
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوط5/1ُجاّای ذالی ضا تا ولوات هٌاسة پط وٌیس.-الف

 بِ فؼالیتی کِ اًساى اًجام هی دّد ..................... هی گَیٌد.-1

 ًَع پیاهد کِ بِ ارادُ افراد اًساًی یؼٌی خَد لٌطگر یا افراد دیگرٍابستِ است .................... گفتِ هی ضَد.-2

 هالک آیٌدُ ضغلی را ....................  تؼییي هی کٌد.هؼیار ٍ-3

 کٌص ّای اجتواػی ٍپیاهدّایی کِ بدًبال دارًد را ................ گَیٌد.-4

 ّر کٌص براساس ................، .................. ٍهؼٌای خاصی ضکل هی گیرد.-5

 کار هی رٍد را .................. گَیٌد.بِ چیسی کِ بؼٌَاى ًطاًِ یا ًوایٌدُ پدیدُ دیگری ب -6

 ًوط2ُاصطالحات ظیط ضا تَضیح زّیس. -ب

 هؼرفت یؼٌی:                  -2                  ضٌاخت ػوَهی:               -1

 ػقل بِ هؼٌای خاظ -4هؼٌای ػام ٍحی:                             -3  

 ًوط2ُپاسد ّای وَتاُ زّیس.-ج

 ى ػلیت راتؼریف کٌید.قاًَ-1

 ػلَم ابساری چیست ؟ -2

 ارزضْای اجتواػی یؼٌی چِ؟ -3

 اػتباریات یؼٌی چِ ؟ -4

 پاسد ّای تططیحی زّیس. -ز

 ًور1ُچْار ٍیژگی کٌص اًساًی را ًام ببرید.-1
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 زض پَضتال هسضسِ هالحظِ ًوائیس. اهتحاى زاًص آهَظ ػعیع ضوا هی تَاًیس پاسرٌاهِ اهتحاى ضا  زٍ ساػت پس اظ پایاى
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 ًور1ُپدیدُ ّای ػلَم اجتواػی سِ هَرد ًام ببرید ، یکی ازآًْا راتَضیح دّید. -2

 ًور1ُیِ ّای ػوی  جْاى اجتواػی کداهٌد؟الیِ سطحی ٍال-3

 ًور1ُفرٌّگ چیست؟ ٍچگًَِ اًتقاد پیدا هیکٌد؟ -4

 ًور1ُسِ هَرد ازٍیژگیْای جْاى هتجدد راًام بدُ سپس یکی ازآًْا را تَضیح دّید. -5

 ًور1ُجاهؼِ ضٌاساى حرکت طَلی جَاهغ بطری رابِ چٌد هقطغ تقسین هی کٌٌد تَضیح دّید. -6

 ًور1ُفرٌّگ سالن ٍفؼال خدهت ارائِ هی دّد؟ -7

 ًور1ُتاثیرضٌاخت ػلوی ٍضٌاخت ػوَهی راًام بردُ یکی راتَضیح دّید. -8

 ًور1ُدیگاُ اگَسٌت کٌت درهَرد ضٌاخت حسی ٍتجربی رابٌَیسید. -9

 ًور1ُػلن اجتواػی بااستفادُ ازػقل ًظری راتَضیح دّید.-10

 ًور1ُچیست؟درجْاى اساطیری اًساى بدًبال -11

 ًور1ُدرجْاى تَحیدی اًساى  بدًبال چِ جایگاّی است؟ -12

 ًور1ٍُیژگیْای جاهؼِ اًساًی ازدیدقرآى راًام بردُ یکی راتَضیح دّید.-13

 ًور5/1ُجدٍل زیر را کاهل کٌید. -14

هؼیار                                                    

 ًَع

 ضَْدی ػقلی تجربی

    ابسار

    هٌبغ

    رٍش

  



 

 

 ولیس جاهؼِ ضٌاسی پایِ زٍم اًساًی
 ًواز -6ًیت ، ّسف   -5پسیسُ ّای اجتواػی  -4هحیط اجتواػی    -3پیاهسّای اضازی   -2وٌص اًساًی   -1الف( 

 ػوَهی:اتسٍذتِ هطتطوی اظ زاًص ّا ٍآگاّی ّاست وِ ٌّگام تؼاهل تازیگطاى ، اظ آى استفازُ هی وٌین .ب(ضٌاذت 

 ٍحی وٌٌسُ زضایي هؼٌای ػام هی تَاًس ذساًٍس سثحاى یا غیطاٍهؼٌای ػام ٍحی : ّواى ضٌاذت هطهَظ زضًٍی است وِ ضاهل ّوِ الْاهات هی ضَز  -2

 حسی ٍتجطتی ًثاضس هؼطفت گفتِ هی ضَز. هؼطفت: زضایي جْاى تِ ضٌاذتی وِ-3

 ػمل تِ هؼٌای ذاظ: ّواى گًَِ وِ ػٌَاى ضس تِ زًٍَع ًظطی ٍػولی تمسین هی ضَز.-4

 لاًَى ػلیت تِ ایي هؼٌا ست وِ ذَز تِ ذَز اتفالی زضػالن ضخ ًوی زّس ٍ ّط پسیسُ ای وِ ٍالغ هی ضَز ، زاضای ػلت است. 1ج(

 ىِ اتعاض تسلط اًساى تططثیْت ٍٍسیلِ ضّاساظی اًسي اظ هحسٍیت ّای طثیؼی اًس ػلَم اتعاضی هی گَیٌس.تِ ػلَم طثیؼی ، تِ زیل ایٌ-2

 آًسستِ اظ اضظضْایی ّستٌس وِ هَضز تَجِ ٍپصیطش ّوگاى تَزُ ٍافطازیه جاهؼِ ًسثت تِ آًْا گطایص ٍتوایل زاضًس.-3

 ی ضًَس ضا اػتثاضیات هی ًاهٌس.پسیسُ ّایی ضا وِ تا لطاض زازٍاػتثاض ػملی ػولی ایجاز ه -4

 آگاّاًِ تَزى  * اضازی تَزى    * ّسفساض تَزى    * هؼٌا زاض تَزى -1ز(

 27سیاست. تَضیح یىی اظهَاضز ظ  –حمَق  –التصاز -2

 تواػی هی گَیین.الیِ ّای سطحی : تِ ترص ّایی وِ تاثیط حیاتی ٍتؼییي وٌٌسُ تطای جْاى اجتواػی زاضًس . الیِ ػویك ٍتٌیازیي جْاى اج-3

فطٌّگ تِ هجوَػِ ضٌاذت هطتطوی وِ جْاى اجتواػی تطاساس آى ضىل هی گیطز ضا فطٌّگ گَیٌس. ٍاظ ططیك صفات اضثی اظًسلی تِ ًسل زیگط  -4

 هٌتمل هی گطزز

 67افسَى ظزایی*ظٍال ػمالًیت شاتی * لفس آٌّیي * تَضیح یىی اظ ایي هَضز ظ  -5

 زٍهمطغ تمسین هی وٌس .اٍ جَاهغ ضا تِ هىاًیىی ٍاضگاًیىی تمسین هی وطز. حطوت طَلی جَاهغ تططی ضا تِ-6

 ّواًٌس هَجَزظًسُ تا جْاى اططاف ذَز تطذَضز هی وٌس .چٌیي فطٌّگی هطاتك تا ًیاظ ذَز ترطْای اظ فطٌّگ ّای زیگط ضا اًتراب هی وٌس . -7

 80ز ظحل هطىالت * وطف حمیمت * ضضس فطٌّگ *تَضیح یىی اظایي سِ هَض -8

 ایطاى هؼتمس تَز ضٌاذتی وِ اظ ضاُ حس ٍتجطتِ تسست ًیاهسُ تاضس، ضٌاذت ػلوی ًیست. اٍضٌاذت ّای ضَْزی ٍٍحیاًی ٍّوچٌیي ضٌاذت ػملی ضا -9

 ضٌاذت غیط ػلوی هی زاًست ٍآًْا ضا پٌساض ّای هطتَط تِ زٍضاى وَزوی ًٍَجَاًی تططیت هی ذَاًس.

اظ ػیل ًظطی هی تَاًس تِ ضٌاذت اتؼاز هؼٌَی اًساى ٍ جْاى تپطزاظز ٍتطایي اساس سؼازت ٍ ووال آزهی ضا ضٌاسایی ػلن اجتواػی ػملی تا استفازُ  -10

 وٌس.

 اًساى ّا تسًثال آى اًس تا تا استفازُ اظ لسضت ّا ًٍیطٍّای فَق طثیؼی ًیاظّای هازی ٍزًیَی ذَز ضا تاهیي وٌس.-11

 ذساًٍس است . یؼٌی هَجَزی است وِ تیطتط اظ هَجَزات زیگط هی تَاًس ًام ّا ٍصفات اٍضا آضىاض ساظز. زضایي جْاى اًساى تعضگتطیي آیت ًٍطاًِ-12

 107تاثیط فطز تطجاهؼِ * ظًسگی ٍحیات جاهؼِ* اساضت اًساى زضًظام ظالواًِ * حك هحَض تَزى جاهؼِ تَحیسی .تَضیح ظ -13

 88جسٍل ظ  -14

 زل ٍللة آزهی ػمل اًساى حَاس آزهی

 ٍحی الْاهات الْی  حمایك طثیؼت ٍغیط طثیؼی طثیؼت ػالن

 ضیاضیت سلَن ػمل تفىط استساالل حسی ٍهطاّسُ

 
 


