
 

  

 

 
 

 

 (٢۵/٠کنید. )هرمورد یا نادرستی گزینه های زیر را مشخص  درستی -١

 شود. میپژوهش دانشمندان با طرح مسئله شروع  الف( 

 است.بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر « توصیف»منظور از ب(  

 دارد.اطالعات موجود در حافظه تفکر نام  فرایند بازنماییج(  

 گویند. «پختگیرسش یا »به رفتارهایی که وابسته به آمادگی جنسی است د(  

 است.فرایندی ساده  کودکی،رشد هیجانی در ه(  

 نیست.ادراک سریع و  توجه  احساس،زمانی بین  فاصلهو(  

 بدهید.زیر پاسخ کوتاه  به سؤاالت -٢

 (١ببرید. )یک نمودار پیوستگی بیان های علمی را نام  درالف(  

 (۵/٠کنید. )مصاحبه ساختاریافته را تعریف  ب( 

 (١رابنویسید. )تعریف روانشناسی رشد  ج( 

 (۵/٠چیست؟)خود آرمانی  د( 

 (١چیست؟ )شدت محرک  ه( 

 (۵/٠است؟ )چه عواملی مانع تمرکز  و( 

 (۵/٠بنویسید. )توهم را  تعریفز(  

 (۵/٠دارد؟ )چه چیزی نزد روان شناسان گشتالتی اهمیت زیادی دارد؟ معنایی  چه گشتالتح(  

 (۵/٠چیست؟ )از اندوزش  منظورط(  

 (۵/٠ببرید. )خطاهای حافظه را نام ی(  

 (١ببرید. )چهار عامل از عوامل ایجاد فراموشی را نام  ک( 

 (۵/٠بنویسید. )را  «توجه»تعریف  ل( 

 نام :  

 روان شناسی درس : کالس
 روانرروانشناسی

 ٢7/١٠/١4٠٠تاریخ.:   دقیقه 7٠:  زمان ازدهم انسانیی پایه اصغریدبیر : آقای نام 

دبیرستان ماندگار البرز  شماره

 رشته انسانی و معارف  -امتحانات نوبت اول 

 ١4٠١-١4٠٠  سال تحصیلی

 

 

 نام و نام خانوادگی :



 (٢۵/٠کنید. )هر موردجاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب پر  -3

 به............. نیست.مطالعه رفتار محدود  الف( 

 هستند.موثر  دنیز در تغییرات رشوراثتی،................... رشد معتقدند عالوه بر عوامل  متخصصانب(  

 و............. است.خشم  ترس،رشد هیجانی در دوره کودکی معروف به سه هیجان ساده ج(  

 کنید.انجام دادن یک تکلیف استفاده  برایاز.............. ایجاد توجه متمرکز  براید(  

 است.آن اطالعات وابسته .................. اطالعات از حافظه به بازیابیه(  

 شود..از مطالب حافظه فراموش می .............. تقریباً بعد از گذشت یک ساعتو(  

 بدهید. به سواالت زیر پاسخ کامل  -4

 (١دهید. )را توضیح « آزمون ها»از روش های جمع آوری اطالعات الف(  

 (٢دارد؟()اجزایی  و چهچه؟ یعنی  هویتب(  

 (١بنویسید)فرآیند رشد اخالقی در کودکان را  ج( 

 (١افتد؟ )آماده سازی چه زمانی اتفاق می  د( 

 دهید. را همراه شکل توضیح « تکمیل»از اصول روانشناسی گشتالت  ه( 

 (٢است؟ )مفهوم محافظه کاری نشان دهنده چه موضوعی و(  

 (١گیرد؟ )حافظه کاذب شکل می در چه صورتی  ز( 
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