
 رواى شنبسی پبیه یبزدهن علوم انسبنی وهعبرف اسالهی سوم  آزهوى تستی درس :

 دقیقه 01گویی:نبم ونبم خبنوادگی:        نبم دبیر:  وحیذفالحی                           هذت پبسخ

 شرح سئواالت

اضیاء ًالص سا تِ صَست واهل تثیٌین تحت تاثیش وذام اصل هَسدلثَل هىتة گطتالت است؟ایي وِ ها هؼوَال توایل داسین -1

تماسب د(استوشاس                                 ج(هطاتْت                       ب(هجاٍست                     الف( 

طتالت ًوی داًیذ؟وذام  یه اص هَاسد صیش سا جضء اصَل هَسد لثَل سٍاًطٌاساى هىتة گ-2

هجاٍست ٍهطاتْت د(              تطاتِ ٍتضاد          ج(           ضىل ٍصهیٌِ     ب(           استوشاس ٍتماسب   الف(

اضاسُ  تِ وذام «ٍتلٌذتش دیذى پیىاى ّای  ٍاگشا ًسثت تِ ّن گشا« تلٌذتش دیذى خط تاالیی صهاًی  وِ خط ٍسط تشاتش است »تِ تشتیة -3

 خطا داسد؟

الیش -خطای هَلش –خطای ادسان اًتخاتی ب(حطای دفاع ادساوی                                    -خطای پًَضٍالف(   

 خطای پًَضٍ -الیش-خطای هَلشد(      الیش                                   -خطای هَلش -خطای پًَضٍج(

وذام تِ ضَع هَ ایي وٌذ. هی ًگاُ ایذ آٍیختِ گشدى ٍ دست ضوا تِ وِ طالّایی تِ تیٌذ هی سا ضوا ٍلتی تگیشیذ ًظش دس سا طالفشٍضی یه-4

 داسد؟ اضاسُ ضٌاخت هفاّین اص هٌثغ

 خَگیشید(تَجِ                       ج(هحشٍهیت حسی   ب(جثشاى حسی  الف(

ٍلی وٌذ گفتگَ هادسش تا دختش آى تاسُ دس هی خَاّذ اهشٍص ٍ ًوَدُ هطاّذُ آًجا سا دختشی ٍ سفتِ هیْواًی تِ خَد هادس تا پیص هذتی صثا-5

 است. ضذُ هطىلی چِ دچاس اٍ ًظش ضوا تِ آٍسد ًوی تیاد سا اٍ اسن وٌذ هی واسی ّش

 ادساند(                 احساس      ج( پذیذُ ًَن صتاًی ب(آهادُ ساصی ادساوی  الف(

.ضَد یه اًجام یحس شًذُیگ وذام تَسط یحس افتیدس يیطتشیت هختلف حَاس يیت دس-6

یٌیتد(      چطنج(                     پَستب(  گَشالف( 

ذُیًاه چِ اتفاق يیا ، شدیگ یه لشاس آى ِیضث هحشن ای هحشن ّواى يیطیپ ِیاسا شیتاث تحت یٌیهؼ هحشن ضٌاخت وِ افتذ یه اتفاق یصهاً-7

ضَد؟  یه

یساص آهادُد(                        یحس تیهحشٍه ج(  هحشن ضذتب(   هطلك آستاًِالف(

؟ است وذام توشوض آفت-8

یصًگ تِ گَشد(               هحشن تا یًسث ییآضٌاج(  یًسث ثثات ٍ یىٌَاختیب(   یشیگ خَالف(

؟ تاضذ یًو تَجِ یواسوشدّا اص هیوذاه-9

یآگاّد(               ػالهت دسست یاتیسدج(                 یصًگ تِ گَشب( جستجَالف(

؟ ضَد یًو هٌجش ، یرٌّ یختگیاًگ ٍ یشیدسگ تِ شیص ػَاهل اص هی وذام-11

 یستیص یاصّایًد(                             ّذف جادیاج(                    ػادتب( ِیتغزالف(
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درس روان شناسی پایه یازدهم انسانی فصل سوم پاسخنامه 
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