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 کند؟ یفا میا یشتر ینقش ب یجانیمغز در هوش ه یکدام ساختارها  .1
    یا انهیو لوب آه یشانیش پیقشر پ (ب ک   یمبیقشر مخ و منطقه ل (الف 

  یجگاهیلب فرونتال و لب گ  (د ک   یمبیلوب فرونتال و منطقه ل (ج
 شود؟ ین میینه بهتر تبیبا کدام گز  یجانیتفاوت مردان و زنان در هوش ه  .2
 بهتر از مردان هستند    یجانیدر هوش ه یزنان به صورت کل (ب ندارند   یتفاوت یدر نمره کل (الف 

  بهتر از زنان هستند. یو همدل ینیمردان در خوش ب (د بهتر از مردان هستند    ین فردیزنان فقط در روابط ب (ج
 ؟باشد یم یجانیکدام مؤلفه هوش ه یرمولفه هایاز ز  یهمدل  .0
گاه (الف  گاه (ب یخودآ   ت روابطیر یمد (د ت خود     یر یمد (ج    یاجتماع یآ

 ن است؟ییپا یجانین با هوش هیوالد یبرا ینه نشان دهند بهتر یکدام گز   .4
  م عواطفیر مستقیان غیب (د و حساس بودن   یهمدل (ج شاد و سرزنده بودن    (ب م عواطف  یان مستقیب (الف 

 (نمره 2) د؟یسیل گلمن را بنویدگاه دانیاز د یجانیف هوش هیتعر   .3
 

 (نمره 2) د.یح دهیرا توض EQو   IQ یها مورد از تفاوت ۲   .6
 

 (نمره 2) د.یرا فقط نام ببر  یر و سالوو یاز منظر ما یجانیابعاد هوش ه  .3
 

 (نمره 2) د.یین نماییک مثال تبیرا با  یجانیه یخودآگاه  .1
 

 (نمره 2) د.یح دهیک مرحله را به صورت مختصر توضیه گاتمن را نام برده و ینظر  یبر مبنا یجانیمراحل پرورش هوش ه  .3
 

 (نمره 2) د.یح دهیک مورد را توضیدر کودکان را نام برده و  یجانیراهبرد پرورش هوش ه ۳   .13
 

 (نمره 2) د.یت خود را فقط نام ببر یر یمرتبط با مد یها رمولفهیز   .11
 

 (نمره 2) د.یآن را نام ببر -بار یجانیر مؤلفه آزمون هوش هیز  ۶   .12
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