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 بارم  رديف

.الف(آضٌبیی       ة(ّوکبری       ح(دٍستی        ج(صویویت          د(عطق1  

جِ الف(آضٌبیی اٍلیي سطح اس رٍاثط اًسبًی است.در ایي سطح اس راثطِ ثِ ضٌبخت اثتذایی اس طزف هقبثل هی رسیذ ٍ دیگز آى ضخص ثزای ضوب غزی

 ًیست.

 ة(ّوکبری سهبًی ضکل هیگیزد کِ در یک یب چٌذ سهیٌۀ هطخص،فعبلیت هطتزک ٍ تعبهل داضتِ ثبضین.

،عالٍُ ثز ّوکبری هطتزک دریک یب چٌذ سهیٌِ،ًَعی احسبس ًشدیکی ٍدلجستگی در افزاد ثَجَد هی آیذ.ح(سهبًی کِ راثطِ ثِ سطح دٍستی هیزسذ  

 ج(صویویت ثِ سطح ثبالتزی اس دٍستی کِ در آى ّوذلی ثیطتزی جزیبى دارد ٍ طزفیي احسبس هحجت،عالقِ ٍ اطویٌبى سیبدی ثِ ّن دارًذ.

ِ است. راثطِ ایست کِ در طَل سهبى ٍ هجتٌی ثز ّوبٌّگی ٍ درک هتقبثل کبهل هیبى دٍ طزف ضکل د( ثبالتزیي سطح راثطِ هیبى دًٍفز راثطۀ عبضقبً

(2هیگیزد.)  

.الف(دٍ طزف ثبیذ سطَح راثطِ را هزحلِ ثِ هزحلِ طی کٌٌذ.2  

(1ة(سطح راثطِ ثبیذ اس ًگبُ دٍ طزف یکسبى ثبضذ.)  

(1،خَاستِ ّب،ّذف ّب،ًقبط قَت ٍ ضعف،عَاطف،ارسش ّب ٍ َّیت خَد.)هْبرتی است کِ هطتول ثز ضٌبخت خصَصیبت،ًیبسّب« خَدضٌبسی.»3  

.الف(ضٌبخت جبیگبُ ٍ هسئَلیت خَد در ارتجبط ثب خذاًٍذ ٍ جْبى آفزیٌص4  

 ة(ضٌبخت ارسش ّب،ٌّجبرّب،ّذف ّب ٍ اٍلَیت ّبی خَد

 ح(ضٌبسبیی سزهبیِ ّب،تَاًبیی ٍ ضعف ّبی خَیص

 ج(ضٌبسبیی صفبت ضخصیتی اصلی خَد

خت عَاطف ٍ ّیجبى ّبی خَدد(ضٌب  

(5/1ُ(ضٌبخت عالقِ ّبی خَد)  

(5/0. ثزرسی ٍجَد ّوبٌّگی هیبى دٍ طزف.)5  

(1).ارسش داضتي ٍ اعتقبد ثِ آًْب،حفظ آثزٍ ٍ احتزام یب تزس اس هجبسات است.6  

(1.ًقص چبرچَثی است کِ اًسبى ثز اسبس آى طزس تفکز ٍ رفتبرش راثبدیگزاى ضکل هیذّذ.)7  

(5/0)الف( صحیح است.).گشیٌِ 8  

.ثبیذ ثز آگبّی ٍ ضٌبخت کبفی ًسجت ثِ خَد،هَقعیت ٍ طزف هقبثل هجتٌی است.پیبهذ ّب هوکي است کَتبُ هذت یب ثلٌذ هذت یب هٌفی ٍ هثجت 9

(2در سًذگی رٍثِ رٍ ّستین.)«پیبهذ ّبی اججبری-اًتخبة ّبی آساد»ثبضذ.هیتَاى گفت کِ هب ثب  

(5/0).خبًَاد10ُ  

(1ظز رضذ فزدی ٍ اجتوبعی، اس هٌظز هسئَلیت اجتوبعی،اس هٌظز دیٌی). اس ه11ٌ  

هیتَاًذ  .یکی اس ًیبس ّبی اسبسی ٍ هْن اًسبى ًیبس ثِ دلجستگی است. تأهیي ایي ًیبس هَجت آراهص ٍ آسبیص رٍاًی فزد هیطذ.اسدٍاج سهیٌِ ایست ک12ِ

سیبر عویق ٍ صویوبًِ ثیي دٍ طزف است ، اس سَی دیگز ثِ دلیل ضٌبخت ٍ تعْذی کِ دٍ اى ًیبس را ثِ ثْتزیي ضکل ثزآٍردُ سبسد.اس یک سَ راثطِ ای ث

(5/1طزف ثِ ّن دارًذ اهٌیت ثبالتزی ًسجت ثِ رٍاثط هجتٌی ثز ضیفتگی دارد.)  

(5/0.کَتبُ هذت)13  

ضوٌذی ٍ عشت ًفس  ث(خَد آگبّی  ج(رضذ . الف(چبرچَة ارسضی ة(درک ٍ پذیزش دیگزاى  ح(تصوین گیزی ٍ اًتخبة عبقالًِ         ت(خَد ارس14



 

(1)ٍ پیطزفت  د(اًعطبف پذیزی                 ُ(حل هسئلِ  

(75/0صحیح است.)«د».گشیٌِ ی 15  

ثیت . سهبًی کِ حذاقل ًیبس اًسبى ثِ دلجستگی در رٍاثط تأهیي ًطَد)رٍاثط صویوبًِ ثب ٍالذیي ٍ دٍستبى(در اثز ضذت ًیبس،حتی اگز ثب یک جذا16

(5/1در فزدی دیگز هَاجِ ضَد،هوکي است دچبر ضیفتگی ضَد.) سطحی  

ٍاى ضٌبسی .یکی اس ًیبس ای اسبسی اًسبى ، ًیبس ثِ رٍاثط ًشدیک ٍ صویوی است.ثزای سالهت رٍاى ّن ًیبسهٌذ راثطۀ ًشدیک ّستین.ایي ًیبس در سثبى ر17

(1هعزٍف است.)«دلجستگی»ثِ  

ن گیزی صزفبً هٌطقی ح(تصوین گیزی عبقالًِ.الف(تصوین گیزی احسبسی ٍ عبطفی ة(تصوی18  

 الف(در ایي ضیَُ فزد ثز اسبس احسبسبت،عَاطف ٍ ّیجبًبت خَد ًسجت ثِ هَقعیت یب هسئلِ ی هَرد ًظز تصوین گیزی هیکٌذ.

عتذل در ًظز هیگیزد.ة(در ایي ًَع تصوین گیزی فز ثذٍى تَجِ کبفی ثْبحسبسبت خَد ٍ دیگزاى، پیبهذ ّبی اًتخبة خَد را ثِ صَرت هٌطقی ٍ ه  

ظز ح(ضیَُ ایست کِ در آى فزد عالٍُ ثز درًظز گزفتي احسبسبت ٍ عَاطف خَد ٍ دیگزاى،پیبهذ ّبی اًتخبة خَد را ثِ صَرت هٌطقی ٍ هعتذل در ً

(75/1هیگیزد.)  

 

 

 

 

 

 


