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الف -جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنید ( .هر مورد ) 0/52
 2 -1حَصُ اصلی تحقیق دس سٍاى ضٌاسی ػباستٌذ اص. ................. ٍ ................،
 ............ -2فشآیٌذ جست ٍ جَی هٌظن بشای هطخص ضذى یک هَقؼیت ًاهؼیي است.
 -3سِ ٍیظگی آصهَى پزیشی یا تجشبی پزیشی  ،............،............،...........است.
 -4سفتاسگشایاى هؼتقذًذ کِ توام سفتاسّای ها ............. ،است.
 -5هْن تشیي دسک ها اص ًظشیِ فشٍیذ ،کطف پذیذُ  ................است.
 -6دٍ فشآیٌذ دس هفَْم سضذ .............. ٍ .............. ،است.
 -7هْن تشیي اصل سٍش آصهایطی  ............است ٍ اص هضایای اصلی سٍش آصهایطی  ..............هی باضذ.
 -8دس ًظشیِ سضذی ا سیکسَى دس ٍاقغّ ................. ،ش ًَع سٍیاسٍیی با هحیط است.
 -9تَاًایی چٌگ صدى اص حذٍد  ............هاّگی بِ بؼذ بَجَد هی آیذ.
ب -ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
ٍ -1یظگی دسٍى ًگشی ٍ خَد هشکضی چِ خطشاتی سا دس ًَجَاى هی تَاًذ بِ ّوشاُ داضتِ باضذ)0/5( .
 -2چِ ػَاهلی دس ضشٍع سي بلَؽ تاثیش داسًذ 2 .هَسد ( ) 0/5
 -3هشاحل سضذ قبل اص تَلذ سا ًام ببشیذ) 1/5 ( .
 -4هَضَع ػلن سٍاى ضٌاسی چیست) 0/5 ( .
 -5سِ هَضَع یا پیص فشض هْن دس سٍیکشد سٍاًکاٍی اص ًگاُ فشٍیذ چیست) 1/5 ( .
 -6سَهیي ٍ چْاسهیي ًیاصی کِ دس ًظشیِ هاصلَ هطشح ضذ سا بِ تشتیب بٌَیسیذ) 0/5 ( .
 -7دس پظٍّص صیش هتغیش هستقل ٍ ٍابستِ سا هطخص کٌیذ) 0/5 ( .
 هیضاى فطاس سٍاًی ،دس پشستاساى بخطْای هشاقبت ٍیظُ ٍ استباط آى با کیفیت بیواسیْا. -8اص هؼایب سٍش هطاّذُ طبیؼی  2هَسد سا ًام ببشیذ) 1 ( .
 -9اػالم ضشٍع دٍسُ بلَؽ دس دختشاى ٍ پسشاى چیست) 0/5 ( .

ج -بِ سَاالت صیش پاسخ کاهل دّیذ.
 -1سِ دٍسُ اصلی سضذ استذالل اخالقی سا اص ًظش کلبشگ بٌَیسیذ) 1/5( .
 -2سضذ ضٌاختی دس دٍسُ کَدکی دٍم (  7تا  11سالگی ) داسای چِ ٍیظگی ّایی است .تَضیح دّیذ) 1/5 ( .
ً -3ظشیِ ضٌاختی پیاطُ ضاهل چِ هشاحلی استً ،ام بشدُ ٍ هحذٍدُ سٌی ّش هشحلِ سا رکش کٌیذ) 2 ( .
 -4سٍش ّای تحقیق دس سٍلي ضٌاسی سا ًام بشدُ ٍ یکی سا تَضیح دّیذ) 1/5 ( .
 -5چشا بلَؽ صٍدسع بشای دختشاى دضَاستش اص بلَؽ دیشسع است ٍ هحذٍدُ سي بلَؽ بِ طَس کلی چِ سٌیٌی سا
ضاهل هی ضَد) 1/25 ( .
 -6سٍیکشد صیست ضٌاختی سا دس ػلن سٍاى ضٌاسی تَضیح دّیذّ .وشاُ با هثال) 0/75 ( .
 -7هفَْم سضذ سا تؼشیف کٌیذ)1( .

