
 تاضوَ تؼالی

                                                                                                                                                         ۳تؼذاد ؾفذات: 

ادارٍ آهْزظ ّ                                                                   ًام خاًْادگی:ًام ّ 

 ۲۲/۰۱/۰۰۱۱تاریخ آزهْى:                                      پرّرظ اضتاى الثرز                 

هذیریت آهْزظ                                                                         پایَ: یازدُن 

 ۰۰تا  ۰۲ضاػت اهتذاى:                               کرج                ۳ًادیَ  ّ پرّرظ

دتیرضتاى ُیات                                                                  رغتَ: ػلْم اًطاًی

 دلیمَ ۰۱هذت اهتذاى:                                             للن چی دختراًَ اهٌایی 

ضال  -اهتذاًات ًْتت اّل                                                        ًام درش: رّاى غٌاضی

 ًام دتیر: دطیٌی                                       ۰۰۱۱-۰۰۱۰تذؿیلی 

 غوارٍ ؾٌذلی:

 تارم ضْال ردیف

درضت ّ ًادرضت تْدى ػثارت ُای زیر را هػخؽ کٌیذ ّ در ؾْرت ًادرضت تْدى،  ۰

 ػثارت ؾذیخ را تٌْیطیذ:

چرایی اتفاق افتادى یک پذیذٍ، تْؾیف آى پذیذٍ  الف(

 اضت....................................................................

ظ ادراکی تْجَ تَ غکل ظاُری هذرک، ًػاى دٌُذٍ پرداز ب(

 .....................................................اضت

رغذ ُیجاًی در دّرٍ کْدکی، تٌِا هطتلسم آگاُی اّ از ُیجاًات خْد  پ(

 اضت..................................

تذریک ُر یک از گیرًذٍ ُای دطی تاتغ غذت هذرک  ت(

 .........................................اضت.................

ث( کْدکاى ُذایای تسرگ کن ارزظ را، تر ُذایای کْچک پرارزظ ترجیخ هی 

 دٌُذ..........................

 ج( ظرفیت اطالػات در دافظَ دطی هذذّد اضت.................................

 

۰.۱ 

 گسیٌَ درضت را هػخؽ کٌیذ: ۲

 ؟جس غٌاخت ػالی ًوی غْد الف( کذام یک

                                                                      اضتذالل( ۰

              تؿوین گیری( ۲

                                                                       دافظَ( ۳ 

 دل هطالَ( ۰

. 
 غٌاختی در دّرٍ ًْجْاًی ًوی غْد؟ب( کذام یک جس پیاهذ تغییرات 

( ۲( دطاضیت ًطثت تَ اًتماد دیگراى                                      ۰

 آرهاى گرایی ّ ػیة جْیی

( هػکل در تؿوین گیری                                                  ۳

 ( ػذم کٌترل ُیجاًات ۰

 

 رػایت کذام هْرد ضرّری اضت؟پ( ٌُگام اًجام دادى تکلیف ُن زهاى 

( تکالیف غثیَ ُن تاغٌذ                                                  ۰

 ( تکالیف دغْاری کوی داغتَ تاغٌذ۲

( ۰( فرد هِارت الزم را ترای اًجام تکلیف داغتَ تاغذ                    ۳

 ُوَ هْارد

 

 خاؼ چَ ًْع دافظَ هی گْیٌذ؟تَ تجرتَ هػخؽ ّاتطتَ تَ زهاى ّ هکاى ت( 

( دافظَ هؼٌایی                                                             ۰

 ( دافظَ کاری۲

( دافظَ رّیذادی                                                           ۳

 ( دافظَ کْتاٍ هذت۳

 

۲ 

 جاُای خالی را تا ػثارت هٌاضة پر ًواییذ: ۳

یکطاًی از آى هی کوی ّ تَ تؼریفی از هتغیر کَ ترداغت ػیٌی ّ دلیك ّ  الف(

 غْد تؼریف............... هی گْیٌذ.

۰.۱ 



رّاى غٌاضاى رغذ هؼتمذًذ ّیژگی افراد هؼلْل دّ دضتَ  ب(

ػْاهل............................ ّ ................................. 

 اضت.

جای تالظ ترای کن کردى فاؾلَ تیي خْدآرهاًی ّ  ترخی از ًْجْاًاى تَ پ(

 خْدّالؼی تَ .................................... هی پردازًذ.

اگر تْجَ هذام ّ پایذار تاغذ در آى ؾْرت تا ( ت

 ............................. هْاجَ ُطتین.

تگْیذ، در ٌُگاهی کَ فرد پاضخ ضْالی را هی داًذ، اها ًوی تْاًذ  ث(

 پذیذٍ.......................... اتفاق افتادٍ اضت.

 

 

 هفاُین زیر را تؼریف کٌیذ: ۰

  رّظ ػلوی:الف( 

 

 رضع یا پختگی: ب(

 

 آهادٍ ضازی: پ(

 

 تُْن: ت(

 

۲ 

 یک هطالَ طرح کٌیذ ّ ضپص فرضیَ ای ترای آى تٌْیطیذ: ۱

 

 

 

 

۱.۱ 

 ُر یک، یک هثال تسًیذ:ترای هٌاتغ کطة غٌاخت را ًام تثریذ ّ  ۲

 

 

 

 

 

۰ 

رّاًػٌاضی را ًام تردٍ ّ ًمطَ لْت ُر یک را رّظ ُای جوغ آّری اطالػات در  ۰

 تٌْیطیذ

 

 

 

 

 

 

 

۰.۱ 

 در جذّل زیر ّیژگی ُر هردلَ از رغذ اجتواػی کْدک را تٌْیطیذ: ۸

 

 ّیژگی اجتواػی ضي کْدک

  هاُگی ۳-۲

  هاُگی ۸

 ۱یا  ۰

 ضالگی

 

   دّرٍ دتطتاى

۰ 

)ّیژگی ُر هردلَ را ى کٌیذاضالگی را تی ۲۰از لذاظ اضالم هرادل رغذ اًطاى تا  ۹

 تٌْیطیذ(:

 

 

۰ 



 

 

تفاّت  ۳رغذ غٌاختی در دّرٍ کْدکی را تا دّرٍ ًْجْاًی همایطَ کٌیذ)دذالل  ۰۱

 را رکر کٌیذ(:

 

 

 

 

 

 

۰.۱ 

 هْرد( ۰اجسایی کَ ُْیت یک ًْجْاى را هی ضازد ًام تثریذ) ۰۰

 

 

 

 

۰ 

 کارکردُای تْجَ را ًام تردٍ ّ تْضیخ دُیذ: ۰۲

 

 

 

 

 

 

۰.۱ 

 َ اختؿار تْضیخ دُیذ:ایجاد تورکس هی غًْذ ًام تردٍ ّ ت دّ ػاهلی کَ ػذم ۰۳

 

 

 

 

 

 

۰ 

 رّاى غٌاضی گػتالت را تْضیخ دُیذ ّ اؾْل هرتْط تَ آى را ًام تثریذ: ۰۰

 

 

 

 

 

 

۰.۱ 

 تْضیخ دُیذ:هرادل ضَ گاًَ دافظَ را ًام تردٍ ّ  ۰۱

 

 

 

 

 

۰.۱ 

 تا آرزّی هْفمیت غوا داًع آهْزاى ػسیسم

 



 تاعوَ تؼالی

                                                                                                                                                         ۳تؼذاد ففذات: 

اداسٍ آهْصػ ّ                            کلید آزمون     ًام ّ ًام خاًْادگی:

تاسیخ آصهْى:                              پشّسػ اعتاى الثشص                 

۲۲/۰۱/۰۰۱۱ 

هذیشیت آهْصػ ّ                                                    پایَ: یاصدُن 

تا  ۰۲عاػت اهتذاى:                              کشد                ۳ًادیَ  پشّسػ

۰۰ 

دتیشعتاى ُیات                                            سؽتَ: ػلْم اًغاًی

هذت اهتذاى:                                 اهٌایی دختشاًَ للن چی             

 دلیمَ ۰۱

عال  -اهتذاًات ًْتت اّل                                   ًام دسط: سّاى ؽٌاعی

 ًام دتیش: دغیٌی                                     ۰۰۱۱-۰۰۱۰تذقیلی 

 تاسم عْال سدیف

دسعت ّ ًادسعت تْدى ػثاست ُای صیش سا هؾخـ کٌیذ ّ دس فْست ًادسعت تْدى،  ۰

 ػثاست فذیخ سا تٌْیغیذ:

چشایی اتفاق افتادى یک پذیذٍ، تْفیف آى پذیذٍ  الف(

 تثییي....ؽ. اعت............

تْجَ تَ ؽکل ظاُشی هذشک، ًؾاى دٌُذٍ پشداصػ ادساکی  ب(

 ؿ..............اعت

سؽذ ُیجاًی دس دّسٍ کْدکی، تٌِا هغتلضم آگاُی اّ اص ُیجاًات خْد  پ(

 ؽ. ّ آگاُی اص طشف هماتلاعت...........
 ؿتذشیک ُش یک اص گیشًذٍ ُای دغی تاتغ ؽذت هذشک اعت............... ت(

ُذایای تضسگ کن اسصػ سا، تش ُذایای کْچک پشاسصػ تشجیخ هی  ث( کْدکاى

 ؿدٌُذ.........

 ؽ. ًاهذذّدد( ظشفیت اطالػات دس دافظَ دغی هذذّد اعت............

۰.۱ 

 گضیٌَ دسعت سا هؾخـ کٌیذ: ۲

 ؟جض ؽٌاخت ػالی ًوی ؽْدالف( کذام یک 

                                                                     اعتذالل( ۰

              تقوین گیشی( ۲ *

                                                                       دافظَ( ۳ 

 دل هغالَ( ۰

 ب( کذام یک جض پیاهذ تغییشات ؽٌاختی دس دّسٍ ًْجْاًی ًوی ؽْد؟

تَ اًتماد دیگشاى                                      ( دغاعیت ًغثت ۰

 ( آسهاى گشایی ّ ػیة جْیی۲

( هؾکل دس تقوین گیشی                                                 ۳

 ( ػذم کٌتشل ُیجاًات ۰ *

 پ( ٌُگام اًجام دادى تکلیف ُن صهاى سػایت کذام هْسد ضشّسی اعت؟

ٌذ                                                  ( تکالیف ؽثیَ ُن تاؽ۰

 ( تکالیف دؽْاسی کوی داؽتَ تاؽٌذ۲

   *( فشد هِاست الصم سا تشای اًجام تکلیف داؽتَ تاؽذ                 ۳

 ( ُوَ هْاسد۰

 تَ تجشتَ هؾخـ ّاتغتَ تَ صهاى ّ هکاى خاؿ چَ ًْع دافظَ هی گْیٌذ؟ت( 

                                                     ( دافظَ هؼٌایی        ۰

 ( دافظَ کاسی۲

                                                        *( دافظَ سّیذادی     ۳

 ( دافظَ کْتاٍ هذت۳

۲ 

 جاُای خالی سا تا ػثاست هٌاعة پش ًواییذ: ۳

یکغاًی اص آى کوی ّ تَ تؼشیفی اص هتغیش کَ تشداؽت ػیٌی ّ دلیك ّ  الف(

 .......... هی گْیٌذ.ػولیاتیهی ؽْد تؼشیف.....

سّاى ؽٌاعاى سؽذ هؼتمذًذ ّیژگی افشاد هؼلْل دّ دعتَ  ب(

.................. ّ هذیطػْاهل..........

 ................... اعت.ّساحت..............

ًْجْاًاى تَ جای تالػ تشای کن کشدى فافلَ تیي خْدآسهاًی ّ تشخی اص  پ(

........................ هی سّیاپشداصیخْدّالؼی تَ ............

 پشداصًذ.

اگش تْجَ هذام ّ پایذاس تاؽذ دس آى فْست تا ( ت

۰.۱ 



 ..................... هْاجَ ُغتین.توشکض........

داًذ، اها ًوی تْاًذ تگْیذ،  دس ٌُگاهی کَ فشد پاعخ عْالی سا هی ث(

 ................ اتفاق افتادٍ اعت.ًْک صتاًیپذیذٍ..........

 هفاُین صیش سا تؼشیف کٌیذ: ۰

فشآیٌذ جغتجْی تالاػذٍ ّ ًظام داس تشای هؾخـ کشدى یک  سّػ ػلوی:الف( 

 هْلؼیت ًاهؼیي

 سفتاسُای ّاتغتَ تَ آهادگی صیغتی سعؼ یا پختگی: ب(

ؽٌاخت هذشک هؼیٌی، تذت تاحیش اسائَ پیؾیي ُواى هذشک یا  آهادٍ عاصی: پ(

 هذشک ؽثیَ آى لشاس گیشد.

 ادساک هیکٌین کَ ادغاط ًؾذٍ اًذ. گاُی چیضُایی سا تُْن: ت(

 

۲ 

  یک هغالَ طشح کٌیذ ّ عپظ فشضیَ ای تشای آى تٌْیغیذ: ۱

 تاحیش داسد؟عْال: آیا عطخ تذقیالت ّالذیي تش پیؾشفت تذقیلی فشصًذ 

 فشضیَ: عطخ تاالی تذقیالت ّالذیي تاػج پیؾشفت تذقیلی فشصًذ هی ؽْد.

 

۱.۱ 

 تشای ُش یک، یک هخال تضًیذ:هٌاتغ کغة ؽٌاخت سا ًام تثشیذ ّ  ۲

 کالهی: اسجاع تَ ادادیج ّ کتاب ُای دیٌی ّ...

 ػشفاًی: تَ دلن افتادٍ کَ صّدتش کاست دسعت هی ؽْد.

 اًجام دادى ایي کاس دسعت ًیغت. فلغفی: تا دالیل ػملی

 دسجَ تَ جْػ هی آیذ. ۰۱۱ػلوی: تش اعاط آصهایؼ ُای اًجام ؽذٍ آب دس 

۰ 

سّاًؾٌاعی سا ًام تشدٍ ّ ًمطَ لْت ُش یک سا سّػ ُای جوغ آّسی اطالػات دس  ۰

 تٌْیغیذ

 هؾاُذٍ: حثت دلیك ّ تَ دّس اص پیؼ داّسی

 تشسعی ًیغت.پشعؾٌاهَ: هغائلی کَ تا هؾاُذٍ لاتل 

 هقادثَ: پشعؼ تؼذی، تش اعاط پاعخ لثلی هشاجغ عاصهاًذُی هی ؽْد.

 آصهْى: اتضاسی تشای کوی کشدى ّیژگی سّاى ؽٌاختی

۰.۱ 

دس جذّل صیش ّیژگی ُش هشدلَ اص سؽذ  ۸

 اجتواػی کْدک سا تٌْیغیذ:

 

 

 ّیژگی اجتواػی عي کْدک

 لثخٌذ اجتواػی  هاُگی ۳-۲

 اضطشاب جذایی  هاُگی ۸

 تاصی ُای هْاصی  عالگی ۱یا  ۰

 تاصی ُای گشُّی  دّسٍ دتغتاى

۰ 

)ّیژگی ُش هشدلَ ى کٌیذاعالگی سا تی ۲۰اص لذاظ اعالم هشادل سؽذ اًغاى تا  ۹

 سا تٌْیغیذ(:

 ُفت عال اّل: آلا ّ عشّس

 ُفت عال دّم: فشهاًثشداس

 ُفت عال عْم: ّصیش ّ هؾاّس

۰ 

 ۳سا تا دّسٍ ًْجْاًی همایغَ کٌیذ)دذالل سؽذ ؽٌاختی دس دّسٍ کْدکی  ۰۱

 تفاّت سا رکش کٌیذ(:

ًْجْاى فشضیَ عاصی هی کٌذ ّ اص تفکش ادتوال گشا اعتفادٍ کی کٌذ، دس 

دالی کَ کْدک تشای اعتذالل اص ّالؼیت ُای هلوْط ّ تیشًّی اعتفادٍ هی 

 کٌذ.

تَ کْدک ًْجْاى تش اطالػات هشتثط هتوشکض هی ؽْد ّ تْجَ گضیٌؾی تشی ًغثت 

 داسد.

ًْجْاى هِاست تاصداسی ّ هٌغ هذشک ُای ًاهشتثط سا داسًذ ّ ُوچٌیي هِاست 

  فشاؽٌاخت ّ فشادافظَ کَ دس کْدک ایي هِاست ُا ّجْد ًذاسد.

۰.۱ 

 هْسد( ۰اجضایی کَ ُْیت یک ًْجْاى سا هی عاصد ًام تثشیذ) ۰۰
 ...ّیژگی ُای جغوی، جٌغی، اجتواػی، ؽٌاختی، اخاللی، ُیجاًی ّ

۰ 

 کاسکشدُای تْجَ سا ًام تشدٍ ّ تْضیخ دُیذ: ۰۲

سدیاتی دسعت ػالهت: هٌظْس اص هذشک ُذف ػالهتی کَ ؽخـ تایذ آى سا تشگضیٌذ 

 ّػالئن اًذشافی کَ هاًغ اًتخاب ُذف هی ؽْد.

گْػ تَ صًگی: تَ تْاًایی فشد تشای یافتي هذشک ُذف دس یک دّسٍ صهاًی 

 گْیٌذ)گْػ تَ صًگی تا گزس صهاى کاُؼ هی یاتذ(طْالًی، گْػ تَ صًگی 

جغت ّ جْ: ُش چَ ػْاهل اًذشافی تیؾتش تاؽذ ّ هٌذقش تَ فشد ًثاؽذ جغتجْ 

 عخت تش هی ؽْد.

۰.۱ 

 َ اختقاس تْضیخ دُیذ:ایجاد توشکض هی ؽًْذ ًام تشدٍ ّ ت دّ ػاهلی کَ ػذم ۰۳

ائَ ؽْد، فشد تَ یکٌْاختی ّ حثات ًغثی: ّلتی هْضْػی تَ فْست یکٌْاخت اس

۰ 



 آى ػادت کشدٍ ّ اتؼاد جذیذ سا دسک ًوی کٌذ.

ؼات هتؼذد اسائَ ؽْد تا هذشک: اگش هذشک هْسد ًظش تَ دفآؽٌایی ًغثی 

 خْگیشی)آفت توشکض( پیؼ هی آیذ.

 سّاى ؽٌاعی گؾتالت سا تْضیخ دُیذ ّ افْل هشتْط تَ آى سا ًام تثشیذ: ۰۰

کل تیؾتش اص هجوْع اجضاعت. کل، ػالٍّ تش هجوْع اجضا، ؽاهل سّاتط تیي 

 اجضا ُن هی ؽْد کَ اص جوغ اجضا تَ دعت ًوی آیذ. 

 ؽکل ّ صهیٌَ. هجاّست. هؾاتِت. اعتوشاس. تماسب

۰.۱ 

 هشادل عَ گاًَ دافظَ سا ًام تشدٍ ّ تْضیخ دُیذ: ۰۱

ؽٌیذاسی، دیذاسی، هؼٌایی هی سهضگشداًی: تَ دافظَ عپشدى، کَ تَ عَ فْست 

 تاؽذ.

 رخیشٍ عاصی: ًگِذاسی اطالػات، صهاى رخیشٍ عاصی اطالػات هتفاّت اعت.

تاصیاتی: تَ خاطش آّسدى اطالػات رخیشٍ ؽذٍ، اطالػات اص دافظَ فشاخْاًذٍ 

 هی ؽْد.

 

۰.۱ 

 تا آسصّی هْفمیت ؽوا داًؼ آهْصاى ػضیضم

 


