بانکی پرسیار -دەرونزانی گشتی -قۆناغی یەکەم -بەشی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان
 -1پ/1

پێناسی ئەمانەی خوارەوە بکە
 -١ .iنەست

 -٢میتۆد  -٣هەڵسوکەوت  -٤سۆز  -٥هاوسەنگی هەڵچوونی.
ب /پاڵنەرە ئەندامیەکان

 -2پ /2أ /جۆری هەڵچوونەکان چین؟ بەخشتەی (واتسن-تیلێجین) ڕوونی بکەوە.
بژمێرە.
 -3پ /١پێناسی ئەمانەی خوارەوە بکە ١٥ ( :نمـرە)
 -٥هاوسەنگی هەڵچوونی
 -٣بیرهاتنەوە  -٤پێداویستی
 -٢پاڵنەر
-١ .aئاگایی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4
 -5پ /3دەستەواژەی گونجاو بۆ ئەم بۆشاییانەی خوارەوە هەڵبژێرە:
 ------------ -6دەڵێ" کاتێک مرۆڤ لەدایک دەبێت ،ئەقڵی وەک پەڕێکی سپی وایە[ .جێمس واتسن ،ماسلۆ ،فرۆید ،جۆن لۆک ،ولیەم ڤۆنت]
[ئەزموونی ،کلینیکی ،تێبینیکردن ،تێڕامانی ،سەرنجدان]
 -7بە میتۆدی  -----------مرۆڤ دەتوانێ خۆی لە دەروونی خۆی قاڵبێتەوە.
[تامکردن ،بەرکەوتن ،جووڵەکردن ،بینین ،بۆنکردن]
 -8هەستی -------------الی کەسی ئاسایی بەردەوام کاراییە.
[هەست ،ڕەفتار ،پاڵنەر ،پێداویستی ،هەڵچوون]
 -9سۆز ڕێکخستنێکی ڕێژەیی نەگۆڕە ،لە پێکهاتەی چەندین ------------دروست دەبێت.
[کۆمەاڵیەتیبوون ،السایکردنەوە ،خاوەنداری ،شەڕانی ،بااڵدەستی]
 -10لە کۆندا بڕوا وابوو کە پاڵنەری  -------------------خۆڕسکە.
[جووڵەیی ،کۆمەاڵیەتی ،مەعریفی ،فسیۆلۆژی ،هەڵچوونی]
 -11خەیاڵکردن ڕەفتارێکی  -----------------یە.
[هەستەوەر ،وریاکەرەوە ،ماسولکە تەشی ،نیورۆن ،وروژێنەر]
 -12هەستەخانەکان بەژمارێکی زۆر لەژێر پێستدا هەن کە پێیان دەڵێن. -----------
[چەپاندن ،نەست ،بەرزکردنەوە ،ویژدان ،هاوسەنگی]
٨ -13منی بااڵ ،هەندێجار بە  ----------------ناودەبرێت.
[هەست ،ئاگایی ،پاڵنەر ،زیرەکی ،نەست ،ڕەفتار]
 -14کاری سەرەکی دەرونزانی ،لێکۆڵینەوەیە لە  ----------------ی مرۆڤ.
 -15دەرونزانی ------------دەکۆڵێتەوە لە نەخۆشی دەروونی و تێکچوونی دەماری [ .گەشە ،پەروەردەیی ،جیاتاکی ،کەسیەتی ،کلینیکی]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -16
 -17باسی قوتابخانەی دەروونشیکاری و قوتابخانەی مرۆیی بکە ،وە تایبەتمەندیەکانیان بنووسە
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -18
 -19نیشانەی ( √ ) یـان ( × ) بەرامبەر ئەم دەستەواژانەی خوارەوە دابنێ:
 -１هەڵسوکەوت چاالکێکی مەعریفی مرۆڤە؟
 -20خەوتن پاڵنەرێکی دەروونی -کۆمەاڵیەتییە؟
 -21ماکدۆجاڵ دەڵێ"خاوەنداریەتی پاڵنەرێکی وەرگیراوە؟
 -22هەڵچوون گۆڕانێکی هێواشی جەستەیی و کۆمەاڵیەتیە؟
 -23تامکردنی سایکۆلۆژی لەکاتی هەاڵمەت نامێنێ؟
 -24تەرکیز بریتیە لە ئاراستەکردنی هەستەکان بەرەو وروژێنەرێکی دیار؟
 -25کارامەیی پێشتر یارمەتی کارایی درککردن دەدات؟
 -26لەبیرچوونەوە یارمەتی باشتربوونی پڕۆسەی فێربوون دەدات؟
 -27تیژبینی ڕەفتارێکی مەعریفیە؟
 -28قوتابخانەی بونیادی لێکۆڵینەوەکانی دەربارەی الیەنی نەستی بوو؟
------------------------------------------------------------------------------------------ -29
 -30وەاڵمی ئەمانەی خوارەوە بدەوە:
 -１میکانیزمەکانی بەرگری نەستی چین؟ تەنها بیانژمێرە
 -٢ -31بەهێڵکاری مۆدێلی(ئەنکسۆن-شیفرین) بۆ کرداری بیرهاتنەوە بەوردی بکێشە.

 -32پ /١پێناسی ئەمانەی خوارەوە بکە:
-١ .aتەرکیز

 -٣دەرونزانی  -٤من

 -٢هەڵچوون

-٥درککردن

 -33دەستەواژەی گونجاو بۆ ئەم بۆشاییانەی خوارەوە هەڵبژێرە:
 -34لە قوتابخانەی  ---------------لێکۆڵینەوەکان بە ڕێگای سەرنجدان دەکرێن.
 -35ئاستی  ---------------لە هەرەمی ماسلۆ ،بۆ پێداویستی ڕێزگرتنە.

[ڕەفتاری ،جشتاڵتی ،دەروونشیکاری ،مرۆی ،بونیادی]
[سێیەم ،یەکەم ،دووەم ،پێنجەم ،چوارەم]

 ---- -36وتی دەروونی مرۆڤ پێکدێت لە دەروونی ئەقڵی ،دەروونی شەڕانی و دەروونی ئارەزوو[ ..فارابی ،ئەفالتوون ،کۆهلەر ،سوکرات ،غەزالی]
 -37سۆز ڕێکخستنێکی ڕێژەیی نەگۆڕە ،لە پێکهاتەی چەندین ------------دروست دەبێت.
 -38لە کۆندا بڕوا وابوو کە پاڵنەری  -------------------خۆڕسکە.

[هەستەوەر ،ڕەفتار ،پاڵنەر ،پێداویستی ،هەڵچوون]

[کۆمەاڵیەتی بوون ،السایکردنەوە ،خاوەنداریەتی ،شەڕانی ،بااڵدەستی]
[جووڵەیی ،کۆمەاڵیەتی ،مەعریفی ،فسیۆلۆژی ،هەڵچوونی]

 -39لەدەرگادان ڕەفتارێکی  -----------------یە.
 --------------------- -40بەرپرسن لە گواستنەوەی هەستی جووڵەکردن.
 -41منی بااڵ ،بەشێکی  ------------------دەروونی مرۆڤە.

[ئەندامی هەستی ،وریاکەرەوە ،ماسولکە تەشی ،نیورۆن ،وروژێنەر]

[هەستی ،نەستی ،هەڵچوونی ،هاوسەنگی ،ئاگایی]

 -42کاری سەرەکی دەرونزانی پەروەردەیی ،لێکۆڵینەوەیە لە تیۆرەکانی.----------------
 -43دەرونزانی ------------دەکۆڵێتەوە لە نەخۆشی دەروونی و تێکچوونی دەماری.

[فێربوون ،جیاتاکی ،بیرهاتنەوە ،بیرچوونەوە ،زیرەکی]
[ گەشە ،پەروەردەیی ،جیاتاکی ،کەسیەتی ،کلینیکی]

 -44باسی قوتابخانەی بونیادی و قوتابخانەی ڕەفتاری بکە ،وە تایبەتمەندیەکانیان بنووسە.
 -45نیشانەی ( √ ) یـان ( × ) بەرامبەر ئەم دەستەواژانەی خوارەوە دابنێ:

 -46ئەرستۆ دەڵێ؛ خۆت بناسە؟
 -47میتۆدی تێڕامانی کۆنترین شێوازە بۆ لێکۆڵینەوە دەروونیەکان؟
 -48پێداویستی دەروونی لە ئەنجامی کەمی وزە هەستی پێدەکرێت؟
 -49هەڵچوون گۆڕانێکی خێرای لەناکاوی جەستەیی و کۆمەاڵیەتیە؟
 -50پاساوهێنانەوە میکانیزمێکی نەستیە؟
 -51ئاگایی ئاسایی وزەێکی زۆری پێویستە؟
 -52ئامادەگی یارمەتی کارایی درککردن دەدات؟
 -53لەبیرچوونەوەی پێشەکی ،نیمۆنیسیای پێدەڵێن؟
 -54تیژبینی ڕەفتارێکی جووڵەییە؟
 -55یادگەی هەستی ڕاستەوخۆ زانیاری دەگوازێتەوە بۆ یادگەی کورتخایەن؟
 -56وەاڵمی ئەمانەی خوارەوە بدەوە:
 -１پرۆسەی بیرهاتنەوە بەرپرسیارە لەچی؟
 -２بەهێڵکاری ئاستەکانی هەرەمی ماسلۆ بۆ پێداویستیەکان دیاریبکە.

 -57ئەو کەسانەی لەڕووی هەڵچوونیەوە هاوسەنگن ،چەند تایبەتمەندیان هەیە ،بیانخەڕوو.
 -58پێناسەی ئەمانەی خوارەوە بکە:
-59

 -١ڕەفتار

 -٢دەرونزانی

 -٣پاڵنەر

 -٤میتۆدی زانستی

-60
 -61نیشانەی ( √ ) یـان ( × ) بەرامبەر ئەم دەستەواژانەی خوارەوە دابنێ
 -62پێداویستی دەروونی ،لە ئەنجامی کەمی وزە هەستی پێدەکرێ؟
 -63ماکدۆجاڵ دەڵێ"خـەوتن" پاڵنەرێکی وەرگیراوە؟
 -64میتۆدی تێڕامانی بۆ منداڵ گونجاو نیە؟
 -65هەڵسوکەوت چاالکێکی دیاری مرۆڤ و ئاژەڵە؟
 -66قوتابخانەی دەرونشیکاری لێکۆڵینەوەکانی دەربارەی الیەنی نەستی مرۆڤە؟

 -٥پێداویستی

 -67بژاردەی گونجاو لەهەڵبژێرە
 -68چ لقێکی دەرونزانی دەکۆڵێتەوە لە نەخۆشی دەروونی و تێکچوونی دەماری؟
٢ -69بە کام میتۆد دەتوانرێ لە کەسایەتی مرۆڤ بکۆڵدرێتەوە؟

[ئەزموونی ،کلینیکی ،تێبینیکردن ،تێڕامانی ،لێکۆڵینەوە لە دۆخێک[

 -70کێ وتی" کاتێک مرۆڤ لەدایک دەبێت ،ئەقڵی وەک پەڕێکی سپی وایە؟
 -71کاری سەرەکی دەرونزانی ،لێکۆڵینەوەیە لە چی مرۆڤ؟

[گەشە ،پەروەردەیی ،جیاتاکی ،کەسیەتی ،کلینیکی[
[جێمس واتسن ،ماسلۆ ،فرۆید ،جۆن لۆک ،ولیەم ڤۆنت]
[هەست ،ئاگایی ،پاڵنەر ،زیرەکی ،نەست ،ڕەفتار]

 -72هێزی خۆراکی ،هێزی هەستی ،هێزی خەیاڵ و هێزی مەنتیق دابەشکاریکێ بوون بۆ دەروونی مرۆڤ؟ [فاڕابی ،ئەرستۆ ،سوکرات ،ماکدۆجال ،لیڤن]
 -73پاڵنەرە دەروونی-کۆمەاڵیەتییەکان تەنها بژمێرە:
-74

-١

-75

-٢

-76

-٣

-77

-٤

-78

-٥

 -79بە هێڵکاری سوڕی پێداویستی و تێربوون ڕوون بکەوە

