًؿبى زض ّفت ؾبل زٍم ظًسگی چِ ٍیػگی ّبیی ثبیس زاقتِ ثبقس؟( )0/5

 .2ایٌىِ ًَخَاى ثگَیس "هي آزم زیٌساض ٍ اًؿبى زٍؾت ّؿتن "ثِ وسام خٌجِ اظ ضقس هطثَط هی قَز ؟()0/5

3
 .3هجٌبی اؾتالل زض زٍضاى وَزوی چیؿت ؟()0/5
 .4هیبى ؾبلی اٍل ٍ زٍم چِ ؾبل ّبیی ضا زض ثطهی گیطز؟()0/5
 .5زٍ ذطبی ازضاوی ضا ًبم ثجطیس)0/5(.
 .6حبفظِ ثب تَخِ ثِ ًَ اطالعبت ثِ چٌس زؾتِ تمؿین هی قَز)0/5( .
صفحه ی  2از 3

6

ثِ ؾَاالت ظیط پبؾد وبهل زّیس.
 .1چِ عَاهلی زض ایدبز فطاهَقی هَثط اؾت ؾِ هَضز ضا ًبم ثجطیس ٍ یىی ضا تَضیح زّیس.

 .2عَاهل ایدبز ٍ هبًع توطوع ضا ًبم ثجطیس )1(.

 . 3قوبضُ تلفي زٍؾت ذَز ضا گطفتِ ایس ٍ ثب ؾِ ضلن اذط قوبضُ قٌبؾٌبهِ ذَز هطبثمت زازُ ایس.آى ضا زض شّي ذَز
ًگِ زاقتیس ٍ عهط ثب اٍ توبؼ گطفتِ ایس.ؾِ هطحلِ حبفظِ ضا زض عجبضت فَق هكرم وٌیس)1/5( .

6/5

 .4ؾِ وبضوطز هْن حبفظِ وبضی ضا ثٌَیؿیس)1( .

 .5اًَا حبفظِ حؿی.وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست ضا ثب ّن همبیؿِ وٌیس )1(.

 .6ثطای ایٌىِ حبفظِ ثْتطی زاقتِ ثبقین چگًَِ ثبیس هطبلعِ وٌین؟  4هَضز ()1

صفحه ی  3از 3

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :رواىشناسی یازدهن انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :هونا هصيبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

1

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 80 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) غ
ة)غ
ج) ل
ز) ل
ُ) غ
ی) غ

2

)1ز
 )2ج
 )3ة
 )4ة
 )5ج

3

تعطیف هفبّین
ضٍاى قٌبؾی  :علن هطبلعِ ی ضفتبض ٍ فطآیٌسّبی شٌّی
ضؾف :آهبزگی ظیؿتی وِ ثطذی ضفتبضّب ضا قىل هی زّس.
هىتت گكتبلت  :ثِ هفَْم ول ٍ ّیئت ،ول اظهدوَعِ اخعا ثیكتط اؾت .عالٍُ ثط اخعا اضتجبط هیبى اخعا ضا قبهل هی قَز.

4

ؾَزهٌسی ٍ وبضثطزپصیطی/پیف ٍوٌتطل/قَْزی/ذكن ٍ تطؼ/اختوبعی  7.تب  8هبّگی/احؿبؼ .تىطاض ٍ توطیي  .خع ثِ
خع

5

فطهبًجطزاض.اذاللیٍ .العیت هلوَؼ ثیطًٍی .پًَعٍ ٍ هَالیط .هعٌبیی ٍ زیساضی

6

 .1گصقت ظهبى.عَاهل عبطفی ّطچِ هطلت ضا ثیكتط زٍؾت زاقتِ ثبقین ووتط فطاهَـ هی وٌین.
 .2تغیطات زضًٍی هحطن .اًگیرتگی شٌّی .آقٌبیی ًؿجی ثب هحطن یىٌَاذتی ٍ ثجبت ًؿجی
 .3ضهع گطزاًی :ؾِ ضلن آذط قوبضُ ٍ هطبثمت آى ثب قوبضُ قٌبؾٌبهِ ثِ حبفظِ ؾپطزى :اًسٍظـ ،ثِ یبز آٍضزى ثبظیبثی
. 4ووه ذَثی ثطای تفىط اؾت .ثطای وبضّبی ضٍظهطُ ٍ فعبلیت ّبی خبضی شّي هَثط اؾت .ثطای قىل گیطی حبفظِ ثلٌوس
هست هَثط اؾت.
 .5حبفظِ حؿی ولیِ تحطیىبت حؿی.ظطفیت ًبهحسز.وَتبُ هست 5تب  9هفَْم .عالٍُ ثط شذیطُ هعٌبزاض هٌدط ثِ اضتجوبط
ثیي آى ّب ًیع هی قَز .ظطفیت ًبهحسٍز  5تب  9لغت
.6تىطاض ٍ هطٍض.اؾتفبزُ اظ ضهع گطزاًی هعٌبزاض .فبنلِ ثیي هطبلعِ هٌظن ٍ طجمِ ثٌسی

جمع بارم  20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مونا مصیبی

امضاء:

