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   ردیف

 غ ص 5/0صحیح یا غلط بودن سئواالت زیر را مشخص کنید.  هر مورد  6

   الف(رابطه بین مسأله و فرضیه ، رابطه یک سویه است که در پاسخ به سئوال مطرح می شود. 

   ب(واژه توصیف به چیستی و واژه تبین به بیان چرایی می پردازد. 

   به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد غیر طبیعی و نامنظم است . ج(رسش

   د(از نظر اسالم کودک در هفت سال دوم فرمانبردار است . 

   ذ( روان شناسان گشتالت بر این باور بودند که کل بیشتر از مجموع اجزاء است . 

   ر( خوگیری از عوامل مهم در ایجاد تمرکز است. 

   ز(اگر حافظه شکل نگیرد تفکری هم نخواهد بود. 

   و(یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت تکرار و تمرین است. 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟  

 نظریه های  علمی را بر چه اساسی می سنجیم؟ -6

 ب(سودمندی و کاربرد پذیری  الف(میزان تاثیر پذیری در محیط 

 د(شرایط بوجود آمده در مراحل آزمایش  ج( قواعد حاکم در علوم تجربی 
 

 دو سال اول زندگی را .............................. می نامند. -2 

 د(نوجوانی ج(طفولیت ب(کودکی دوم  الف(کودکی اول
 

 این حدیث از کدامیک از معصومین می باشد؟ هر کس در کودکی تعلیم نبیند در بزرگی به مقام ارجمندی نمی رسد -9 

 ب(امیر المؤمنین علی )ع(  الف(امام صادق )ع( 

 د(حضرت رسول اکرم )ص(  ج(امام سجاد)ع( 

  

 



 چه چیزی باعث مشاهده جزئیات است. -4 

 د(بینایی ج(تیزبینی ب(توجه الف(ادراک
 

 تغییر  و معنا دادن به دریافتهای حسی را چه می نامند ؟ -5 

 د(توجه  ج(ادراک ب(حافظه الف(احساس
 

 نمره  5/0ارتباط مطالب دو ستون را با یکدیگر مشخص کنید. یک عبارت اضافی است : هر گزینه -9 

 الف( رشد هیجانی نوجوانی  استفاده از روش های عینی، تجربی و قابل تکرار-6

رشته های عصبی که عالئم را از یک بخش به بخش دیگر منتقل می -2

 کند. 

 ب(آستانه مطلق

 ج(روش علمی  دن ولی تمایل به تنهایی بازی کردن در گروه بازی کر-9

 د(پوست بدون اینکه خودشان بخواهند، ناگهان عصبی می شوند.-4

 ذ(پل مغزی حداقل انرژی الزم برای تحریک گیرنده حسی-5

 ز( موازی بزرگترین دستگاه حسی است. -1

نقش مهمی در تفکر دارد و مانند یک تخته سیاه است که ذهن -7

 محاسباتش را روی آن انجام می دهد. 

 و(کشف و شهود

 ن( حافظه کاری  
 

 نمره  5/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . هر سئوال  

 عالی ترین مرتبه شناخت کدام است نام ببرید . -6

 جامع ترین تعریف از روان شناسی چیست؟ -2

 نوجوانانی که بدنبال چگونگی تقویت حافظه هستند به این نوع مهارت آموزی چه می گویند؟ -9

اگر فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود به این -4

 حالت چه می گویند؟ 

 پدیده نوک زبانی نشان می دهد که مادر کدام مرحله از حافظه مشکل داریم؟ -5

 



 به سئواالت زیر بصورت کامل پاسخ دهید .  -5 

 تفاوت پردازش ادراکی را با پردازش مفهومی توضیح دهید . -6

سهل انگاری می کند، اشکال ندانها می شود ولی در مسواک زدن شخصی که می داند مسواک زدن موجب سالمتی د-2

 نمره(  6در کجاست؟ شناخت یا باور ؟ چرا؟ )

 نمره( 6ویژگیهای جنسی اولیه و ثانویه را با ذکر مثال توضیح دهید . )-9

 نمره(  6توجه را با تمرکز مقایسه کنید . )-4

 نمره(  6مورد از عوامل مؤثر در ساماندهی توجه را توضیح دهید ) 5-2

 نمره(  5/6ه را توضیح دهید . )سه مرحله حافظ-1

 نمره( 6به پرسش های زیر توجه کنید و بگوئید ، به حافظه معنایی  مربوط می شود یا رویدادی ؟ چرا ؟ )-7

 الف(اصول دین شامل چه مواردی است ؟ 

 دیروز بعد از ظهر کجا بودید ؟  5ب(ساعت 

 نمره(  6دو کارکرد مهم حافظه کاری را بنویسید. )-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صحیح یا غلط بودن سئواالت زیر را مشخص کنید. 

 الف( غ ب(ص  ج( غ     د(ص   ذ(ص  ر(غ  ز(ص  و(ص 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید . -2

 ج -5.ج 4امیر المومنین علی )ع(  -9.ج   2ب   -6

 ارتباط مطالب دو ستون را با یکدیگر مشخص کنید. -9

 ت -7د   -1ب   -5الف   – 4ز  -9ذ  -2ج  -6

 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .  -4

 عالی ترین مرتبه شناخت حل مسئله و تصمیم گیری است . -6

 علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی -2

 فرا حافظه -9

 محرومیت حسی-4

 رمز گردانی -5

 به سئواالت زیر بصورت کامل پاسخ دهید .  -5

 توجه به ظاهر و کیفیت  –ساله در هنگام خرید  64و  5توجه به دو کودک -6

 در مرحله باور اشکال دارند زیرا شناخت به باور تبدیل نشده -2

ویژگیهایی که رشد اندامهای جنسی و تولید مثل ارتباط دارند ویژگیهای اولیه و ویژگیهایی که بطور مستقیم -9

 رت سرما و گرما به تولید مثل و باروی ارتباط ندارند مثل : رویش در صو

توجه انتخاب یک محرک از بین چندین محرک را می گویند اگر توجه تداوم داشته باشد تمرکز شکل می  -4

 گیرد . 

 از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کنید.  -5

 از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنید.

 بازیابی -9اندوزش     -2رمز گردانی   -1



 الف( معنایی     ب(رویدادی  -7

 مطالبی را که به مدت کوتاهی الزم داریم ذخیره می کند. -6 -8

 فضای کار برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند. -2

 


