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

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

شرح سئواالت

1-کذام یک از هَارد ریل از هراحل حافظِ ًوی تاضذ ؟

 الف(رهسگرداًی   ب(رخیرُ سازی   ج(اًذٍزش   د(تاز آفریٌی

2-کذام یک از هَارد ریل جس عَاهل ایجاد فراهَضی ًیست ؟

ج(رهسگرداًی ًادرست   د(هطکالت هرتَط تِ تازیاتی  الف(هذت زهاى  ب(تذاخل اطالعات  

افرادی کِ حافظِ قَی دارًذ ، ............. ًیستٌذ ، فقط تِ فٌَى تیطتری ترای تْسازی"عثارت هقاتل تا کذام کلوِ کاهل هی ضَد ؟   -3

."حافظِ هسلط ّستٌذ   

تاادب تر  ج( تاَّش تر   د ( تاضخصیت ترالف(تا دقت تر   ب(   

اگر یادگیری عویق داضتِ تاضین ، عالٍُ تر ٍاشگاى ، هعاًی آًْارا ّن هی"عثارت هقاتل تِ کذام یک از رٍش ّای هطالعِ اضارُ دارد ؟ -4

"تَاًین تفْوین .  

ی تا استراحت        ج( کاّص اثر تذاخل  د( استفادُ از رهسگرداًی هعٌادارالف( سازهاًذّی هطالة  ب( یادگیر  

، ایي هَضَع تیاًگر کذام رٍش هطالعِ است ؟"چیسی را کِ دٍست ًذاضتِ تاضین تِ راحتی رهسگرداًی ًوی کٌین  "-5

ذّی هطالة  د( هرٍر کار آهذالف( رهسگرداًی هعٌادار  ب( تیاى اّویت هطلة            ج( سازهاً  

هعٌایی چِ ًام دارد؟ ٍ ظاّری لحاظ هفَْم تِ دٍ ّای تفاٍت کردى ترجستِ-6

 رهسگرداًید( ساهاًذّی  ج( تسط هعٌایی             ب(توایس تخطی         الف( 

ٍاقعِ هْن ّستٌذ تثذیل هی کٌین ٍتِ خاطر هی سپارین.ازکذام رهزسٍقتی یک عذد ّطت رقوی را تِ دٍ عذد چْار رقوی کِ تیاًگر دٍ   -7

 گرداًی استفادُ هی کٌین؟

 دیذاری ٍضٌیذارید( هعٌاییج( ضٌیذاری               ب(دیذاری                        الف( 

. کزرد  هزرٍر  خزَد  رّزي  در را تلفي ی ضوارُ ٍ ًگاُ کرد کَچِ سر ساًذٍیچی یتاتلَ تِ. تَد گرسٌِ تسیار هٌسل تِ ترگطت ٌّگام علی -8

کزردُ  استفادُ .................از  اٍ. داد سفارش ساًذٍیچ خَد ًْار ترای ٍ ترداضت را تلفي گَضی رسیذ تالفاصلِ خاًِ تِ کِ ٌّگاهی سپس

 دیذاری ٍضٌیذارید( رهسگرداًی هعٌایی             ج( رهس گرداًی ضٌیذاری ب(رهس گرداًی دیذاری            الف( است؛   

دّذ هی اًجام آى رٍی تر را رّي هحاسثاتص کِ است سیاُ تختِ یک کذام حافظِ ّواًٌذ -9

 حافظِ حسید( حافظِ کاری ٍحافظِ فعال       ج( حافظِ فعال                 ب(حافظِ کاری          الف( 

تَدیذ؟ هرتَط تِ کذام حافظِ است؟ کجا دیرٍز ظْر از تعذ 5 ساعت -2تَدیذ؟ کجا ساعت ّویي دیرٍز -1 هثبل هبی: -11

 حافظِ کَتاُ هذتد( حافظِ حسی             ج( حافظِ رٍیذادی                    ب(حافظِ هعٌایی       الف( 
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