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 1صفحه : 

 

 

 سواالت بارم

 جاهای خالی را تکمیل کنید. (1 1

 الف( یکی از ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی در کودکان ......................... است.

 ب( ........................... آفت تمرکز است.

نقش مهمی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که ذهن محاسباتش را بر روی آن انجام  ظه ........................ج( حاف

 می دهد.

 ایند هایی همچون توجه ؛ ادارک ؛ حافظه شناخت ............................. می گویند.د( متخصصان به فر

 

 ط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.صحیح یا غل (2 1

تادیب او کوشا لف( از نظر پیامبر اسالم )ص( در هفت سال اول به کودک باید زشتی ها و زیبایی ها را فهماند و باید در ا

 بود.

ب( هر چه تکالیف به هم شبیه تر باشند و تکالیف مورد نظر دشواری کم تری داشته باشند ؛ اثر منفی ناشی از تقسیم 

 می گردد ؛ افزایش می یابد. جاماسطه انجام چند تکلیفی که انتوجه به و

 اصرار بر حفظ واژگان کتاب ؛ فراموشی بیشتری به دنبال دارد.ج( 

 د( برای بازیابی اطالعات از حافظه ، نشانه های درونی کارآمدتر از نشانه های بیرونی است.

 

 گزینه صحیح را مشخص کنید. (3 1

 ست ؟نیالف( کدام یک از گزینه های زیر جزء هیجانات مرکب 

     ( ترحم4              ( سپاسگزاری          3                     ( پشیمانی       2                            محبت    (1

  

 های بهبود حافظه زیر ؛ اثر گذر زمان بر حافظه را کنترل می کند؟ب( کدام یک از ترفند 

 ( مرور مطلب4( ساماندهی مطلب                    3( یادگیری چند حسی         2( پرهیز ار توجه ناقص             1

 

  

 به عدد:کتبی نمره 

 

 نمره کتبی به حروف

 

 

 امضا دبیر /خانوادگی نام و نام

 



 
روانشناسی یازدهمادامه سواالت   

                                                  موجود در شکل مقابل چیست ؟( نام خطای ادراکی ج 

                                                                                                   ( خطای مجاورت1

            ( خطای استمرار2

 ( خطای پونزو3

     الیر –( خطای مولر 4

 

 د( عالی ترین مرتبه شناخت ؛ ............................ است.

  گیری( تصمیم 4ه                     ( حافظ3( توجه                           2( احساس                             1

           

 ** به سوال های زیر کوتاه پاسخ دهید** 5/0

 ه چه معناست ؟توهم ب (4

 

 منظور از خطای اضافه کردن چه می باشد ؟ (5 5/0

 

 

 فراخنای زندگی را تعریف کنید. (6 5/0

 

 یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت چه می باشد ؟ (7 5/0

 

 

 ؟ آماده سازی چه زمانی اتفاق می افتد  (8 5/0

 

 

 نشانگر توصیف است یا تبیین ؟ چرا ؟« حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی اطالعات » جمله  (9 1

 

 

 ات زیر مربوط به عوامل وراثتی است یا محیطی ؟ بنویسید که هر یک از ابی (10 1

 

 رتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است                    تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است   ) ......................(پ

 .....(..).................                          و قنا ربنا عذاب النار          زیتهار از قرین بد زینهار                                   
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 کنید.تعریف کدام یک از اصول گشتالت را نشان می دهد ؟ نام برده و آن را  مقابلشکل  (11 1

 
 را نیز ذکر کنید. علتهر یک از پرسش های زیر به حافظه معنایی مربوط است یا رویدادی ؟  (12 1

 بعد از ظهر دیروز کجا بودید ؟ 5ساعت الف( 

 

 ب( مهم ترین علل آلودگی ناشی از ریزگردها را توضیح دهید.

 

 

 ** به سوال های زیر کامل پاسخ دهید** 1

 مربوط به مشکل در کدام مرحله حافظه می باشد ؟منظور از پدیده نوک زبانی چیست ؟ این پدیده  (13

 

 

 درگیری و انگیختگی ذهنی را به عنوان یکی از عوامل ایجاد تمرکز شرح دهید. (14 2

 

 

 

 منابع و روش های کسب آگاهی و معرفت را نام ببرید. (15 1

 

 

 

1 

 

 

 

 ومی مقایسه کنید.پردازش ادراکی را با پردازش مفه (16

 

 

 



 
روانشناسی یازدهمادامه سواالت   

 مصاحبه را به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطالعات در روانشناسی توضیح دهید. (17 1

 

 

 

 

 ویژگی های دوقلو های همسان را بنویسید. (18 1

 

 

 

 منظور از ویژگی های جنسی اولیه و ویژگی های ثانویه در دوران نوجوانی چه می باشد ؟ توضیح دهید.  (19 1

 

 

 

 توضیح دهید. مثالتفاوت خود آرمانی و خود واقعی را با ذکر  (20 25/1

 

 

 

 

ن خطای بیشتری وجود مکای با هم دارد ؟ در کدام مورد اچه تفاوت در کودکان و بزرگساالن رمزگردانی اطالعات (21 25/1

  دارد ؟

 

 

 

 موفق باشید


