
 

 پرسشنامه خالقیت شناختی عابدی

ؾإال اؾت ٍ ّط ؾإال هكتول ثط ؾِ گعیٌِ یب پبؾد  60پبؾرگَی گطاهی، پطؾكٌبهِ ای ضا وِ زض پیف ضٍی زاضیس حبٍی 

هی ثبقس. لغفبً ّط یه اظ ؾإاالت ضا ثب زلت هغبلؼِ ًوَزُ ٍ پؽ اظ آى یىی اظ پبؾد ّبی اضائِ قسُ زض ظیط ّط ؾإال ضا ثب 

ؾپبؾگصاضم.                                                                             اًتربة ًوبییس.لجالً اظ ّوىبضی قوب×(ػالهت)

 ؾي:                                         پبیِ تحصیلی:

                                                                                                                                         

 تحصیالت هبزض:                        تحصیالت پسض:

 ٍلتی ثب هؿئلِ ذیلی زقَاضی ضٍثطٍ هی قَیس هؼوَالً چىبض هی وٌیس؟-1
 الف(گطیِ هی وٌن چَى فىط هی وٌن ًوی تَاًن هؿئلِ ضا حل وٌن.

 ة(گطیِ ًوی وٌن اهب ًبضاحت هی قَم.

 طای حل هؿئلِ ثیبثن.ج(ؾؼی هی وٌن ضاٌّوبیی ث

 اگط ؾطگطم ؾبذتي ٍؾیلِ ای ثبقیس ٍ ًبگْبى زضیبثیس لغؼِ هْوی اظ آى ضا گن وطزُ ایس، چِ هی وٌیس؟-2
 الف(وبض ضا هتَلف هی وٌن.

 ة(ؾؼی هی وٌن لغؼِ گن قسُ ضا پیسا وٌن ٍ اگط ًتَاًؿتن آى ضا پیسا وٌن، وبض ضا هتَلف هی وٌن.

 قسُ ضا پیسا وٌن ٍ اگط ًتَاًؿتن ثِ جبی آى لغؼِ زیگط هی ؾبظم.ج( ؾؼی هی وٌن لغؼِ گن 

 ٍلتی زض هىبًی ػوَهی ّؿتیس، آیب ّطگع ؾؼی هی وٌیس حسؼ ثعًیس افطازی وِ اظ قوب زٍض ّؿتٌس زضثبضُ چِ چیعی ثحج هی وٌٌس؟-3
 الف(ّطگع ػاللِ هٌس ًیؿتن حسؼ ثعًن زیگطاى زضثبضُ چِ چیعی ثحج هی وٌٌس.

 ؾت زاضم حسؼ ثعًن زیگطاى زضثبضُ چِ چیعی ثحج هی وٌٌس.ة(گبّی زٍ

 ج(ّویكِ زٍؾت زاضم حسؼ ثعًن زیگطاى زضثبضُ چِ چیعی ثحج هی وٌٌس.

 آیب اظ حل هؿبئل زقَاض لصت هی ثطیس؟-4
 الف(ذیط، اظ حل هؿبئل زقَاض لصت ًوی ثطم.

 ة(ثِ ًسضت اظ حل هؿبئل زقَاض لصت هی ثطم.

 قَاض لصت هی ثطم.ج(اغلت اظ حل هؿبئل ز

 اگط ػضَ گطٍّی ثبقیس وِ ثبیس هؿئلِ ای ضا ثب ّوىبضی حل وٌیس، چِ هی وٌیس؟-5
 الف(ذَزم وبضی ًوی وٌن ٍ هی گصاضم اػضبی زیگط گطٍُ هؿئلِ ضا حل وٌٌس.

 ة(گبّی زض آًچِ گطٍُ اًجبم هی زّس قطوت هی وٌن.

 وٌن.ج(ثِ عَض فؼبل زضز آًچِ گطٍُ اًجبم هی زّس قطوت هی 

 ٍلتی وِ ثب هؿئلِ تبظُ ای ضٍثطٍ هی قَیس، هؼوَال چِ هی وٌیس؟-6
 الف(اظ وؽ زیگط هی ذَاّن آى ضا ثطاین حل وٌس.



 
 ة(ؾؼی هی وٌن ثب ووه وؽ زیگطی آى ضا حل وٌن.

 ج(ؾؼی هی وٌن اعالػبت ثیكتطی ثِ زؾت آٍضم تب ثتَاًن ذَزم آى ضا حل وٌن.

 ضیبضی ثبقیس، چِ هی وٌیس؟ اگط زضگیط حل یه هؿئلِ هكىل-7
 الف(اظ یه اؾتبز یب قرص زیگطی هی ذَاّن وِ ثِ هي ووه وٌس.

 ة(یه وتبة ضیبضی هطثَط ثِ هؿئلِ ضا هی ذَاًن.

 ج(اظ ّوِ هٌبثؼی وِ زض زؾتطؼ زاضم اؾتفبزُ هی وٌن.

 جتىطاًِ قوب اؾتمجبل هی وٌٌس؟ٍلتی وِ زض گطٍّی ثطای حل یه هؿئلِ وبض هی وٌیس، اػضبی گطٍُ چگًَِ اظ ًظطّبی ه-8
 الف(ثِ ًسضت اظ ًظطات هجتىطاًِ هي اؾتمجبل هی وٌٌس.

 ة(گبّی اظ ًظطات هجتىطاًِ هي اؾتمجبل هی وٌٌس.

 ج(اغلت اظ ًظطات هجتىطاًِ هي اؾتمجبل هی وٌٌس.

 

 
 ٍلتی ثب هكىلی غیط ػبزی هَاجِ هی قَیس، هؼوَالً آى ضا چگًَِ ضفغ هی وٌیس؟-9

 اظ وؿی ووه هی گیطم. الف(اغلت

 ة(لجل اظ ایٌىِ اظ وؿی ووه ثگیطم هست وَتبّی تالـ هی وٌن تب ذَزم آى ضا حل هی وٌن.

 ج(هست ثؿیبض عَالًی تالـ هی وٌن تب ذَزم آى ضا حل وٌن.

 آیب ثِ ًظط زیگطاى قوب ؾإاالت هكىلی هغطح هی وٌیس؟-10
 الف(ذیط ، ایٌغَض فىط ًوی وٌٌس.

 فىط هی وٌٌس. ة(گبّی ایي عَض

 ج(اغلت ایي عَض فىط هی وٌٌس.

 
 آیب هؼوَالً زٍؾت زاضیس ثِ وبضّبی تبظُ ای زؾت ثعًیس؟-11

 الف(هؼوَالً ثِ وبضّبی تبظُ زؾت ًوی ظًن.

 ة(گبّی ثِ وبضّبی تبظُ زؾت هی ظًن.

 ج(اغلت ثِ وبضّبی تبظُ زؾت هی ظًن.

 چِ هی وٌیس؟ٍلتی ثب هؿئلِ پیچیسُ ای ضٍثطٍ هی قَیس، -12
 الف(ؾؼی هی وٌن ذَزم ضا زضگیط حل آى ًىٌن.

 ة(هوىي اؾت ظهبى وَتبّی ثطای حل آى تالـ وٌن.

 ج(ظهبًی ثؿیبض عَالًی ثطای حل آى تالـ هی وٌن.

 آیب اظ تجبضة تبظُ لصت هی ثطیس؟-13
 الف(اظ تجبضة تبظُ لصت ًوی ثطم.

 ة(گبّی اظ تجبضة تبظُ لصت هی ثطم.



 
 تبظُ لصت هی ثطم. ج(اظ تجبضة

 ٍلتی زض هَلؼیتی لطاض هی گیطیس وِ اظ ػْسُ آى ثط ًوی آییس، چمسض ثِ زیگطاى هتَؾل هی قَیس؟-14
 الف( اغلت ثِ زیگطاى هتَؾل هی قَم.
 ة(گبّی ثِ زیگطاى هتَؾل هی قَم.

 ج(هؼوَالً تطجیح هی زّن ثِ ذَزم هتىی ثبقن.

 اعویٌبى زاضیس؟ ثِ آًچِ هؿتمل اًجبم هی زّیس چمسض-15
 الف(ثِ آًچِ ذَزم هؿتمل اًجبم هی زّن، اعویٌبى ظیبزی ًساضم.

 ة(ثِ اًچِ ذَزم هؿتمل اًجبم هی زّن تب حسٍزی اعویٌبى زاضم.

 ج(ثِ آًچِ ذَزم هؿتمل اًجبم هی زّن، اعویٌبى ظیبزی زاضم.

 آیب اظ اًجبم آظهبیف ّبی ػلوی لصت هی ثطیس؟-16
 لصت هی ثطم.الف(اظ اًجبم آظهبیف 

 ة(اظ اًجبم آظهبیف تب حسٍزی لصت هی ثطم.

 ج(اظ اًجبم آظهبیف ذیلی لصت هی ثطم.

 آیب ّطگع ثِ ضؤیب فطٍ هی ضٍیس؟-17

 الف(ذیط، هي ثِ ضؤیب فطٍ ًوی ضٍم.

 ة(گبّی اگط ٍلت زاقتِ ثبقن ثِ ضؤیب فطٍ هی ضٍم.

 ج(اغلت اگط ٍلت زاقتِ ثبقن ثِ ضؤیب فطٍ هی ضٍم.

 زض ثیبى هغبلت ذَز ثب چِ ؾَْلتی اظ هغبلت اؾتفبزُ هی وٌیس؟-18

 الف(هؼوَالً اقىبل زاضم.

 ة(گبّی اقىبل زاضم.

 ج(ثِ ًسضت اقىبل زاضم.

 ثیبى قوب تب چِ اًساظُ ذَة اؾت؟-19

 الف(هغبلجن ضا ثِ ذَثی ثیبى ًوی وٌن.

 ة(گبّی هغبلجن ضا ثِ ذَثی ثیبى هی وٌن.

 ثِ ذَثی ثیبى هی وٌن.ج(اغلت هغبلت ضا 

 ًَقتي قوب تب چِ اًساظُ ذَة اؾت؟-20

 الف(زض ًَقتي ًظطاتن اقىبل زاضم.

 ة(قبیس ثتَاًن ًظطاتن ضا ثٌَیؿن.

 ج(وبهالً هی تَاًن ًظطاتن ضا ثٌَیؿن.



 
وٌیس تب چِ اًساظُ اظ ػْسُ زلیمِ زضثبضُ هَضَػی صحجت  5اگط ػسُ ای اظ افطاز ثِ ًحَی غیط هٌتظطُ اظ قوب ثرَاٌّس وِ ثیف اظ -21

 ایي وبض ثط ذَاّیس آهس؟

 الف(اظ ػْسُ اـ ثط ًرَاّن آهس ظیطا ثطای آى آهبزگی ًساقتِ ام.

 ة(ًْبیت ؾؼی ذَز ضا ذَاّن وطز تب اظ ػْسُ آى ثطآین.

 ج(ثِ ذَثی اظ ػْسُ آى ثط ذَاّن آهس.

 ثطای تَصیف چیعی ثب چِ ؾَْلتی ثِ ولوبت زؾت پیسا هی وٌیس؟-22

 الف(هؼوَالً ایي وبض ثطاین زقَاض اؾت.

 ة(زض ًْبیت گبّی ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

 ج(اغلت ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

 آیب ثِ قغلی ػاللِ زاضیس وِ هؿتلعم فطاّن ؾبذتي اًسیكِ ّبی ثؿیبض ثبقس؟-23

 الف(ػاللِ هٌس ًرَاّن ثَز.

 ة(قبیس ػاللِ هٌس ثبقن.

 ثَز.ج(ػاللِ هٌس ذَاّن 

 ثطای ثیبى یه اًسیكِ ثب چِ ؾَْلتی ثِ ولوبت هتطازف زؾت پیسا هی وٌیس؟-24

 الف(هؼوَالً ایي وبض ثطاین زقَاض اؾت.

 ة(گبّی ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

 ج(اغلت ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

قطٍع قَز ثیبى ًوبییس، تب « ج»یبضی ضا وِ ثب حطف اگط ثِ ًبچبض زض هؿبثمِ ای قطوت وٌیس وِ زض آى ثبیس تب حس اهىبى ولوِ ّبی ثؿ-25

 چِ اًساظُ اظ ػْسُ ایي وبض ثط هی آییس؟

 الف(چٌساى اظ ػْسُ ایي وبض ثط ًوی آین.

 ة(تب اًساظُ ای اظ ػْسُ ایي وبض ثط هی آین.

 ج(زض حس ذیلی ظیبزی اظ ػْسُ ایي وبض ثط هی آین.

قطوت وٌیس وِ زض آى ثبیس چیعّبی هتؼلك ثِ یه هٌغمِ هؼیي هبًٌس غصاّب یب گیبّبى ضا ًبم اگط اظ قوب ذَاؾتِ قَز زض هؿبثمِ ای -26

 ثجطیس تب چِ اًساظُ اظ ػْسُ ایي وبض ثط هی اییس؟

 .الف(چٌساى اظ ػْسُ ایي وبض ثط ًوی آین

   .ة(تب اًساظُ ای اظ ػْسُ ایي وبض ثط هی آین

  ین.ج(زض حس ذیلی ظیبزی اظ ػْسُ ایي وبض ثط هی آ



 
 قطٍع قَز؟«ّوِ»چٌس جولِ هی تَاًیس ثٌَیؿیس وِ ّوِ آى ّب ثب ٍاغُ-27

 .الف(هی تَاًن فمظ چٌس تب ثٌَیؿن

 .ة(هی تَاًن تؼسازی ثٌَیؿن

 ج(هی تَاًن تؼساز ظیبزی ثٌَیؿن.

 آیب هی تَاًیس غیط اظ وبضثطز هؼوَلی اقیب هَاضز اؾتفبزُ زیگطی ًیع ثطای آى ّب پیسا وٌیس؟-28

 .الف(ایي وبض ثطاین ذیلی زقَاض اؾت

 .ة(قبیس ثتَاًن چٌس هَضز اؾتفبزُ زیگط پیسا وٌن

 ج(هی تَاًن هَاضز اؾتفبزُ ثؿیبض پیسا وٌن.

 ًَقتي تؼسا ظیبزی زاؾتبى چمسض ثطایتبى زقَاض اؾت؟-29

 .الف(ایي وبض ذیلی ثطاین زقَاض اؾت

 .ة(هی تَاًن چٌس زاؾتبى ثٌَیؿن

 زاؾتبى ّبی ظیبزی ثٌَیؿن.ج(هی تَاًن 

 وسام یه اظ هَاضز ظیط ثطایتبى آؾبى اؾت؟-30

 .الف(حفظ یه قؼط زُ ثیتی

 .ة(تفؿیط یه قؼط زُ ثیتی

 ج(ؾطٍزى یه قؼط زُ ثیتی.

 ز ظیط ثٌَیؿیس؟اگط اظ قوب ذَاؾتِ قَز تب همبلِ ای ثطای ضٍظًبهِ زضثبضُ جبهؼِ ذَز ثٌَیؿیس تطجیح هی زّیس زضثبضُ وسام یه اظ هَاض-31

 .الف(آًچِ ضا وِ پیف اظ آى زضثبضُ جبهؼِ ام ًَقتِ قسُ اؾت ذالصِ هی وٌن

 ة(ثط آًچِ وِ پیف اظ آى زضثبضُ جبهؼِ ام ًَقتِ قسُ اؾت، اعالػبت زیگطی هی افعاین.

 هی وٌن. ج(پؽ اظ هغبلؼِ هغبلجی وِ پیف اظ آى زضثبضُ جبهؼِ ام ًَقتِ قسُ اؾت ثطای ًَقتي همبلِ ذَز السام

 اظ وسام هَاضز ظیط ثیكتطیي لصت ضا هی ثطیس؟-32

 الف(اظ هغبلؼِ وتبة ّبی هؼطٍف لصت هی ثطم.

 ة(اظ هغبلؼِ وتبة ّبی هؼطٍف ٍ ًَقتي چٌس وتبة تَؾظ ذَزم لصت هی ثطم .

 ج(اظ ًَقتي وتبة ّبی ذَزم لصت هی ثطم.

 زض عطاحی اؾجبة ثبظی ّبی جسیس هَفك هی قَیس؟-33

 .الف(چٌساى هَفك ًرَاّن ثَز

 ة(قبیس ثتَاًن چٌس عطح اضائِ وٌن.



 
 ج(هی تَاًن عطح ّبی ثؿیبضی اضائِ وٌن.

 اگط ثِ جبی هؼلوی ثِ والؼ ثطٍیس ٍ عطح زضؼ ًساقتِ ثبقیس تب چِ اًساظُ اظ ػْسُ آى ثط هی آییس؟-34

 الف(قىؿت ذَاّن ذَضز.

 ة(هكىل ذَاّن زاقت.

 ج(هَفك ذَاّن قس.

 چمسض آؾبى اؾت؟« ؾطیغ»ًَقتي هتطازف ّبی ثؿیبض ثطای ولوِ-35

 الف(ایي وبض ثطاین ذیلی زقَاض اؾت.

 ة(ایي وبض تب اًساظُ ای ثطاین زقَاض اؾت.

 ج(ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

ضاّْبی زیگط ثطای گطم وطزى فطض وٌین ّوِ ضاُ ّبی هؼوَلی ثطای گطم وطزى غصا ضا اظ زؾت زازُ این، تْیِ فْطؾتی عَالًی اظ -36

  غصا چمسض ثطایتبى آؾبى اؾت؟

 الف(ایي وبض ثطاین ذیلی زقَاض اؾت.

 ة(ایي وبض تب اًساظُ ای ثطاین زقَاض اؾت.

 ج(ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

 اگط ًبچبض ثِ ایطاز ؾرٌطاًی ثبقیس تب چِ اًساظُ اظ ػْسُ آى ثط هی آییس؟-37

 زاقت ّبین هی ذَاًن.الف(ثِ عَض وبهل اظ ضٍی یبز

 ة(ثیكتط اظ ضٍی یبززاقت ّبین هی ذَاًن.

 ج(گبّی ثِ یبززاقت ّبین ًگبُ هی وٌن.

اگط ثب گطٍّی اظ زٍؾتبًتبى ثبقیس ٍ آًبى اظ قوب ثرَاٌّس زضثبضُ چیعی وِ زض آى تجطثِ زاضیس یه ؾبػت صحجت وٌیس، چِ وبض هی -38
 وٌیس؟

 ُ آى ذَززاضی وٌن.الف(ؾؼی هی وٌن اظ صحجت وطزى زضثبض
 ة(هی تَاًن فىط وٌن ٍ چیعّبیی ثگَین.

 ج(هی تَاًن هست عَالًی زضثبضُ آى صحجت وٌن.

 
 آیب ّطگع ثِ قغلی ػاللِ هٌسیس وِ هؿتلعم ؾطّن وطزى زاؾتبى زض همبثل قًٌَسگبى ثبقس؟-39

 الف(ػاللِ هٌس ًیؿتن.
  ة(قبیس ػاللِ هٌس ثبقن.

 ج(ػاللِ هٌس ّؿتن.

ٍلتی وِ ًبچبض ثبقیس ثب وؿی وِ فبضؾی ذَة ثلس ًیؿت اضتجبط ثطلطاض وٌیس، یبفتي ضاُ ّبیی ثطای ثیبى هغبلت ذَز ثِ فبضؾی تب چِ -40



 
 اًساظُ ثطایتبى آؾبى اؾت؟

 الف(هؼوَالً ایي وبض ثطاین آؾبى اؾت.

 ة(گبّی ایي وبض ثطاین اؾبى اؾت.

 ج(اغلت ایي وبض ثطاین اؾبى اؾت.

 اظ ؾبذتي چیعّبی جسیس لصت هی ثطیس؟ چمسض-41

 الف(هؼوَالً اظ ؾبذتي چیعّبی جسیس لصت ًوی ثطم.

 ة(گبّی اظ ؾبذتي چیعّبی جسیس لصت هی ثطم.

 ج(اغلت اظ ؾبذتي چیعّبی جسیس لصت هی ثطم.

 

 ثب افطازی وِ ثِ ؾرتی هتمبػس هی قًَس چگًَِ ثطذَضز هی وٌیس؟-42

 وٌٌسُ هكىل زاضم.الف(زض یبفتي زالیل هتمبػس 

 ة(ؾؼی هی وٌن ثطای هتمبػس وطزى آًبى چٌس زلیل هرتلف ثیبثن.

 ج(ثطای هتمبػس وطزى آًبى زالیل ثؿیبض هی یبثن.

 ٍلتی هی ذَاّیس وبض پیچیسُ ای ضا اًجبم زّیس، هؼوَالً وسام ضٍـ ضا ثط هی گعیٌیس؟-43

 الف(یه ضٍـ ٍاحس هی یبثن.

 ثیبثن.ة(قبیس ثتَاًن چٌس ضٍـ 

 ج(هی تَاًن ضٍـ ّبی هتٌَػی ثیبثن.

 چِ ًَع وبضی ضا ثیكتطزٍؾت زاضیس؟-44

 الف(وبضی ضا وِ تمطیجبً ّوِ هطاحل آى اظ پیف هكرص ٍ هؼیي قسُ ثبقس.

 ة(وبضی ضا وِ ثركی اظ آى، اظ پیف هكرص قسُ ٍ ثركی اظ آى ًیبظهٌس اثتىبض ثبقس.

 اثتىبض ثبقس.ج(وبضی ضا وِ ثیكتط هطاحل آى ًیبظهٌس 

  

 آیب تَضیح زالیل ضفتبض پیچیسُ هبًٌس ضفتبض یه وَزن ًبثٌْجبض ثطای قوب زقَاض اؾت؟-45

 الف(تَضیح ضفتبض پیچیسُ ثطای هي ذیلی زقَاض اؾت.

 ة(هی تَاًن تَضیحبت ولی اضائِ زّن.

 ج(هی تَاًن تَضیحبت ثؿیبضی اضائِ زّن.

 ؿبئل جبهؼِ ذَز ضا حل وٌیس، تْیِ فْطؾتی عَالًی اظ هؿبئل آى چمسض ثطایتبى زقَاض اؾت؟اگط ثِ یه گطزّوبیی زػَت قَیس تب ه-46

 الف(ذیلی زقَاض اؾت.



 
 ة(تب حسٍزی زقَاض اؾت.

 ج(ثِ ّیچ ٍجِ زقَاض ًیؿت.

اظ ػْسُ ایي وبض اگط اظ قوب زػَت قَز تب ثِ اًجوي قْط ثِ هٌظَض زضیبفت ووه هبلی پیكٌْبزّبیی اضائِ زّیس تب چِ اًساظُ ای -47

 ثطهی آییس؟

 الف(اضائِ پیكٌْبزّبیی فطاتط اظ آًچِ قَضای قْط لجالً زض ًظط گطفتِ ثطاین زقَاض اؾت.

 ة(هی تَاًن تؼساز اًسوی پیكٌْبز فطاتط اظ آًچِ لجالً قَضای قْط زض ًظط گطفتِ اؾت اضائِ زّن.

 قْط زض ًظط گطفتِ اؾت اضائِ زّن.ج(هی تَاًن پیكٌْبزّبی ظیبزی فطاتط اظ آًچِ لجالً قَضای 

آیب هی تَاًیس ثِ یه هؼلن والؼ اٍل ووه وٌیس تب ضاُ ّبی گًَبگَى ثؿیبضی ثطای آهَظـ اػساز ثیبثس، ثِ عَضی وِ وَزوبى ثِ -48

 فطاگیطی اػساز ػاللِ هٌس قًَس؟

 الف(ذیط، ًوی تَاًن ایي وبض ضا اًجبم زّن.

 زّن. ة(قبیس ثتَاًن چٌس ضاُ هؼسٍز اضائِ

 ج(ثلِ هی تَاًن ضاّْبی گًَبگَى ثؿیبضی اضائِ زّن.

ووه فىطی ثِ هسضؾِ ای ثب اهىبًبت هحسٍز، ثطای زؾتیبثی ثِ ضاّْبیی جْت تآهیي اهىبًبت ٍضظقی ٍ ؾطگطهی ّب چمسض ثطای -49

 قوب زقَاض اؾت؟

  الف(ذیلی زقَاض اؾت.

 ة(هی تَاًن ضاُ ّبی جسیسی اضائِ زّن.

 ن ضاُ ّبی گًَبگَى ثؿیبضی اضائِ زّن.ج(ثلِ هی تَاً

ٍلتی حبزحِ غیط ػبزالًِ ای ثطای قوب ضخ هی زّس، آیب ؾؼی هی وٌیس ثِ ػَاهل هرتلفی وِ احتوبالً زض آى حبزحِ زذبلت زاقتِ اًس، -50

 پی ثجطیس؟

 الف(ؾؼی ًوی وٌن.

  ة(گبّی ؾؼی هی وٌن.

 ج(هؼوَالً ؾؼی هی وٌن.

 هی زّس، هؼوَالً چِ هی وٌیس؟ٍلتی حبزحِ ػجیجی ضخ -51

 الف(ثِ آى تَجِ ًوی وٌن.

 ة(ثِ جؿت ٍ جَی ثطذی اظ ػلل اصلی آى هی پطزاظم.

 ج(ثِ جؿت ٍ جَی ّوِ ػلل هوىي هی پطزاظم.

 

 ٍلتی وِ ثِ چیعی ػاللِ هٌس هی قَیس چمسض ثِ جعئیبت آى تَجِ هی وٌیس؟-52



 
 الف(ظیبز ثِ جعئیبت آى تَجِ ًوی وٌن.

 جعئیبت ولی آى تَجِ هی وٌن.ة(ثِ 

 ج(ثِ ّوِ جعئیبت آى تَجِ هی وٌن.

 ٍلتی وِ ثِ یه آٍاظ گَـ هی زّیس، چمسض ثِ هحتَای آى تَجِ هی وٌیس؟-53

 الف(ّطگع تَجِ ًوی وٌن.

 ة(گبّی تَجِ هی وٌن.

 ج(ذیلی تَجِ هی وٌن.

 زاضز ثگَیس تَجِ هی وٌیس؟ٍلتی ثِ یه احط ٌّطی ًگبُ هی وٌیس، آیب ثِ آًچِ ٌّطهٌس ؾؼی -54

 الف(هي ثِ آًچِ  وِ ٌّطهٌس ؾؼی زاضز ثگَیس، ًوی اًسیكن.

 ة(گبّی اٍلبت ثِ آًچِ وِ ٌّطهٌس ؾؼی زاضز ثگَیس هی اًسیكن.

 ج(اغلت ثِ آًچِ وِ ٌّطهٌس ؾؼی زاضز ثگَیس هی اًسیكن.

 هی زّیس؟ٍلتی یه ًوبیف ثسٍى والم)پبًتَهین(توبقب هی وٌیس چِ ٍاوٌكی ًكبى -55

 الف(فمظ ثطای لصت ثطزى توبقب هی وٌن.

 ة(آى ضا توبقب هی وٌن ٍ ؾؼی هی وٌن پیبم ّبی ػوَهی آى ضا زضن وٌن.

 ج(آى ضا توبقب هی وٌن ٍ ؾؼی هی وٌن ّوِ پیبم ّبی آى ضا زضن وٌن.

 پؽ اظ توبقبی فیلوی وِ قوب ضا تحت تأحیط لطاض زازُ اؾت، هؼوَالً چِ هی وٌیس؟-56

 ثِ وبض ثؼسی ذَز هی پطزاظم.الف(

  ة(قبیس زضثبضُ یه جٌجِ اظ فیلن ثب زیگطاى صحجت وٌن.

 ج(زضثبضُ حَازث فیلن فىط هی وٌن ٍ زضثبضُ آى ّب ثب زیگطاى صحجت هی وٌن.

 ٍلتی ًبهِ ای هی ًَیؿیس، هؼوَالً چِ هغبلجی زض آى هی گٌجبًیس؟-57

 اًؿتي آى ًیبظهٌسًس.الف(زضثبضُ چیعّبیی هی ًَیؿن وِ زیگطاى ثِ ز

 ة(زضثبضُ هْن تطیي حَازث هی ًَیؿن.

 ج(زضثبضُ جعئیبت ظًسگی ذَزم هی ًَیؿن.

 ٍلتی وِ وتبثی ضا هی ذَاًیس، آیب آًچِ ضا وِ هی ذَاًیس زض شّي ذَز هجؿن هی وٌیس؟-58

 الف(آًچِ ضا هی ذَاًن زض شّي ذَز هجؿن ًوی وٌن.

 ذَز هجؿن هی وٌن.ة(آًچِ ضا هی ذَاًن گبّی زض شّي 

 ج(ّوِ آًچِ ضا هی ذَاًن هجؿن هی وٌن.



 
 زض آًچِ وِ اًجبم هی زّیس اظ چِ همساض پیچیسگی لصت هی ثطیس؟-59

 الف(اظ اًجبم اهَض ؾبزُ ٍ ؾطضاؾت لصت هی ثطم.

 ة(اظ اًجبم اهَض اًسوی پیچیسُ لصت هی ثطم.

 ج(اظ اًجبم اهَض ثؿیبض پیچیسُ لصت هی ثطم.

 ثِ جعئیبت وبضی وِ اًجبم هی زّیس هی پطزاظیس؟چمسض -60

  الف(ثِ ًسضت ثِ جعئیبت هی پطزاظم.

 ة(گبّی ثِ جعئیبت هی پطزاظم.

 ج(اغلت ثِ جعئیبت هی پطزاظم.

 

 

 

( ثطای ؾٌجف تفىط ذالق 1377( ثب التجبؼ اظ آظهَى ّبی هغطح ذاللیت، ًظیط آظهَى تَضًؽ)حمیمت، 1372ػبثسی)

گَیِ( تْیِ وطز. 11گَیِ( ٍ ثؿظ) 22گَیِ(، اصبلت) 11گَیِ(، اًؼغبف پصیطی) 16ای زض چْبض ثؼس ؾیبلی)گَیِ  60پطؾكٌبهِ 

هی گیطًس ٍ جوغ ًوطُ ّب ًوطُ ول ذاللیت قٌبذتی ضا  0-2زض همبثل ّط گَیِ ؾِ گعیٌِ لطاض زاضز وِ ثِ تطتیت ًوطُ ای اظ 

قَز. هیعاى ذاللیت قٌبذتی افطاز ثِ قطح ظیط هكرص هی ضا قبهل هی  120تب  0ًكبى هی زّس وِ زاهٌِ ای اظًوطات 

 قَز.

 ذاللیت ثؿیبض ون 50ًوطُ ظیط 

 ذاللیت ون 75تب  51ًوطُ ثیي 

 ذاللیت هتَؾظ 85تب  76ًوطُ ثیي 

 ذاللیت ظیبز 100تب 86ًوطُ ثیي 

 ذاللیت ثؿیبض ظیبز 120تب  101ًوطُ ثیي

 



 
ضطیت  تحلیل ػبهل ٍ ّوجؿتگی ثب آظهَى ّبی هكبثِ)تَضًؽ( هحبؾجِ وطز.ػبثسی ضٍایی ایي پطؾكٌبهِ ضا ثب قیَُ ی 

(. پبیبیی آى ضا ثب 1372ثِ زؾت آهس)ػبثسی ، 46/0ّوجؿتگی ثیي ًوطُ ول آظهَى تَضًؽ ٍ ًوطُ ول آظهَى هؼبزل 

یطی ٍ ثؿظ اظ ثبظآظهبیی ٍ آلفبی وطًٍجبخ گعاضـ هحبؾجِ قسُ اؾت. ضطیت پبیبیی ثرف ّبی ؾیبلی، اثتىبض، اًؼغبف پص

 (.1372ثِ زؾت آهس)ػبثسی،85/0،82/0،84/0،80/0عطیك ثبظآظهبیی زض اجطای فطم اٍلیِ ایي آظهَى تَؾظ ػبثسی ثِ تطتیت

زض اؾپبًیب اظ ضٍـ ضطیت ّوؿبًی زضًٍی آلفبی وطًٍجبخ ثطای هحبؾجِ پبیبیی اؾتفبزُ قس.ایي ضطیت ثطای هإلفِ ّبی 

 (.1375گعاضـ وطزُ اؾت)ػبثسی ، 61/0ٍ ثؿظ  61/0، اًؼغبف پصیطی 67/0، اثتىبض75/0ذاللیت ثِ تطتیت ؾیبلی

(، ٍ 1373(،وفبیت)1381(، ؾْطاثی ٍ ؾْطاثی)1384ّوچٌیي زض پػٍّف ّبی هتؼسزی اظ جولِ قٌْی ٍ ّوىبضاى) 

 تأییس قسُ اؾت. ( ضٍایی ٍ پبیبیی ایي آظهَى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی تحلیل ػبهل ٍ ثبظاظهبیی ٍ آلفبی وطًٍجبخ1377حمیمت)

 

 

 


