
  باسمه تعالي 
  ٩٩- ٠٠سال تحصيلي                 پايه يازدهم انساني مدرسه فاطميه پارسيان                   شناسي غير حضوري نوبت دوم    روان آزمون درس   

  يك صفحه                     ١٤٠٠/ ٠٣/ ١٩تاريخ:                دبير: فاطمه رستم     دقيقه      ٨٠  نام خانوادگي: ....................................          زمان: نام و  

  نمره   سواالت   رديف 

  
١  

د.  ر را مشخص کن ارات ز ا نادرس ع   درس 
   نادرست        درست                                           شوند.               مسئله هاي خوب تعريف شده در علوم تجربي مطرح مي  

  
٠/ ٢٥  

  ٠/ ٢٥    نادرست       درست                          موفقيت فرد را در حل مساله تضمين مي كند.   قطعاً،  تجارب گذشته    ز پيروي كردن ا   ٢
  ٠/ ٢٥    ادرست ن       درست         دشان باز آفريني كنند.نظر را خو ان بايد راه حل هاي مساله مورد حل كنندگ،  عيت حل مساله در موق   ٣
  ٠/ ٢٥    ادرست ن       درست    پيامد ناتواني در تصميم گيري احساس ناكامي است.                                                                ٤
  ٠/ ٢٥    ادرست ن       درست از خطاهاي حافظه فراموشي و حذف كردن يكسان مي باشد.                                                         ٥
  ٠/ ٢٥    ادرست ن       درست به رفتار اخالقي مي شود.                                                      رشد اخالقي در دوره نوجواني منجر    ٦
  ٠/ ٢٥    ادرست ن       درست م، مي توانيم از روش شوخ طبعي كمك بگيريم.               ي بي توجهي كني هر گاه بخواهيم به فشار روان   ٧
  ٠/ ٢٥    ادرست ن       درست ، اما هر فردي به طريقي از آن خارج مي شود.                فشار رواني هميشه قابل بر طرف كردن نيست   ٨
د   ٩ امل کن ر را  ارات ز   . ع

  و ................................. .  ............................ ..   ،  علمي عبارتند از ...........................ي  اره ها ز مهمترين گ 
  
٠/ ٧٥  

  ٠/ ٥  م. در هر موقعيت از مساله با دو وضعيت ........................... و ............................. مواجه هستي   ١٠
  ٠/ ٥  ................ و ........................... مي شود. ..... ، تعارض هاي مختلف را تجربه مي كند دچار ....... طور مداوم و پي در پي فردي كه ب   ١١
  ٠/ ٥    .   روش هاي مقابله با فشارهاي رواني عبارتند از ............................. و ................................  ١٢
د.   ١٣   اسخ مناسب را انتخاب کن

يم گيري خود دچار كدام اشتباه  در تصم ،  گيرد نتوانسته با اندك مطالعه بهترين نتيجه را ب وز زرنگي كه بر خالف تصور خود  دانش آم 
  سوگيري تاييد   -كوچك شمردن خود                                                    ب  - شده است؟      الف 

  اعتماد افراطي   - د                                 عدم كنترل هيجانات                         -ج                     

  
٠/ ٥  

  درگير كدام عامل نگرشي شده است؟  ش آموزي كه توانايي درس خواندن دارد اما پذيرفته است كه در امتحانات مردود مي شود، دان  ١٤
  گي آموخته شده درماند  - ب           ادراك كنترل                                                      - الف                     
  ادراك كارآيي كاذب   -ناهماهنگي شناختي                                                       د   -ج                     

٠/ ٥  

  ؟ ر رواني منفي اشاره دارد مدهاي فشا كداميك از اين موارد به پيا   ١٥
  از دست دادن تمركز   - ي رفتاري                                            بي واكنش ها ا ارتق   - الف                     
  مركز شكل گيري توجه مت   - بهبود پردازش هاي شناختي                                             د   -ج                     

٠/ ٥  

  داللت دارد؟   كداميك از اين موارد به ويژگي مساله بد تعريف شده   ١٦
  ت مبدا معلوم اس   - هدف تعريف شده است                                                 ب - الف                     
  اقدامات و راهبردها مشخص است   - اقدام مشخص و استانداردي موجود نيست                            د   -ج                     

٠/ ٥  

در مورد روش هاي كارآمد حفظ لغات انگليسي خريد و هنگام يادگيري لغات درس جديد آنها را آزمود، اين تالش او  بي  شيرين كتا   ١٧
  تغيير جهت فكر   - بفرا حافظه                                                                   -الف چه نام دارد؟     
  دوزش ان   -ات                                                            د بازيابي اطالع   -ج                     

  
٠/ ٢٥  

    دهند؟ به كدام دليل زير اين كار را انجام مي، به نظر شما  ، ميليون ها تومان خرج تبليغات براي كاالهاي خود مي كننداال صاحبان ك   ١٨
  توجه   - ي                                                              بآماده ساز   - الف                     
                گوش به زنگي  - د تمركز                                                                         -ج                     

  
٠/ ٢٥  

د.   ١٩ اسخ کوتاه ده ر    ه سواالت ز
  ؟ ي در حل مساله را بنويسيدآثار ناتوان 

١  

  ١/ ٥  انواع تعارض را نام ببريد؟   ٢٠
  ١/ ٥  انواع انگيزه را نام ببريد و بنويسيد انگيزه افراد از چند جهت با هم متفاوت هستند؟   ٢١



  ٩٩- ٠٠سال تحصيلي                 پايه يازدهم انساني مدرسه فاطميه پارسيان                   شناسي غير حضوري نوبت دوم    روان آزمون درس   
  دو صفحه                     ١٤٠٠/ ٠٣/ ١٩تاريخ:                دبير: فاطمه رستم     دقيقه      ٨٠  نام خانوادگي: ....................................          زمان: نام و  

امل ده  ٢٢ اسخ  ر    د. ه سواالت ز
  د؟ علم روانشناسي را تعريف كني 

١  

  ١/ ٥  ق كنند؟ و نوجوانان چگونه بايد اين دو را بر هم منطب   ي و خود آرماني چيست؟ منظور از خود واقع  ٢٣
  ١  ادراك را تعريف كنيد؟   ٢٤
  ١  مقايسه كنيد؟ طالعات و زمان پايداري مطالب با هم حافظه كوتاه مدت و حافظه بلند مدت را از نظر ظرفيت ا   ٢٥
  ١  چرا يادگيري حاصل از حل مساله يك يادگيري قابل تعميم است؟   ٢٦
  ١  سوگيري تاييد چيست؟   ٢٧
  ١  ادراك كنترل را تعريف كنيد؟   ٢٨
  ١  م مذهب بر سالمتي چيست؟ تاثير غير مستقي   ٢٩
  ٠/ ٧٥  تغييرات شناختي نوجوانان چه پيامدهايي را به همراه دارد؟   ٣٠

                                                                                                                                                                         ٢٠  

 موفق و پيروز باشيد 


