
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:نام دبیر:                       نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

  ای زیر پاسخ دهید.به سواالت چهارگزینه 1

 :به ترتیب عبارات زیر مربوط به کدام یک از بیان های علمی هستند  -1

 .دو بعالوه دو همیشه چهار هست -

 آیا کرونا باعث از بین رفتن ریه ها می شود؟ -

 ؟گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود -

 ج(قانون، نظریه، فرضیه         د(فرضیه، مسئله، نظریه       قانون، مسئله، فرضیه ب(فرضیه، نظریه، نظریه        الف( 

 ؟شودنمیهای مسئله محسوب کدام یک از موارد زیر از ویژگی -2

     .یند و جریان تحت کنترل استآحل مسئله یک فر الف(

   .در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد ب(

               .هدفمند است ج(

 .ستنیهای ما محدود در جریان حل مسئله، توانمندی د(

 .ندارند 05- 05بیشتر مردم تمایلی به پذیرفتن شرط ................ به دلیل  -3

 فرار از ضرر د(            ج( ریسک باال                ب( خطرپذیری زیاد          الف( عدم شناخت صححیح       

2 

 0/1 .انواع تصمیم گیری را فقط نام ببرید 2

 0/1 توضیح دهید.  انواع فشار روانی را نام برده و 3

 1 کدامند؟ ابعاد مهم سبک زندگی 4

 1 شود؟ به چه حالتی گفته می درماندگی آموخته شده 0

 2 را شرح دهید.  ناهماهنگی شناختی 6

 0/1 ( به رفتار انسان کدامند؟مثبت و منفی)ترین عوامل نگرشیمهم 7

 0/1 را ذکر کنید.  کودکان و نوجوانان برای های پرخطراز موقعیتشش مورد  8

 0/1  انواع تعارض را نام برده و یکی را توضیح دهید. 9

 0/1 را بنویسید.  گیریموانع تصمیمترین مهم 15

 0/1  را شرح دهید. گیری وابستهسبک تصمیم 11

 0/1 را نام برده و توضیح دهید.  پیامدهای ناتوانی در حل مسئله 12

 2 اثر نهفتگی را تعریف کنید.  13

 1از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1911 -1011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 روانشناسینام درس: 

 وحید دهقان نام دبیر:

 20/1022 /21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( د3( د        2( ب                   1 1

 اجتنابی، وابسته، تکانشی، منطقی 2

3 
 تقسیم میشود. هرچند اغلب افراد، فشار روانی را  2و مثبت 1فشار روانی به دو نوع، منفی

 .روانی میتواند هر دو شکل منفی و مثبت را داشته باشدمنفی تلقی میکنند. اما فشار 

 فشارهای روانی و روشهای مقابله با آن. -ورزش -تغذیه 4

0 
 اگر فرد به این باور برسد که هیچ کاری از دستش برنمیآید تا موقعیت ناگوارش را 

 .تغییر دهد، حالت او را درماندگی آموخته شده مینامند

 یکی دیگر از عوامل بروز رفتار در افراد این است که رفتار و باورمان هماهنگ نباشد و فرد  6

وقتی شخص دارای دو شناخت هم زمان و در تضاد باشد،  .میگویند »ناهماهنگی شناختی«دچار ناهماهنگی ذهنی شود که به آن 

 .که با یکدیگر در تضاد است میگویند او دارای ناهماهنگی شناختی است

باورها و نظام ارزشی فرد، اراده، هدفمندی )انتخاب هدف(، ناهماهنگی شناختی، ادراک کنترل و ادراک کارایی )احساس کارایی(،  7

 .اسناد و درماندگی آموخته شده

 صحبت کردن با افراد غریبه راه دادن افراد غریبه به منزل 8

 والدین به تنهایی در فضای تاریک رفتنمخفی کردن موضوع مهم از 

 رفتن به خانه غریبه سوار ماشین غریبه شدن

 مصرف سیگار پاسخ به پیامهای ناشناس در فضای مجازی

 مصرف مادهای که خود نمیداند چیست؟ پاسخ عاطفی غیرمعمول به دیگر افراد

 .اذیت و آزار دیگران اعتماد بیش از حد به دیگران

 اجتناب گرایش و اجتناب اجتناب. -گرایش گرایش 9

 کنترل نکردن هیجانات -کوچکشمردن خود -اعتماد افراطی -سوگیری تأیید 15

11 
یعنی به جای فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است. در این روش دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی 

 .خاب دیگران ممکن است برای ما انتخاب مناسبی نباشدگرفتهاند، در حالی که انت

 ناکامی و فشار روانی. 12

 .میگویند »اثر نهفتگی«به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص،  13

 امضاء:   نام و نام خانوادگی مصحح : وحید دهقان  نمره02جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 10ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
 

 1911-1011سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی  کليد

 نام درس: روانشناسی

 نام دبير: وحيد دهقان

 19/1011/  11تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  13:91ساعت امتحان: 

 دقیقه 31مدت امتحان: 


