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1  

آشننیی با ننیاخیه   نن ااا
باوااصطالحیتاها جاآنیخوم

اآنیخومبا

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 .ٍاطُ آًبتَهی سا تفؼیش کٌذ ٍ تَضیح دّذ 
  ٍ هحَس ّبی هختلف ثذى ػبطیتبل، کشًٍبل

 تشاًؼَسع سا ؿشح دّذ.
  ٍ لغت ّبی اختصبصی هبًٌذ هذیبل

لتشال،اًتشیَس ٍ پَػتشیَس، ػَپشیَس ٍ ایٌفشیَس، 
 تَضیح دّذ. پشٍکؼیوبل ٍ دیؼتبل سا

  ،حشکبت هفبصل هبًٌذ فلکـي ٍ اکؼتٌـي
سٍتیـي، پشًٍیـي ٍ ػَپیٌـي سا ؿشح دّذ 

 ٍ هثبل صًذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

 اطلط،هَالش ٍ

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

 

 آزهَى آغبزیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 حیذریِترثت  علَم پسشکی داًشگبُ پسشکی ٍ تَظعِ آهَزغ بتهرکس هطبلع          
 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 ِثبؿذ. دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿت 

 

اآشیی با یاسلول  2

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 .ثخؾ ّبی هختلف ػلَل سا ؿشح دّذ 
  غـبی ػلَل ٍ عٌبصش تـکیل دٌّذُ ی آى

 سا تَضیح دّذ.
 .ػیتَپالػن ٍ اسگبًل ّبی آى سا ؿشح دّذ 
 َلی سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ.اتصبالت ػل 
 ی ٍ اجضای تـکیل دٌّذُ ی آى اػکلت ػلَل

 شح دّذ.سا ؿ
  چشخِ ػلَلی ٍ تقؼیوبت ػلَلی سا تَضیح

 دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

 ِثبؿذ. دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿت 
 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

، کتبة، عکط

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اآشیی با یا یفتاهییا دن  3

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  ثبفت پَؿـی ثب رکش ٍیظگی ٍ هثبل اًَاع
 تَضیح دّذ.

  تَضیح دّذ.ثبفت ّوجٌذ ثب رکش ٍیظگی 
 عضلِ ثب رکش ٍیظگی ٍ هثبل تَضیح  ثبفت

 دّذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  تَضیح دّذ. ثبفت عصجی ثب رکش ٍیظگی 
 ة( حیطِ عبطفی

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج
 داؿتِ ثبؿذ.

اآشیی با یااسکلتا دن  4

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 .ٍظبیف ػیؼتن اػکلتی سا ثیبى کٌذ 
  اًَاع اػتخَاى ٍ هفصل سا ثب رکش ٍیظگی ّب

 آى ّب تَضیح دّذ.
  ُػتَى هْشُ ای سا ثب رکش هـخصبت هْش

گشدًی،ػیٌِ ای ،کوشی ٍ خبجی تعشیف  ّبی
 کٌذ.

  جوجوِ سا تعشیف ٍ اػتخَاى ّبی آى سا ثب
 رکش ٍیظگی آى ّب ًبم ثجشد.

  اػتخَاى ّبی اًذام فَقبًی ٍ تحتبًی ثب رکش
 خالصِ ای اص هـخصبت آى ًبم ثجشد.

 ة( حیطِ عبطفی
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 ثِ دسع تَجِ  دس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق

 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اآشیی با یاعضالتا دن  5

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 ً بحیِ ثبصٍ سا ثـٌبػذ عضالت اًذام فَقبًی دس
 ٍ ًبم ثجشد.

  عضالت اًذام فَقبًی دس ًبحیِ ػبعذ سا

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 ثـٌبػذ ٍ ًبم ثجشد.

  عضالت اًذام فَقبًی دس ًبحیِ کف دػت  سا
  ثـٌبػذ ٍ ًبم ثجشد. 

 اًذام  ثِ صَست خالصِ عولکشد عضالت
 سا تَضیح دّذ. فَقبًی

 سا گلَتئبل  دس ًبحیِ  عضالت اًذام تحتبًی
 شد.ٍ ًبم ثج ثـٌبػذ

  عضالت اًذام تحتبًی دس ًبحیِ  ساى سا
 ثـٌبػذ ٍ ًبم ثجشد.

  عضالت اًذام تحتبًی دس ًبحیِ  ػبق ٍ کف پب
 سا ثـٌبػذ ٍ ًبم ثجشد.

  ثِ صَست خالصِ عولکشد عضالت اًذام
 .فَقبًی سا تَضیح دّذ

 ة( حیطِ عبطفی
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 ثِ دسع تَجِ  دس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق

 داؿتِ ثبؿذ.
 

6  
آشیی با یاسیختیهاقلن اواا

اعروق

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 ػت، دّلیض چپ ٍ ثطي چپآًبتَهی ثطي سا، 
سا  ؿبخِ ّبی عشٍقی قلت ،دسیچِ ّبی قلت 

 تَضیح دّذ.
  هحل ؿٌیذُ ؿذى  ٍآًبتَهی ػطحی قلت

 سا ؿشح دّذ. صذای دسیچِ ّبی قلجی
  هجبٍسات قَع  ،هجبٍسات آئَست صعَدی

هجبٍسات ٍ  ٍؿبخِ ّبی قَع آئَست  ،آئَست 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

بظخ گرٍّی ٍ پ

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 سا ؿشح دّذ. ؿبخِ ّبی آئَست ًضٍلی

  ثضسگ ثذى سا ثـٌبػذ ٍ  ّبیؿشیبى ٍ ٍسیذ
 ى سا ًبم ثجشد.ؿبخِ ّبی آ

 ة( حیطِ عبطفی 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

اآشیی با یادستگیهاعصبب  7

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  .تقؼین ثٌذی ثخـْبی هختلف هغض ثـٌبػذ
 ػطَح ًیوکشُ هغض سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ.

  ؿیبس ّبی ًیوکشُ ّبی هغض سا ثـٌبػذ ٍ ؿشح
 دّذ.

 م ثشدُ ٍ ؿشح تقؼیوبت ثصل الٌخبع سا ًب
 دّذ.

 .پل هغضی سا تَضیح دّذ 
 .تقؼین ثٌذی هغض هیبًی سا ؿشح دّذ 
 ؿبخ قذاهی ٍ ؿبهل  ثخؾ ّبی هختلف ًخبع

 خلفی ٍ هبدُ ػفیذ آى سا تَضیح دّذ.
  هخچِ ٍ تقؼیوبت آى سا ًبم ثشدُ ٍ ؿشح

 دّذ.
  ٍ ُپشدُ ّبی هٌٌظ سا تقؼین ثٌذی کشد

 تَضیح دّذ.

 حیطِ عبطفیة( 
 ح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿتِ دس هجبحث هطش

 ثبؿذ.
 .دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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8  
آشیی با یاسیختیهاه ن ااواا

اشبدهختا رون

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 جذاسی ٍ احـبیی سا تَضیح دّذ. پلَسا 
  ػطَح آى سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح  سیِ ّب ٍ

 دّذ.
 تقؼین ثٌذی دسخت  تشاؿِ ٍ ثشًٍـْب ٍ

 ثشًٍـی سا ًبم ثجشد.
 ة( حیطِ عبطفی

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

 ع تَجِ دس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دس
 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اآشیی با یالول اگواهش  9

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  تَضیح دّذهَقعیت هشی سا. 
 ت ّبی هختلف هعذُ سا تَضیح دّذ.قؼو 
  کبسدیب ٍ پیلَس ٍ هَقعیت آى ّب سا تَضیح

 دّذ.
  هجبٍسات هعذُ ،عشٍق هعذُ ٍ ؿبخِ ّبی آى

 سا هـخص ًوبیذ.
 .قؼوت ّبی هختلف دئَدًَم سا ؿشح دّذ 
 .عشٍق دئَدًَم ٍ ؿبخِ ّبی آى سا ؿشح دّذ 
 .هَقعیت صصًَم ٍ ایلئَم سا تَضیح دّذ 
 .عشٍق صصًَم ٍ ایلئَم ًبم ثجشد 

 .قؼوت ّبی هختلف کَلَى سا هـخص ًوبیذ 
 .هجبٍسات ػکَم سا ًبم ثجشد 
 .عشٍق خًَی ػکَم سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 .هَقعیت آپبًذیغ ٍ عشٍق اى سا تَضیح دّذ 
  هجبٍست کَلَى ّب ٍ عشٍق خًَی کَلَى سا

 تَضیح دّذ.
 ّذ.تفبٍت سٍدُ ثبسیک ٍ سٍدُ ثضسگ سا ؿشح د 

 ة( حیطِ عبطفی
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 .دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ 

11  
اغنددامنمهم اااآشی ی با ی

الول اگواهش

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  ٍ هَقعیت کجذ ٍ کیؼِ صفشا سا دسک
 هجبٍسات آى ّب سٍ تَضیح دّذ.

  عشٍق تغزیِ کٌٌذُ کجذ  ٍ کیؼِ صفشا سا ًبم
 ثجشد.

 .ٍضعیت صفبق کجذ ٍ طحبل سا تَضیح دّذ 
 .هجبسی صفشاٍی ٍ هؼیش آى سا ؿشح دّذ 
  هجبٍسات آى سا ؿشح هَقعیت پبًکشاع ٍ

 دّذ.
  هَقعیت طحبل ٍ هجبٍسات آى سا تَضیح

 دّذ.
  عشٍق تغزیِ کٌٌذُ طحبل سا ًبم ثشدُ ٍ هٌـب

 آى ّب سا رکش کٌذ.
 ة( حیطِ عبطفی

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

 .دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

عکط،  کتبة،

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اآشیی با یادستگیهاادهاهی  11
 داًـجَ قبدس ثبؿذ:

 الف( حیطِ ؿٌبختی
 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

ظالیذ، ا
121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 
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  هَقعیت کلیِ ّب ٍ هجبٍست آى ّب سا ؿشح
 دّذ.

  عشٍق کلیِ سا هـخص ٍ هٌـب آى ّب رکش
 ذ.ًوبی

  هَقعیت حبلت ّب ٍ تٌگی ّبی آى سا تَضیح
 دّذ.

  ٍ ثشؽ ّبی کلیِ دس هقطع کشًٍبل سا ثشسػی
 ثخؾ ّبی هختلف آى سا تَضیح دّذ.

 ة( حیطِ عبطفی
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 .دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

 تشخیصی

12  
ا هیی با ادستگیه آشیی با ی

اواشیوا ب

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  ٍ ُاػتخَاى ّبی کبػِ چـن سا ًبم ثشد
 تَضیح دّذ.

 َضیح الیِ ّبی کشُ چـن سا ًبم ثشدُ ٍ ت
 دّذ.

 .عضالت کشُ چـن سا ًبم ثذُ ٍ ؿشح دّذ 
 .عصت گیشی عضالت چـن سا تَضیح دّذ 
 .عشٍق تغزیِ کٌٌذُ کشُ چـن سا تَضیح دّذ 
 .دػتگبُ اؿکی سا ؿشح دّذ 
 .الیِ ّبی پلک سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ 

 .هؼیش ثیٌبیی سا تَضیح دّذ 

  گَؽ خبسجی ، هیبًی ٍ داخلی سا تقؼین
 ثٌذی ٍ ؿشح دّذ.

 .ثخؾ ّبی هختلف اللِ گَؽ سا ؿشح دّذ 
  ٍ ُاػتخَاًچِ ّبی گَؽ هیبًی سا ًبم ثشد

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 تَضیح دّذ.
 .ػبختبس هجبسی ًیوذایشُ سا تَضیح دّذ 
 .ػبختبس حلضٍى سا ؿشح دّذ 
 .عصت صٍج ّـت ٍ هؼیش آى سا تَضیح دّذ 
 .جذاسُ ّبی گَؽ هیبًی سا ؿشح دّذ 
 .هؼیش ؿٌَایی سا تَضیح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿتِ دس

 ثبؿذ.
 ِثبؿذ. دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿت 

اآشیی با یاغددادهوناه ز  13

 اًـجَ قبدس ثبؿذ:د
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  هَقعیت غذُ ّیپَفیض سا ثـٌبػذ ٍ ثخؾ
 ّبی هختلف آى سا ؿشح دّذ.

  ٍ غذُ تیشٍئیذ ٍ ٍ هَقعیت آى سا ثـٌبػذ
 ؿشح دّذ.

  ٍ غذُ پبساتیشٍئیذ ٍ هٌـب آى سا ثـٌبػذ
 تَضیح دّذ.

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 ثبؿذ. ذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِدس ٌّگبم ت 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

241 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اآشیی با یادستگیهالیفیوی  14

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  ٍ ثخؾ ّبی هختلف آى سا عقذُ لٌفبٍی
 ؿشح دّذ.

 .تیوَع سا تَضیح دّذ 
  هَقیت طحبل،ػطَح ٍ عولکشد اى سا تَضیح

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

، کتبة، عکط

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

241 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 دّذ.
 .هجشای تَساػیک سا تَضیح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 ِثبؿذ. دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿت 

15  
آشننیی با ننیادسننتگیهااا

اخییسلبامذکر

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

  ٍ ُالیِ ّبی هختلف کیؼِ ثیضِ سا ًب ثشد
 تَضیح دّذ.

 شاى سا هَقعیت ثیضِ،اپیذیذین ٍ هجشای دف
 ؿشح دّذ.

  ٍ ُهحتَیبت طٌبة اػپشهبتیک سا ًبم ثشد
 تَضیح دّذ.

 .عشٍق ثیضِ ای سا ًبم ثجشد 
  هَقعیت غذُ پشٍػتبت ٍ هجبٍسات آى سا ؿشح

 دّذ.
  فبؿیبّبی پٌیغ ٍ عشٍق ٍ اعصبة آى سا

 ؿشح دّذ.
 ة( حیطِ عبطفی

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

  تَجِ داؿتِ ثبؿذ.دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع 
 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

241 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

16  
آشننیی با ننیادسننتگیهااا

اخییسلبامونث

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 الف( حیطِ ؿٌبختی

 ى ّب سا تَضیح دّذ.تخوذاى ّب ٍ هَقعیت آ 
 .حفشُ تخوذاًی ٍ هَقعیت آى سا ؿشح دّذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

241 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

یب هرحلِ ای 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  سثبط پْي ٍ دیگش سثبط ّبی اطشاف سا ًبم
 ثشدُ ٍ ؿشح دّذ.

  قؼوت ّبی هختلف لَلِ سحن سا تَضیح
 دّذ.

 .عشٍق تخوذاى سا ًبم ثجشد 
  ثخؾ ّبی هختلف سحن سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح

 دّذ.
 .هجبٍسات سحن ٍ ٍاطى سا ؿشح دّذ 
 اکؼتشا طًیتبل سا تَضیح دّذ. ػبختبسّبی 

 ة( حیطِ عبطفی
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
 .دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ 

اامتحیناپی یناخرم  17

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:
  ِتَضیح جبهعی اص هطبلت اسائِ ؿذُ داؿت

 ثبؿذ.
 .ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا دسک کٌذ 
  عالقِ ٍ اؿتیبق الصم جْت اهتحبى پبیبى تشم

 سا داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی
 121 ..... حل هعئلِ

حل هعبئل دادُ 

 شذُ
 ًیآزهَى پبیب
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