آزهوى تستی درس ; پنجن رواى شنبسی پبیه یبزدهن علوم انسبنی وهعبرف اسالهی
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هذت پبسخگویی; 23دقیقه

نبم دبیر; وحیذفالحی
شرح سئواالت

-1ایي عببرت کِ " حل توزیي ریبضی بزای ریبضی داى آسبى  ،اهب بزای دیگزاى هسئلِ است " .بِ کذام ٍیژگی هسئلِ اضبرُ دارد ؟
الف (تَاًوٌذیْبی هحذٍد فزد

ج (ّذفوٌذ بَدى

ة (هطخص بَدى هَقعیت فعلی

د (تحت کٌتزل بَدى

-2کذام یک اس عَاهل سیز جشء عَاهل هؤثز بز حل هسئلِ ًیست ؟
ة (اثز ًْفتگی

الف (تجبرة گذضتِ

د (سطح دضَاری هسئلِ

ج (ًَع ًگبُ بِ هسئلِ

-3بزگشاری اهتحبى تعییي سطح در ابتذا ٍرٍد بِ سببى آهَسی  ،بیبًگز کذام ٍیژگی حل هسئلِ هی ببضذ ؟
الف(تعییي هَقعیت فعلی الشاهی است .

ة (فزایٌذ حل هسئلِ تحت کٌتزل است.

ج (حل هسئلِ ّ ،ذفوٌذ است .

د (تَاًوٌذی افزاد در جزیبى حل هسئلِ  ،هحذٍد است

-4ایي جولِ" علی اس دٍستبًص هی پزسذ آیب رٍس جوعِ بزای هْوبًی بِ خبًِ آى ّب هی آیٌذ یب خیز؟ بعذ اس هَافقت دٍستبى ،بِ سزاغ خزیذ
هبیحتبج هْوبًی هی رٍد ".بِ کذام رٍش تحلیل حل هسبلِ اضبرُ دارد؟
ة (رٍش ضَْدی

الف (رٍش تحلیلی

د ( ضَْدی ٍاکتطبفی

ج (رٍش اکتطبفی

-5در چٌذ هبُ گذضتِ ،پیطزفت تحصیلی سبرا کٌذ بَدُ است.بزای حل ایي هسئلِ ،تصوین هی گیزد ّز رٍس  5سبعت بیص تز هطبلعِ کٌذ.
ّفتِ اٍل ًتَاًست تصوین خَد را عولی کٌذ .هبدرش پیطٌْبد کزد رٍس اٍل یک سبعت بیطتز بخَاًذ ،رٍس دٍم یک سبعت ٍ ًین ،رٍس سَم
دٍ سبعت ٍ ایي رًٍذ را تب رسیذى بِ پٌج سبعت هطبلعِ بیص تز اداهِ دّذ .سبرا بزای حل هسئلِ ،اس کذام رٍش استفبدُ کزدُ است.
الف (خزد کزدى

ة (رٍش کبّص تفبٍت ٍضعیت هَجَد بب ٍضعیت هطلَة

ج (رٍش ببرش هغشی

د (هٌْذسی هعکَس

-6در رٍش ببرش هغشی حل هسبلِ چٌذ رٍش اصلی ٍجَد دارد؟
الف (دٍ هزحلِ

ة (سِ هزحلِ

ج (چْبر هزحلِ

د ( بستگی بِ هَقعیت دارد

-7در کذام هزحلِ ببرش هغشی فزد اقذام بِ ارائِ هٌبسبت تزیي ٍ بْتزیي راُ حل هی ًوبیذ
الف (سَم

ج ( چْبرم

ة (اٍل

د ( دٍم

-8پیبهذ ًبکبهی در افزاد چیست؟
الف (ایجبد استزس

ج (پزخبضگزی

ة (فطبر رٍاًی

د (تْبجن ٍپزخبضگزی

 -9دبیز یکی اس درس ّب ،بعذ اس هطَرت بب هذیز دبیزستبىٍ ،ارد کالس هی ضَد ٍ بِ داًص آهَساى خبز هی دّذ کِ هذیز هذرسِ تصوین
گزفتِ است دٍضٌبِ ی ّفتِ آیٌذُ را بزای استزاحت ،در خبرج اس هذرسِ ببضٌذ؛ ایي کِ کجب ببضٌذ بِ اًتخبة داًص آهَساى است .دبیز اس
داًص آهَساى هی پزسذ :کجب بزٍین؟ داًص آهَساى پبسخ هی دٌّذ ٍ.سپس سِ پیطٌْبد ًْبیی هی ضَد .بِ ًظز ضوب اس کذام رٍش حل
هسبلِ استفبدُ ضذُ است؟
الف ( تحلیلی

ج ( ضَْدی

ة (اکتطبفی

د (ّوِ هَارد

 -11بِ اثز ًبدیذُ گزفتي حل هسألِ بزای هذت سهبًی هطخص هی گَیٌذ
الف (تفکز

ج(تحلیلی

ة (اثز ًْفتگی

ة (اکتطبفی

 -11ایي رٍش بیطتز درحل هسبیل ریبضی کبربزددارد.
الف(رٍش خزدکزدى

ة (تحلیلی

ج(تفکز

د(رٍش ضزٍع اس اخز

 -12حل کزدى هسبلِ)بزج ّبًَی (کذام رٍش اکتطبفی حل هسبلِ است؟
الف (رٍش کبّص تفبٍت ٍضعیت هَجَد بب ٍضعیت هطلَة ة (رٍش ببرش هغشی ج(رٍش ضزٍع اسآخز

د(رٍش خزد کزدى
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