
 

 ببسوِ تعبلی                       آزهَى درس: رٍاى شٌبسی

هتَسطِدٍم  دبیرستبى دٍرُ  
: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ِ کالس ٍ رشتِ:  

ً شوبرُ تلفي شبد:

ببرم  ردیف 1صفحه                                                .صفحه تبیپ شذه است  2 االت در ؤس کلّ

2  جبّبی خبلی را بب کلوبت هٌبسب پر کٌیذ.
 .هی ًبهٌذ …………… دٍ سبل اٍل سًذگی را الف(

هی گَیٌذ..... هبدگی سیستی است ..........در رٍاى ضٌبسی ثِ رفتبرّبیی وِ ٍاثستِ ثِ آ (ة
 ......... ثیطتز اس هجوَعِ اجشا است عالٍُ ثز آى رٍاثط ثیي اجشا ّن هْن است.ضٌبسی گطتبلت  رٍاى اس ًظز ج(
ٌذ.یٌذ ثبسًوبیی اطالعبت در حبفظِ را .............گَیآفز(د

1

 درست يب ًبدرست بَدى دٍجولِ زير را هشخص کٌیذ؟ 2
 .پزداسش ثِ هعٌبي دریبفت ٍ فْن ثیطتز است الف(
 .اًتخبة هحزن خبظ اسثیي هحزوْبي ثی ضوبر پیزاهَى هب توزوش ًبم داردة( 
 ذفزد ثخص ّبیی اسخبطزات سپزدُ ضذُ را فزاهَش هی وٌ" حذف وزدى"ِدر خطبي حبفظ ج(
 َد.ضپبسخ ثِ سَال طزح هی  فزضیِ جولِ خجزي است وِ ثػَرت خزدهٌذاًِ اي در د(

2 

 :بِ سَاالت چْبر گسيٌِ ای زير پبسخ دّیذ  2
وٌذ ؟ یه بىیث یوذام عجبرت دغذغِ رٍاى ضٌبسبى را ثِ درست -1
 یخَاً طِیٍاثجبت اًذ یعلو يیاستفبدُ اس رٍش ّبي ًَ:ة                  اس ولوِ رٍاى ییاثْبم سدا:الف
 یثِ پزسص ّبي رٍاى ضٌبس یٍ علو كیارائِ پبسخ ّبي دل ج:
 یٍ رٍش ّبي پضٍّط يیبدیّبي ثٌ تیهختػز اس ٍالع یثِ آگبّ یبثیدست  د:

پیطیي ّوبى هحزن یب هحزن ضجیِ آىهحزن هعیٌی تحت تبثیز ارایِ  افتذ وِ ضٌبخت سهبًی اتفبق هی -2
اتفبق چِ ًبهیذُ هی ضَد؟ لزار هی گیزد ، ایي

د( آهبدُ سبسي      ج( هحزٍهیت حسی       ة( ضذت هحزن  الف( آستبًِ هطلك
سلسِ هزاتت گشارُ ّبي علوی،در وذام هَرد ثِ درستی ًطبى دادُ ضذُ است ؟ -3

 لَاًیي- ًظزیِ- تذٍیي هسئلِ -فزضیِ ثیبى(الف
ًظزیِ- لَاًیي - تذٍیي فزضیِ - ثیبى هسئلِ(ة
  ًظزیِ- لَاًیي- تذٍیي هسئلِ-ثیبى فزضیِ (ج
 لَاًیي– ًظزیِ- تذٍیي فزضیِ- ثیبى هسئلِ (د

رٍاًطٌبسی وِ ٌّگبم ثزرسی راثطِ َّش ٍهیشاى سبسگبري ،تعزیف دلیك ٍرٍضٌی اس َّش ٍسبسگبري -4

 .یه اس اّذاف رٍاًطٌبسی دست یبفتِ است ارایِ هی دّذ ثِ وذام
 د(پیص ثیٌی                  ج(تَغیف                  ة(تجییي              الف(وٌتزل

3 

 4  گَش ثِ سًگی ة(         الف( فزاخٌبي سًذگی      ؟زير را تعريف کٌیذهفبّین   2
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هتَسطِدٍم  دبیرستبى دٍرُ  
: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ِ کالس ٍ رشتِ:  

ً شوبرُ تلفي شبد:

ببرم  ردیف 2صفحه تبیپ شذه است .                                               صفحه   2 کلّ سؤاالت در 

 سئَاالت زير پبسخ کَتبُ بذّیذ؟بِ  2
؟حذالل اًزصي السم ثزاي تحزیه یه اًذام حسی چِ ًبم دارد-1
ضٌبخت پبیِ چیست؟راسهٌظَ-2
چِ ًبم دارد؟هطزح هی وٌذ، وِ یه پضٍّطگز در ثزرسی ّبي علوی خَد هَردياٍلیي -3
هْبرت آهَسي فزاحبفظِ چیست؟اسهٌظَر-4

5

 بب تَجِ بِ حبفظِ رٍيذادی ٍهعٌبيی جذٍل زير را کبهل کٌیذ؟  2
 ؟جب ثَدیذ وثعذ اس ظْز دیزٍس 6 سبعت

 ؟در عولیبت فتح الوجیي چِ هٌبطمی اس وطَر عشیش هب آساد ضذ

 هعٌبیی حبفظِ ثب تَجِ ثِ سهبى ثِ چٌذ ًَع تمسین هی ضَد؟

 داًص عوَهی فزد

 .ایي ًَع حبفظِ سهبى ٍهىبى هطخع دارد

6

7 ؟سِ هزحلِ حبفظِ را ّوزاُ ثب هعٌی آى ّب ثٌَیسیذ 2

8 رهش گزداًی وَدوبى ٍثشرگسبالى را ثبّن همبیسِ ًوبییذ؟ 2

9  را ثٌَیسیذ؟ وَدوی دٍرُ در( Social Development) اجتوبعی رضذخالغِ هطبلت   2

 يبهوذّب یپایوي  همبثلوِ ثوب    يثوزا  ٍراّىبرّوبي السم   یدر دٍرُ ًَجوَاً  یضٌبخت زاتییًبسبسگبراًِ تغ يبهذّبیپ   2
 را ثٌَیسیذ؟ًبسبسگبراًِ 

10

نام و نام خانوادگی تجدید نظر کننده :
امضاء

نمره پایانی با عدد با حروف
 تجدید نظر شده

:حنام و نام خانوادگی مصحّ

 امضا

نمره  با عدد با حروف
پایانی

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

هتَسطِدٍم  دبیرستبى دٍرُ  
: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ِ کالس ٍ رشتِ:  

ً شوبرُ تلفي شبد:

ببرم  ردیف 1صفحه                                                .صفحه تبیپ شذه است  2 االت در ؤس کلّ

 پبسخنبمه سئواالت

2  ) ّش وذام ًین ًوشُ(جاّای خالی سا تا ولوات هٌاسة پش وٌیذ.

 تفىشد(                ولج(             سسص(ب     طفَلیت الف(

1

 ) ّش وذام ًین ًوشُ(دسست یا ًادسست تَدى دٍجولِ صیش سا هطخص وٌیذ؟  2

 دسست د(         دسست ج(           دسستًاب(         دسستالف(

2 

) ّش وذام ًین ًوشُ(     ب-4                  ب -3                   د-2  ج  -1 2 3 

 ًوشُ( یه) .تذُ اساًی وِ هادُ ّای اًذٍختِ ضذُ دسحافظِ اصاعذاد ٍاسلام تطىیل ضهص(الف  2

 ًوشُ( یه)ب(تَاًایی فشد تشای یافتي هحشن ّذف دسدٍسُ صهاًی طَالًی

4 

 تمَیت حافظِ ٍساّْای آى-4 طشح هسالِ-3  تَجِ ٍادسان ٍحافظِ-2  كآستاًِ هطل-1 2

 ) ّش وذام ًین ًوشُ(

5

6  ) ّش وذام ًین ًوشُ( سٍیذادی-هعٌایی-هعٌایی-هعٌایی-سٍیذادی 2

 نمره  1صهاى ًگهِ داسی اطععهات(  ساصی یا اًذٍصش)رخیشُ —تِ حافظِ سپشدى(سهضگشداًی)  2

اًوشُ ) تخاطش آٍسدى اطععات رخیشُ ضذُ(تاصیاتی

7

دسحالی وهِ تضسگسهاالى تهِ    – وَدواى تِ صَست جض تِ جض اطععات سا سهض گشداًی هی وٌٌذ  2

 ًوشُ( یه) ّش وذام  .ٌذگشداًی هی وٌ صَست ولی ٍخعصِ سهض

8

2 تِ سضذ، یٌذآدسفش هْن ٍیژگی تشد.ایي هی لزت دیگشاى تا تَدى اص ٍ است اجتواعی هَجَدی اًساى

 هی وٌذ. تش اجتواعی سا اٍ ٍ ضَد هی حاصل تذسیج

 3 دس حذٍد وِ است اجتواعی لثخٌذ وَدواى، دس اجتواعی سضذ ععئن تشیي اتتذایی اص یىی دٍسُ طفَلیت:

 .دّذ هی سخ هاّگی 7 - 8 دس ًیض غشیثِ اص تشس. یاتذ هی تشٍص هاّگی 2 -

وٌاسدس تَدىععلوٌذ یعٌی؛هَاصی ّای تاصی تِ وَدواى وٌذیععل(:سالگییا4دٍسُ پیص دتستاى) 

 وشدى تٌْایی تاصی تِاها وَدواىسایش

جٌس ّنتا تاصی تِ وَدواى وٌذیععلٍ گشٍّی ّای تاصی اًجام:سالگی( 9تا7)دتستاى دٍسُ

هی ضَد.لاعذُ هٌذ تاصی ّا  اًجام ٍ پسشّا(تاپسشّاٍتا دختشّا )دختشّاخَد

9
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هتَسطِدٍم  دبیرستبى دٍرُ  

هعبرف صذرا: آهَزشگبُ

: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ِ کالس ٍ رشتِ:  

ً شوبرُ تلفي شبد:

ببرم  ردیف 2صفحه تبیپ شذه است .                                               صفحه   2 کلّ سؤاالت در 

2  یدس دٍسُ ًَجَاً یضٌاخت شاتییًاساصگاساًِ تغ یاهذّایپ

   گشاىیضذى ًسثت  تِ اًتماد د حساس

 ّوتا تَدى( یٍت شیًظ ی) تضیاحساس هٌحصش تفشد تَدى اغشاق آه جادیا

  ییجَ ةیٍع ییگشا آسهاى

  سٍصهشُ یشیگ نیداضتي دس تصو هطىل

یضٌاخت شاتییًاساصگاساًِ تغ یاهذّایهماتلِ تا پ یالذاهات تشا

ًطَد ییجَ ةیاص ًَجَاى ع گشاىیدس حضَس دتْتش است 

 یهتعادل تش ذگاُیتا دس صهاى هٌاسة د شفتیهٌحصش تِ فشد ًَجَاًاى سا پز یّا یژگیٍ ذیتا

وٌٌذ. ذایًسثت تِ خَد پ

ّستٌذ ةیاص هحاسي ٍهعا یا ضُیتِ ًَجَاى ووه وشد وِ تذاًذ جَاهع ٍافشاد آه ذیتا

َ  یّا یشیگ نیًطَد.تلىِ تا تصو یشیگ نیًَجَاى تصو یتِ جا  نیتصهو  یتهشا  ییواسآهذ الگه

 .نیًَجَاى تاض یشیگ

10

 موفق وسالمت ودل آرام ببشیذ
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