
 باسمه تعالی

دقیقه 57زمان :                                 استان قم      اداره کل آموزش و پرورش                                          زمون درس روان شناسی   آ  

11/11/79تاریخ  :                                     79-75سال تحصیلی   -نیمسال اول                               پایه یازدهم انسانی و معارف اسالمی    

  امضا:    ................. : احطر                                               تان  ....................دبیرس                                        .......................نام و نام خانوادگی :  

نمره(7/1) . صحیح و غلط عبارت های زیر را مشخص کنید ، کلمات زیر خط داررا در صورت غلط بودن تصحیح کنید -1  

① در صورت تایید ، فرضیه تبدیل به اصول و قوانین می شود .                                                                                            ص □          

□غ   

② دوقلوهای ناهمسان ویژگیهای وراثتی یکسانی هم دارند .                                                                                               ص □          

□غ   

 ③ وقتی فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از اندام های حسی او تحریک نشود ، دچار جبران حسی شده است .        ص □         غ □

④ برجسته ترین  ویژگی انسان قدرت تفکر اوست .                                                                                                           ص □          

□غ   

نمره(2خالی را با کلمات مناسب پر کنید . )جاهای -2  

...................... ابزاری برای کمی کردن ویژگیهای  روان شناختی هستند .  ▪  

کودکان بر اساس  ........................ ، یعنی ویژگی های حسی و فیزیکی عمل می کنند . ▪  

ان  محرک یا محرک شبیه آن را ......................... می گویند . شناخت محرک معینی ، تحت تاثیر ارایه پیشین هم         ▪  

فرد با اینکه رمزگردانی خوبی دارد . ولی نمی تواند آنها را از حافظه بیرون بیاورد . ".......................  "در    ▪     

نمره( 2سواالت چهار گزینه ای  )-3   

چه معیارهایی سنجیده می شوند ؟نظریه های علوم تجربی  بر اساس  -1-3  

( کاربردی و پژوهش پذیریکاربرد پذیری             د( سودمندی وو باطنی                       ج ( ظاهریالف(صوری و تجربی          ب  

د است ؟ه عنوان منابع کسب شناخت کدام مورخردمندانه بودن شیوه کسب اطالعات ب -2-3  

(روش های مبتنی بر منطق به کمک فلسفهب                               (روش های علمی ، عینی و قابل تکرار      الف  

(روش استفاده از آیات الهی  و سیره نبوید                                          درونی(روش های مبتنی بر درک  ج  

.، شناخته می شودعامل زیستی موثر در رشد صفاتی که قبل از تولد در فرد نهفته بوده است  ..................... به عنوان یک -3-3  

د( نطفه                                          ج( ژن                                            ب( وراثت                                الف(رسش              

چه سنی اطالق می شود ؟طفولیت به -4-3  

تولد تا یک سالگید(                ج( دو سال اول زندگی                                       سالگی        11تا  5ب(                 سالگی      5تا  2الف(   

کدام یک از اصول گشتالت از بقیه اصول مهم تر است ؟-7-3  

د( اصل مجاورت                       ج( اصل استمرار                                   ب( اصل شکل و زمینه                            الف( تقارب           

به کدام یک از عوامل ایجاد تمرکز مربوط می شود ؟دست باف وفرش  ساده  تفاوت موکت-9-3  

آشنایی نسبی د(             الف( یکنواختی و ثبات نسبی            ب( درگیری و انگیختگی ذهنی         ج( تغییرات درونی محرک       

کند؟جاری ذهن را فراهم می کند و مطالبی را که به مدت کوتاهی الزم داریم ، ذخیره  می کدام یک از انواع حافظه ها ، فضای کار برای فعالیت  -5-3  

د( حافظه رویدادی                       ج( حافظه معنایی                                 ب( حافظه کوتاه مدت                     الف( حافظه کاری        

 

د ؟نچرا بعضی از دانش آموزان  دشوار ترین اسامی  خارجی را به راحتی بیان می کن -8-3  

د( مشکالت مربوط به بازیابی             ج( گذشت زمان                           ب( عوامل عاطفی                     عات     الف( به علت تداخل اطال  



نمره(1طبق جدول ، موقعیت های ردیابی عالمت را در ستون آن کامل کنید . )-4  

 عالمت ردیابی عالمت ردیابی نشدن عالمت

 حاضر .................... ازدست دادن محرک هدف

 غایب هشدار کاذب ...........................

 

نمره( 7/2دو ستون را به همدیگر ارتباط دهید . شماره را در پرانتز مقابل آن بنویسید . )-7  

راستین-1  

  تاالموس– 2

یادگیری-3  

سرور و آقا-4  

روش عرفانی-7  

هیپوتاالموس-9  

آستانه مطلق-5  

نماد -7 متغیر-8  

بازیابی-11  

فراخنای زندگی-11  

پرسش نامه-12  

 الف( هر چیزی که جایگزین چیز دیگر می شود . )       (

 ب( مبتنی بر درک درونی جهت کسب شناخت است . )     (

کنترل می شود . )     (مثل جنگیدن ، تغذیه و... در آنجا ج( رفتارهای مربوط به بقای نوع   

قلی را شناخت ............. می داند . )     (د( ابن سینا شناخت ع  

 ه( مسایلی که با روش مشاهده مستقیم نتوان مطالعه کرد ، از این طریق بررسی می کنند . )     (

شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی را چه می نامند ؟ )     (و(   

ست . )     (ز( هفت سال اول زندگی از نظر پیامبر)ص( کودک ......... ا  

 ح( مهمترین عامل محیطی را می نامند. )     (

 ط( حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی . )     (

 ی( از مراحل حافظه که به خاطر آوردن  اطالعات هم می توان نامید . )     (

 

نمره( 2پاسخ کوتاه بدهید : )  -9  

 الف( به معنای دریافت و فهم بیشتر است .

سودمندترین معارف بشری را چه می نامند ؟ ب(  

 ج( ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد را چه می نامند ؟

اجتماعی در کودکان چیست ؟د( ابتدایی ترین عالیم رشد   

 ه( در برابر تغییرات شناختی  ، آرمان گرایی و عیب جویی نوجوان چه توصیه ای می کنید ؟

لومتری در شب تاریک آستانه  مطلق  چه حسی است ؟کی 71و( شعله یک شمع در فاصله   

مورد از منابع توجه را نام ببرید : یکز(   

 ح( اگر در یادآوری خاطرات گذشته به تحریف و افسانه بافی روی آورد ه شود ، چه نوع خطایی است ؟

 

نمره ( 4اصطالحات زیر را تعریف کنید : )  -5  

تعریف روان شناسی :-1  

رشد اخالقی : -2  

رسش : -3  

احساس : -4  



فراخنای ارقام : -7  

 

پاسخ کامل بدهید : -8  

(1نقش نیمکره راست و چپ را در رفتار توضیح دهید : )-1-8   

 

 

(7/1دانش امروزی را از نظر ادراک با دانش روان شناسان گشتالت مقایسه کنید و مثال بزنید : )-2-8  

 

 

 

(7/1قایسه کنید و مثال بزنید : )انواع نشانه های حافظه  را نام برده و م-3-8  

 

 

 

(1)  اگر کسی به شما مراجعه کند که چگونه می تواند حافظه بهتری داشته باشد ، چه راهکارهایی به او می دهید ؟ -4-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایدار و مانا باشید
 

 


