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 ّیچىذام -د  گًَیبهتز -ج  فلىسَهتز لیتَى -ة  ایٌگلیٌَهتز -الف

 آسهًَی آسهایطگاّی کِ تزای تست تَاى ػضالًی عزاحی ضذُ است ؟ -33

 ّیچکذام -د  کاالهي-تست هارگاریا -ج تست هذیسیي تال -ب تست سارجٌت -الف

 آسهًَْای سیز استفادُ هی ضَد ؟تزای اًذاسُ گیزی استماهت ػضالًی دست ّا ٍ پاّا اس کذاهیک اس  -37

آسهَى ًگْذاری دیٌاهَهتز ٍ تٌسیَهتز در هذت  -ب   آسهَى کطص تارفیکس -الف

 عَالًی

 هَارد الف ٍ ب -د   اسکات پا تا تؼذاد تاال -ج

اگز در اًذاسُ گیزی لذرت ػضالًی ّیچ گًَِ هتغیزی در ًظز گزفتِ ًطَد ، در حمیمت ......... را اًذاسُ  -30

 ُ این.گیزی کزد

 -د  لذرت اًفجاری -ج  لذرت هغلك -ب  تَاى ػضالًی -الف

 لذرت ایشٍهتزیک

 ػذم تَاسى گزٍُ ّای ػضالًی را چِ هی گَیٌذ ؟ -33

 -د  ضؼف ػضالًی  -ج  ضؼف اًؼغاف -ب  ًمع ػضالًی -الف

 ّیچکذام

تذى ضَد جایی غیز عثیؼی در تخطْای هختلف  هی تَاًذ تاػث حزکت یا جا تِکذاهیک اس هَارد سیز  -33

 ؟ٍ ػولکزد عثیؼی آى را هؼیَب کٌذ؛ ّوچٌیي هیتَاًذ سثة ًاٌّجاری اًذام ّا ضَد

 -د  ضؼف ػضالًی  -ج  ضؼف اًؼغاف -ب  ًمع ػضالًی -الف

 ّیچکذام

 کذاهیک اس هَارد سیز اس اّذاف ارسضیاتی ٍرٍدی یا اٍلیِ ًویثاضذ ؟ -33



 گیزاى . تؼییي هیشاى داًص، تَاًایی ٍ آگاّی ّای لثلی فزا -الف 

 . تٌظین هحتَی تزًاهِ آهَسضی ی ا توزیٌی تز اساس تَاًایی افزاد  -ب

 عثمِ تٌذی اف راد در گزٍّْای هتجاًس  -ج

 اغالح ٍ تْثَد رٍش ّای تذریس ٍ رفغ ًارسایی آًْا -د

 کذاهیک اس هَارد سیز اس اّذاف ارسضیاتی هزحلِ ای یا تکَیٌی ًیست ؟ -32

 ًسثت تِ تحمك ّذف ّای رفتاری تخص ّای هختلف هغالة آهَسضیارت گام تِ گام هزتی ًظ -الف

 اغالح ٍ تْثَد رٍش ّای تذریس ٍ رفغ ًارسایی آًْا  -ب

 اًغثاق رٍش، تزًاهِ ٍ ٍسایل آهَسضی یا ًیاسّای فزاگیزاى  -ج

 عثمِ تٌذی افزاد در گزٍّْای هتجاًس -د

 ویثاضذ ؟کذاهیک اس هَارد سیز اس اّذاف ارسضیاتی پایاًی یا ًْایی ً -32

 .تؼییي ٍ تػوین گیزی در خػَظ ارتماء یا ػذم ارتماء فزاگیزاى تِ سغَح تاالتز -الف 

 .اغالح ٍ تْثَد تزًاهِ ٍ ٍسایل ٍ رٍش ّای آهَسضی تزای سال ّا یا دٍرُ ّای تؼذی -ب

 اًغثاق رٍش، تزًاهِ ٍ ٍسایل آهَسضی یا ًیاسّای فزاگیزاى -ج

پژٍّطگزاى ٍ تزًاهِ ریشاى آهَسضی تِ هٌظَر اغالح ٍ تْثَد تزًاهِ ّا ، ارائِ پیطٌْاد ّای ساسًذُ تِ  -د

 . ٍسایل، رٍش ّا ٍ ّذف ّای آهَسضی

ارسضیاتی را فزایٌذ ًظاهذار گزدآٍری ٍ تفسیز ضَاّذی کِ هٌجز تِ داٍری ارسضی هی  ............... -32

 .است تؼزیف کزدُ، ضَد ٍ در ًْایت تِ ػول هی اًجاهذ 

 ّیچىذام -د  وزام ٍل -ج  وزًٍجبخ -ة  ثی ثبی –الف 

 در ایي ًَع رٍش تؼییي پبیبیی آسهَى ، آسهَى در فبغلِ ًشدیه ثِ ّن چٌذثبر تىزار هی ضَد ؟ -33

 رٍش دٍ ًیوِ وزدى -د پبیبیی هَاسی یب ّن ارس -ج  پبیبیی ثبسآسهبیی -ة  پبیبیی هػحح -الف


