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دبیرستان مهدیه

گزاره هاي زیر به ترتیب به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارند؟   1

) پایتخت ایران، تهران است.  )

) در تابستان هوا گرم است. )

معنایی - رویدادي  معنایی - معنایی  رویدادي - معنایی  رویدادي - رویدادي 

1

2

کدام مورد، از محدودیت هاي روش مشاهده محسوب می شود؟  2

اندازه گیري رفتار در شرایط مصنوعی  عدم کنترل آزمایشگر روي رفتار 

به دست آوردن اطالعات کمتر در مقایسه با شرایط آزمایشی  عدم آگاهی شرکت کنندگان در مشاهده 

کدام یک از اشعار زیر به عامل زیستی دخیل در فرآیند رشد اشاره دارد؟  3

 وگرنه من همان خاکم که هستم   کمال همنشین در من اثر کرد

 نرود میخ آهنین در سنگ    با سیه دل چه سود گفتن وعظ 

 وقنا ربنا عذاب النار  زینهار از قرین بد زینهار 

 پی نیکان گرفت و مردم شد   سگ اصحاب کهف روزي چند 

در موضوع ردیابی عالمت که یکی از کارکردهاي توجه است، اگر عالمت غایب باشد و ما عالمت را ردیابی کرده و گزارش دهیم، با چه موقعیتی  4

سر و کار داریم؟

از دست دادن محرك هدف  رّد درست  هشدار کاذب  اصابت

کدام یک از گزینه هاي زیر جزء مسائل بد تعریف شده می باشد؟  5

نقش زنان را در انقالب تبیین کنید؟  دلیل تبعیض هاي اجتماعی چیست؟ 

همۀ موارد  آیا یارانه ها کمکی به بهبود شاخص رفاه اجتماعی می کنند؟

به ترتیب کدام گزینه در ارتباط با سبک تصمیم گیري احساسی و اجتنابی درست است؟  6

براساس اطالعات کورکورانه است - فرد قصد دارد تصمیم بگیرد اما تصمیم خود را عملی نمی کند.

فرد قصد دارد تصمیم بگیرد اما تصمیم خود را عملی نمی کند - براساس عواطف و هیجانات زودگذر می باشد.

بدون تفکر و توجه به عواقب خطرناك آن است. - این روش در میان نوجوانان دیده می شود.

روش پایدار و ماندگاري براي تصمیم گیري نیست - فرد بر این باور است که همه چیز خود به خود درست می شود. 

تصمیم گیري چند مرحله دارد؟ آخرین مرحلۀ آن کدام است؟  7

 مرحله - اجراي بهترین اولویت   مرحله - بررسی نتایج اجراي اولویت مورد نظر  

 مرحله - اجراي بهترین اولویت   مرحله - بررسی نتایج اجراي اولویت مورد نظر 

55

77

اولین فعالیت در هر پژوهش علمی کدام است و به چه علت احتمال تایید فرضیه ها بیشتر از احتمال عدم تایید آن ها می باشد؟  8

فرضیه - چون فرضیه یک جملۀ خبري می باشد. انتخاب مسئله - چون فرضیه پاسخی است مبتنی بر دانش و تجربه 

انتخاب مسئله - چون فرضیه یک جملۀ خبري می باشد. فرضیه - چون فرضیه پاسخی است مبتنی بر دانش و تجربه 

کدام مورد اشاره به شناخت پایه ندارد؟  9

استدالل توجه ادراك حافظه

1



عوامل زیستی و عوامل محیطی چه دورة زمانی از رشد را تحت تأثیر قرار می دهند؟  10

از دورة جنینی تا دورة سالمندي  کودکی اول تا پایان دورة نوجوانی 

از طفولیت تا پایان دورة میان سالی از زمان انعقاد نطفه تا پایان دورة نوجوانی 

کدام یک از گزینه هاي زیر در زمرة عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد قبل از تولد نمی باشد؟  11

سن مادر  کیفیت تغذیۀ مادر  حالت هیجانی مادر  نارسایی شناختی مادر 

اولین عالمت رشد اجتماعی کودك کدام گزینه می باشد؟  12

بازي موازي ولی به تنهایی  مکیدن پستان مادر  گریه کردن  لبخند اجتماعی 

کدام گزینه در مورد رشد در دورة کودکی نادرست است؟  13

منظور از رشد در دورة کودکی، از زمان تشکیل نطفه یا  سالگی است. 

رشد در دورة کودکی نسبت به سایر دوره هاي رشد اهمیت زیادي دارد. 

رشد در دورة کودکی با سرعت و تغییرات بسیاري همراه است. 

امام علی (ع) می فرمایند: هرکس در کودکی تعلیم نبیند، در بزرگی به مقام ارجمندي نمی رسد.

12 − 11

تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرك هاي توجه شده،  .................. نام دارد.  14

محرك ادراك توجه احساس

جمالت زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از انواع حافظه آمده اند؟   15

) همانند یک تخته سیاه است که ذهن محاسباتش را بر روي آن انجام می دهد.  )

) فضاي کار را براي فعالیت جاري ذهن فراهم می کند.  )

) نوع رمزگردانی آن حسی و گنجایش اندوزش آن، نامحدود است. )

کاري - بلند مدت - حسی  کاري - کاري - حسی  کوتاه مدت - کاري - بلند مدت  کوتاه مدت - بلند مدت - حسی 

1

2

3

جاهاي خالی در عبارت زیر به ترتیب با چه کلماتی به درستی پر می شوند؟   16

مراحل حل مسئله:  ..................    ..................    به کارگیري روش هاي مناسب      ..................    ..................

تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل  ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل جایگزین 

تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل   بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل هاي جایگزین 

(1)←←(2)

سبک تصمیم گیري منطقی در چه عواملی با سایر سبک ها تفاوت دارد؟  17

روش - هدف  هدف - عوامل زیربنایی   عوامل زیربنایی - روش  عوامل روبنایی - عوامل زیربنایی 

وقتی دانش آموز زرنگی فکر می کند که در همه جا با اندك مطالعه اي بهترین نتیجه را می گیرد، با کدام مانع تصمیم گیري سروکار دارد؟  18

کوچک شمردن خود  عدم کنترل هیجانات  اعتماد افراطی  سوگیري تأیید 

کدام گزینه در ارتباط با باورهاي مثبت و منفی درست می باشد؟  19

باورهاي منفی باعث می شوند که اگر توانایی انجام کاري را نداشته باشیم، نتوانیم به آن دست بیابیم. 

عوامل بیرونی فقط باعث ایجاد باورهاي منفی در فرد می شود.

باورهاي مثبت هر فرد و جامعه موتور محرکۀ قوي براي دستیابی به هدف هاي فردي و جمعی است. 

باور داشتن به جملۀ «ما می توانیم» رفتار ما را به شکل مثبت شکل می دهد و عامل بیرونی باعث شکل گیري این رفتار می شود.

کدام گزینه روش مناسبی براي بهبود کارایی توجه نمی باشد؟  20

انجام دادن تکلیف به صورت هم زمان  استفاده از حواس مختلف براي انجام دادن یک تکالیف 

افزایش آگاهی و در نتیجه افزایش اراده  انجام فعالیت ها در ساعات غیر طوالنی
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کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب به مرحلۀ به حافظه سپردن و مدت زمان نگهداري اطالعات مربوط است؟  21

ذخیره سازي - اندوزش  اندوزش - رمزگردانی  رمزگردانی - اندوزش  اندوزش - بازیابی 

تصمیم گیري یعنی ..................  22

استدالل و تعریف کردن در راه رسیدن به هدف  ارزیابی راه هاي مختلف 

 ( ) و ( گزینۀ ( 13انتخاب بهترین راه 

به ترتیب محصول ناتوانی در حل مسئله و محصول ناتوانی در تصمیم گیري چه نامیده می شود؟  23

شکست - تعارض  ناکامی - تعارض   ناکامی - شکست   تعارض - ناکامی  

در کدام نوع انگیزش، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد؟  24

انگیزش درونی  انگیزش عالقه محور انگیزش خود ساخته انگیزش خارجی 

جاهاي خالی را به ترتیب با عبارات مناسب پر کنید:   25

جستجوي .................. رفتار، در واقع به معناي توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است. انسان و حیوان در پاسخ به نیازهاي زیستی .................. .

علت - داراي عوامل انگیزشی مشترکی هستند.  انگیزه - با هم اشتراك و در عین حال افتراق دارند. 

علت - داراي اشتراکی در عوامل انگیزشی نیستند.  نگرش به - انسان تابع عامل توانمندي به نام نگرش است. 

کدام یک از گزینه هاي زیر از مهم ترین عوامل نگرشی مثبت و منفی نمی باشد؟  26

اسناد و درماندگی آموخته شده - انتخاب هدف  باورها و نظام ارزشی فرد - ادراك کنترل و ادراك کارایی 

ناهماهنگی شناختی - احساس کارایی  انتخاب هدف - باورها و نظام ارزشی اجتماع 

پاسخ صحیح سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟   27

الف) هنگامی که یک پژوهشگر در مورد موضوعی با ابهام مواجه می شود، کدام بیان علمی شکل می گیرد؟ 

ب) خردمندانه بودن یک جملۀ خبري، به چه معناست؟ 

پ) در چه صورتی یک فرضیه به اصل تبدیل می شود؟

فرضیه - یعنی براساس شانس و تصادف نیست. - در صورتی که فرضیه یک جملۀ خبري باشد. 

مسئله - یعنی براساس شانس و تصادف نیست. - با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تأیید شود. 

فرضیه - یعنی براساس دانش و تجربه است. - با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تأیید شود.

مسئله - یعنی براساس دانش و تجربه است. - در صورتی که فرضیه یک جملۀ خبري باشد. 

کدام یک از گزینه هاي زیر از مواردي است که براي کاهش اثر تداخل در پیش می گیریم و همچنین خواندن دوبارة متن در کدام مرحلۀ روش  28

پس خبا اجرا می شود ؟

یادگیري با فاصله / آزمون یادگیري عمیق / به خود پس دادن یادگیري با فاصله / خواندن یادگیري عمیق / پیش خوانی

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟   29

الف) جهل نسبت به ویژگی هاي مسئله عامل وجود تصور منفی نسبت به مسئله است. 

ب) تبدیل یک مسئله از تهدید به فرصت، به شرط آگاهی از روش هاي حل آن امري محتمل است. 

ج) عدم درك واضح و کامل از مسئله به استفاده از راه حل هاي غیر منطقی می انجامد. 

د) هدف نظام تعلیم و تربیت از تمارین مختللف آموزش حل مسئله، تعمیم اصول و قوانین حاصل از آن به سایر موقعیت هاي زندگی است.

غ- غ- غ- ص  ص- غ- غ- غ  غ- غ- ص- ص  غ- ص- غ- ص 

روش هاي تحلیلی مبتنی بر .................. است:  30

نظر شخصی، قواعد فلسفی و نیازسنجی واقعی  محاسبات ذهنی، قواعد فلسفی و پیش بینی راه حل

نظر شخصی، قواعد منطقی و پیش بینی راه حل محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی 
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