
 
 

 

 

  /. ًور5ُّر هَرد  جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ. -الف

 لن رٍاى شٌبسی ............. است ٍ راثطِ ثیي هسئلِ ٍ فرضیِ .............. است. ػ. اٍلیي ّذف 1

 . ٍیژگی ّبی رٍش ػلوی ............. ٍ .............. است. 2

 . یکی از اثتذایی تریي ػالئن رشذ اجتوبػی در کَدکبى............... است کِ در حذٍد .......... هبّگی ثرٍز هی یبثذ.3

 رٍاى شٌبسی ثِ رفتبرّبیی کِ ٍاثستِ ثِ آهبدگی زیستی است............... هی گَیٌذ.در . 4

 . فرآیٌذ اًتخبة یک هحرک از ثیي هحرک ّبی حسی هختلف را ................ هی ًبهٌذ. 5

 /. ًورُ 5جذٍل زیر را کبهل کٌیذ. ّر هَرد  -ة

 جٌجِ ّبی هختلف رشذ اًسبى هثبل

 ...................... اثراز خشن

 ...................... رٍاثط ثب ّوسبالى

 

 ًورُ 1ثِ سَاالت زیر پبسخ کَتبُ دّیذ. ّر هَرد  -ج

 . هٌظَر از فرآخٌبی زًذگی چیست.1

 . دٍ ػبهل اصلی ٍ هَثر در رشذ را ًبم ثجریذ. 2

 . شٌبخت ػبلی شبهل چِ قسوتْبیی هی ثبشذ. ًبم ثجریذ.3

 . اًَاع هصبحجِ رٍاى شٌبختی را ًبم ثجریذ.  4

 . آستبًِ هطلق را تؼریف کٌیذ. 5
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  /. ًور5ُّر هَرد  ًبم خطبّبی ادراکی زیر را ثٌَیسیذ. -د

 

 

 

 .................خطبی 2                                                                           ....................  خطبی1

  /. ًور5ُّر هَرد  ح. اشکبل زیر هرثَط ثِ کذام یک از اصَل ًظریِ گشتبلت است.

  

 

 

 اصل.....................      1                                       اصل......................                2        

 ت. ثِ سَاالت زیر پبسخ کبهل دّیذ. 

 ًورُ 1.5. تَضیح دّیذ . ّیجبًبت دٍراى کَدکی دارای چِ تقسین ثٌذی هی ثبشٌذ1

 ًورُ 1ٍت احسبس را ثب ادراک ثٌَیسیذ. ب. تف2

 ًورُ 1. ػَاهل هبًغ تورکس را ًبم ثجریذ. 3

 ًورُ 1.5. سلسلِ هراتت ػلوی را ًبم ثجریذ ٍ یکی را ثِ دلخَاُ تؼریف کٌیذ. 4

 ًورُ 2رٍاى شٌبسی رشذ را تؼریف کردُ ٍ دٍرُ کَدکی ثِ چِ هراحلی تقسین هی شَد. . 5

 ًورُ 1. هٌظَر از ٍیژگی ّبی جٌسی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ چیست. 6

 

 


