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 :ر را به دست آورندهاي زي موزان بتوانند تواناييآ رود در پايان درس دانش نتظار ميا
 هاي علمي را توضيح دهند سلسله مراتب گزاره. 
 شناسي را تبيين كنند اهداف چهارگانه علم روان. 
 مفهوم شناخت را تبيين كنند و سلسله مراتب شناخت را ترسيم نمايند. 
 منابع چهارگانه كسب شناخت را بيان كنند. 
 دو مشخصه روش علمي را تشريح كنند. 
 شناسي را ارائه نمايند از علم روان ترين تعريف جامع. 
 شناسي را به ويژه در ميان دانشمندان اسالمي انجام دهند شناسي روان ريشه. 
 هاي مختلف دستگاه عصبي را با ذكر مثال بتوانند توضيح دهند كاركرد بخش. 
 شناسي را توضيح دهند آوري اطالعات در روان چهار روش جمع. 
 سي را تفكيك كنند و توضيح دهندشنا هاي روان ترين گرايش مهم. 

 
 هاي علمي سلسله مراتب گزاره 

ه وسيلهها پرداخته و ب هاي دقيق و عيني به بيان يافته با كمك روش علوم جتربیدر  .شناسي منظور از علم، علم تجربي است  در روان* 

 .زندپردا مي هاي عيني به تطبيق نمادها و روش مشاهده

 )مفهوم كتاب . (شود نماد هر چيزي است كه جايگزين چيز ديگري مي. كار دارد سر و منادها علوم با* 

 )مسئله، فرضيه، نظريه :ها در علوم تجربي ترين گزاره مهم. (به يك مفهوم يا بيان علمي اشاره دارد واژه گزاره* 

 .شود اي در پاسخ به يك سؤال طرح مي يك جمله خبري است كه به صورت خردمندانه فرضیه* 

 

 نامه درس

 اهداف كلي فصل

 تعريف و روش مورد مطالعه 1 فصل

ـ  ـ سطح تجربي  ـ سطح صوري  ـ نظريه  ـ فرضيه  ـ مسئله  ـ پيشعلم  ـ تبيين  ـ روش  توصيف  ـ روش علمي  بيني و كنترل 
ـ استناد به نظر صاحب ـ شيوه خردگرايانه  ـ پردازش  ادراكي  شهودي  ـ شناخت  ـ تكرارپذيري  ـ تعريف عملياتي  نظران 

ـ كره چپ و راست مغزـ  سكتهـ  نئوپ ـ  پردازش مفهوميـ   دستگاه عصبيـ  پيش مغزـ  ميان مغزـ  مغز پسينـ  نيم السم 
ـ بصل ـ پرسشهيپوتاالموس  ـ مشاهده  ـ آزمون  ـ مصاحبه  ـ تاالموس   نامه النخاع 
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رابطه مسئله و فرضيه 
 يك رابطه دوسويه است

.سؤال بيايدبه»پاسخ«درسوتواند از يكفرضيه مي-1 
 .دنبال داشته باشد هايي را بهاز سوي ديگر نتايج بررسي آن ممكن است پرسش-2 

 

 .شود به قانون يا اصل تبديل مي تأییدفرضيه در صورت * 
 .باشد از تأييد نشدن آن مي بیشرتها  احتمال تأييد شدن فرضيه* 
 نظريهاصول يا قوانينفرضيهمسئله: هاي علمي سلسله مراتب گزاره* 
 .دهند را شكل مي  نظریه اي از قوانين علمي يك مجموعه* 
 .سنجند مي پذیری سودمندی و کاربرداس هاي علوم تجربي را براس نظريه* 

 ها سطوح نظريه
آننگارشساختار ظاهري و نحوه نوشتن:سطح صوري -1 
قابل تجربه بودن و پژوهش پذيري:سطح تجربي -2 

 

 .سي تجربي نيستها، قابل برر برخي از نظريه صوریاند، زيرا ساختار  هاي علمي در دو سطح مذكور به يك اندازه رشد نكرده ريههمه نظ* 

 شناسي هدف علم روان 
 .بيني و كنترل موضوع مورد مطالعه است توصيف، تبيين، پيش* 
 شناخت 

به بيان چرايي آن پديده اشاره دارد در حاليكه واژه توصيف به تبیینواژه . بيان دقيق و روشن مفهوم مورد نظر است توصیفمنظور از 
 . شود چيستي مربوط مي

.بهتر قابل كنترل خواهد بود ،بيني باشد قابل پيشبيشتر پديده مورد مطالعه هر چه . شناسي آسان نيست رل در علم روانبيني و كنت پيش
 .است کنرتلو  بینی پیشهدف غايي همه علوم تجربي، 

 چهار منبع كسب شناخت
 

 )و بزرگان ديناستناد به آيات الهي و سيره نبوي ( دار نظران و مقام صالحيت استناد به نظر صاحب -1
و شيوه مبتني بر درك دروني : (هاي شهودي هاي مبتني بر سير و سلوك و روش شيوه -2

ترين ويژگي اين شيوه، شخصي و غيرقابل تعميم  و مهم عرفامورد استفاده و روش خصوصي 
 ).بودن اين روش است

 )فيلسوفان با كمك فلسفه و منطق و روشپي بردن به حقيقت : (شيوه خردگرايانه -3
 .)كه عيني و قابل تكرار است هاي تجربي استفاده از روش: (روش علمي -4 

 روش علمي 
 : واژه تشكيل شده است 3اين تعريف از  موقعیت نامعینمنظور مشخص كردن يك  دار به فرآيند جستجوي با قاعده و نظام: تعریف روش علمی* 
 .شود هدفمندكند تا روش علمي  جستجو كمك مي و كند رسيدن به هدف را بيان مييك عمل و جریان  يند،فرا :يند جستجوفرا -1
تفاوت دانشمند با فرد( .است و هر يك از اين قواعد بايد به صورت منظمي بيان شود مشخصیقواعد روش علمي تابع  :دار بودن نظام -2

 .)مند است رت منظم و قاعدهشود زيرا مواجهه دانشمند با مسئله، به صو عادي در اين مرحله مشخص مي
 .هستند سازی روشنو  زدایی اهبامدنبال  به اندانشمند :موقعيت نامعين -3

  :نکته
 سازد ، موقعيت ناشناخته را روشن ميروش علمیكند و به واسطه  دانشمند با طرح مسئله، موقعيت ناشناخته را خلق مي. 

 

 هاي روش علمي ويژگي

 

اي  گونه تعريف شود به و دقیق عینی ي بايد متغير مورد نظر به صورتدر روش علم: تعريف عملياتي -1
 .كه همه افراد با مطالعه تعريف متغير مورد نظر، برداشت يكسان و يا تقريباً يكساني را داشته باشند

گيري  تر تعريف شود، اندازه شود و هرچه متغير دقيق گيري مي تعريف عملياتي باعث سهولت اندازه(
 .)است تر هم دقيق

دست آمده از روش علمي، خصوصي و شخصي   هاي به داللت بر اين دارد كه يافته: تكرارپذيري -2 
 .تواند به يافته ديگران دسترسي يابد نيست بلكه هر فردي با رعايت ضوابط مي
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 شناسيتعريف علم روان
 . )شناخت(ني علم مطالعه رفتار و فرآيندهاي ذه: شناسی ترین تعریف روان جامع* 
گذر زمان، پيشرفت دانش وهاي مختلف در روان شناسي  ؛ دليلي اصلي وجود تعريفوجود نداردتعريف واحدي براي روان شناسي * 

 .است ي نگاه دانشمند زاويه
 .داردنوع فعاليت قابل مشاهده جاندار  اشاره به هر رفتار مطالعه* 
 .هاي غيرقابل مشاهده انسان دارد بسياري از رفتارها و كنش ؛ داللت برفرآیندهای ذهنی یا شناخت مطالعه* 
 گيري حل مسئله و تصميم ،استدالل، قضاوت تفكر    حافظهادراك توجهاحساسمحرك: سلسله مراتب شناخت* 
 .نام دارد تفکراطالعات موجود در حافظه  فرآیند بازیابی* 

 :شامل تفكر

 استدالل -1 
 قضاوت -2 
 حل مسئله -3 
 گيري تصميم -4 

 

   سلسله مراتب

 شناخت

 .شودگيري شناخت ناميده مياز توجه تا تصميم-1

 .شود گفته مي شناخت پایه هادراك و حافظ رآيندهاي توجه، به ف -2

 .گويند  مي شناخت عالیتفكر  انواعبه  -3

 .شود تر مي رويم عمل پردازش پيچيده پيش مي شناخت عالیبه  شناخت پایههر چه از  -4
 .پردازش به معناي دريافت و فهم بيشتر است-5

 هاي حسي مانند اندازه و شكل ظاهري يك محرك تأكيد بر ويژگي:ادراكيشپرداز
 انواع پردازش -6

هرچه ( هاي مختلف هاي مشترك محرك تأكيد بر ويژگي: پردازش مفهومي
 .)تر باشد، شناخت شكل گرفته پايدارتر و كارآمدتر است پردازش، مفهومي

  .گيري استتصميمحل مسئله و،ترين مرتبه شناختعالي-7

 پردازش ادراکی بر گيري مبتني تصميمحل مسئله و كارآمدتر از  پردازش مفهومیگيري مبتني بر  يمتصم و حل مسئله(
 ).است

 

 شناسي علمي نزد پيشينيان روان 
م كه محققين اين سال 1879بار در سال  براي اولين توسط ویلهلم وونتشناسي در شهر اليپزيك آلمان  تأسيس اولين آزمايشگاه روان* 
 .دانند مي شناسی علمی روانگيري  كلمبدأ ش را

ان
 رو
عاد
ه اب
طالع
م

 
مي
سال
ن ا
ندا
شم
دي
د ان
 نز
ان
نس
ي ا
خت
شنا

 

 

 حس، عقل و الهام: و ابزار شناخت از نظر او از پيشگامان روش علمي ـ تجربي: جاحظ -1
 

 هاي آموزشي و وظايف معلم و آموزش مطالب مطالب ارزنده درباره هدف: ابن سحنون -2
 

 .پرداخته است ارسطو  و اقسام آن به شيوه» نفس«اولين فيلسوف اسالمي كه به شرح و توصيف : کندی -3
 

براي فارابي معتقد بود كه هاي جدي برداشته است و  ها گام دانشدر نظم بخشيدن به علوم و ايجاد هماهنگي بين : فارابی -4

 .پذير است امكان» آموزش«ها از طريق  شكوفايي فطرت از نظر او. ، تقويت شودبعد مثبت انسانرسيدن به سعادت بايد 
 

 .است» شناخت عقلی«او  از نظر اهميت ادراك حسي در جريان شناخت تأكيد دارد و شناخت راستين بر: سینا ابن -5
هاي فردي، شناخت استعدادها، در نظر گرفتن مراحل رشد، آموزش  خودشناسي و تربيت نفس، توجه به تفاوت(

 .)سينا است هاي تربيتي ابن شويق از اصول روشگروهي و ت
 

  …خلدون و  ابن و مولوي، سعدي جه نصيرالدين طوسي،غزالي، سهرودي خوا: دیگر مشاهیر -6
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محسوب پردازي بود، اما در بعد تجربي آغازگران خوبي ها در جنبه صوري نظريه مطالعات آن: گیری از اقدامات اندیشمندان اسالمی نتیجه* 
 .ها تداوم نيافت شوند اما راه آن مي
 شناسي نقش دستگاه عصبي درعملكرد روان 

 .دانند را ضروري مي »مطالعه مغز«هايي از مغز  شناسي با مكان دليل ارتباط كاركردهاي روان شناسان به روان* 
 .تقسيم كرد مغز پسینو  میان مغز، پیش مغزتوان به سه منطقه اصلي  مغز را مي* 
 .در جنين در حال رشد است عقب دستگاه عصبیتا  ها از جلو خبشاين واژگان براساس نحوه قرار گرفتن اين * 

 سه منطقه اصلي مغز

 

 مغز پيش -1

دستگاه  اي، هاي قاعده در سمت جلو و باالي مغز و شامل قشرمخ، هسته -1 
 .و هيپوتاالموس است تاالموس  يا كناري، لیمبیک

دليل نقش اساسي در تفكر و  به مغز خبش پیشترين اهميت را در  يشب: قشر مخ -2  
 ساير فرايندهاي ذهني 

 حافظه و يادگيري اهميت در هيجان، انگيزش،: دستگاه ليمبيك -3  
دليل اينكه دستگاه ليمبيك غير  ها و خزندگان به موجوداتي همچون ماهي(

 .)دهند پاسخ مي یطغریزی به حمصورت  عمدتاً به ،اي دارند رشد يافته
 انتقال اطالعات حسي به قشر مخ :وظيفه تاالموس -4  
  تغذيه، تنظيم رفتار مربوط به بقاي نوع مثل جنگيدن،: وظیفه هیپوتاالموس -5  

 گيري فرار كردن و جفت
 

  ميان مغز -2
 .است ای ساز شبکه دستگاه فعالآن ترين  ساختار متعددي دارد كه مهم -1 

 .شود هاي مربوط به خواب و برانگيختگي از اين طريق منتقل مي پيام -2  
 

 مغز پسين -3

 .، پل مغزي و مخچه استالنخاع شامل بصل -1 
 بلع و هضم فعاليت قلبي، تنفس،: النخاع کارکرد بصل -2  
بخش  انتقال عالئم از يكهاي عصبي است و  شامل رشته: کارکرد پل مغزی -3  

 ديگر  بخشمغز به 
 كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضالني: کارکرد خمچه -4  

 

 هاي مغز كره كاركرد نيم

 

 نقش مهم در زبان آموزي و حركت: چپ -1
 

 داراي دانش معنايي بسيار خوب: راست -2
 

 

به منظور انجام مقاصد هاي مغز و قشر مخ  كره نيم
 باشد ميشامل چهار قطعه عملي 

 پردازش حركت و فرآيندهاي عالي مثل تفكر: نیپیشا -1
 حركتي پردازش تني ـ: ایآهیانه -2
 پردازش شنوايي: گیجگاهی -3
 پردازش اطالعات ديداري: سریپس -4

 

 
 آسيب مغز انسان و اختالل كاركرد شناختي وي

اي از  متوقف شدن تكهخوني سكته كم 
 جدا شده در سرخرگ مغز بافت چربي

 اختالل عروقي در اثر سكته -1
پاره شدن يك رگ سكته خونريزي
 هاي مغزي و آسيب سلول خوني در مغز

 )نئوپالسم(تومور مغزي  -2 
 
 

 .شود ترين عواملي است كه باعث اختالالت مغزي مي يكي از مهم آسیب مستقیم به سر* 
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 آوري اطالعات در  جمع هاي روش
 شناسي روان

 

وسيله محققين در محيط  ها و حيوانات به مشاهده رفتار انسان: مشاهده -1
مشاهده بايد همراه با ثبت دقيق و به دور از ( بيرون يا محيط آزمايشگاهي

مشاهده دقيق رفتار نوع دوستانه حيوانات ( )داوري باشد پيش
 )به صورت تكاملي

 

پذير نيست  در مورد مسائلي كه از طريق مشاهده مستقيم امكان :نامه پرسش -2
حقق از خود فرد، درباره رفتار يا افكار خاص او و م شود از اين روش استفاده مي

 )نامه را بايد با احتياط تلقي كرد نتايج پرسش( .پرسد مي
 

ده توان مشاه برخي از موضوعات را به صورت از پيش تعيين شده نمي: مصاحبه -3
 .نامه استفاده نمود در اين صورت مصاحبه استفاده خواهد شد كرد يا از پرسش

 .است یافته سازمانو  هدفمند مصاحبه برخالف گفتگوي معمولي
است كه در ) نامه شبيه پرسش(افته يساختار  -1: مصاحبه به دو صورت

بدون ساختار كه براي اخذ اطالعات  -2. شود ها استفاده مي پرسي همه
گير  شود و رعايت نكات اخالقي الزامي است اما وقت ق استفاده ميعمي

 .اي دارد است و نياز به آموزش ويژه
 

شناختي  هاي روان ويژگي کمیت درآوردنابزاري جهت به : آزمون -4
كند و  اي را طي مي  فرآيند پيچيده ها بسيار دشوار و  است كه ساخت آن

 .رو هستند روبهبيشتر افراد عادي جامعه با اين روش 

گيري كند كه براي آن ساخته  دقيقاً چيزي را اندازه) 1 :ها دو ویژگی آزمون
ها در دفعات متعدد اجرا بايد نمره يكسان يا تقريباً  آزمون) 2. شده است

 .يكساني به ما بدهند
 
 

 .باشد ها به مهراه سایر روشها بايد  اء و تفسير آزمونرچگونگي اج* 

 .است آفرین مشکلگشا باشد،  كه راه ها، بيش از آن تجربه از آزمون كماستفاده افراد * 

 ترين  مهم
هاي   گرايش

 شناسي روان

 

 شناسي تربيتي روان -1
 

 شناسي شناختي روان -2
 

 شناسي سالمت روان -3
 

  شناسي اجتماعي روان -4
 

 شناسي صنعتي يا سازماني روان -5
 

 شناسي ورزشي روان -6
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 »سؤاالت«رديف
تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام يك غلط است؟)الف

 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( . شود سويه است كه در پاسخ به سؤال مطرح مي رابطه بين مسأله و فرضيه رابطه يك .1

 )كتاب درسي 13ي  صفحه تنم(  .ها در زمان ارائه قابل بررسي تجربي نيست ساختار صوري برخي از نظريه .2

 )كتاب درسي 14ي  صفحه متن( .پردازد واژه تبيين به بيان چرايي مي و واژه توصيف به چيستي .3

   .برد هاي تجربي بهره مي شيوه خردگرايانه به عنوان يك منبع كسب شناخت از روش  .4

)كتاب درسي 16ي  صفحه متن(

كند و به واسطه روش علمي، موقعيت ناشناخته روشن  يدانشمند با طرح مسأله موقعيت ناشناخته را خلق م  .5

 )كتاب درسي 18ي  صفحه متن(  .شود مي

هاي  تواند به يافته هاي به دست آمده از روش علمي، خصوصي و شخصي نيست، و هر فردي به راحتي نمي يافته  .6

 )كتاب درسي 19ي  صفحه متن(  .ديگران دسترسي يابد

 . دانستند مطالعه زندگي رواني، ذهن و ناهوشياري ميشناسي را  شناسان، علم روان  قرن بيستم همه روان اواخردر   .7

 )كتاب درسي 20ي  صفحه متن( 

 . دورت يك فلش حاوي اطالعات خام باشگران تمايل ندارند استفاده از مخزن حافظه به ص پردازش  .8

 )كتاب درسي 21ي  صفحه متن(  

 )كتاب درسي 22ي  صفحه متن( . شود تر مي رويم عمل پردازش ساده يهرچه از شناخت پايه به شناخت عالي پيش م .9

خويش را بشناسد و در واژگان ديني، سودمندترين معارف » من«و » خويشتن«از گذشته دور انسان سعي كرده است  .10

 )كتاب درسي 23ي  صفحه متن( .ندا هبشري را معرفت نفس دانست

 .تداوم نيافت اماآغاز خوبي داشته است، بعد تجربي عليرغم اينكه در كشورهاي اسالمي  .11

 )كتاب درسي 24ي  صفحه متن(  

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( . آنها دچار آسيب است راستافرادي كه در حركات مهارتي مشكل دارند غالباً نيمكره  .12

 )اب درسيكت 26ي  صفحه متن(           . شود اگر مغز انسان آسيب ببيند كاركرد فيزيولوژيك وي مختل مي .13

   .شود پذير نيست، در نتيجه از مصاحبه استفاده مي مراحل اوليه پژوهش، بررسي آزمايشگاهي امكاندر  .14

 )كتاب درسي 27ي  صفحه متن( 

 )كتاب درسي 29ي  صفحه متن( .شود از مصاحبه بدون ساختار استفاده ميبراي اخذ اطالعات عميق  .15

 تعريف و روش مورد مطالعه 1 فصل
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 »سؤاالت« رديف
.ل كنيدجاهاي خالي زير را با كلمات مناسب تكمي )ب

است كه به صورت خردمندانه در پاسخ به يك سؤال است و منظور از خردمندانه يعني اينكه  … يه يك جملهفرض .16

 )كتاب درسي 12ي  صفحه متن( .است …همراه با 

 )كتاب درسي 13ي  صفحه متن( .سنجيم آن مي …و  … هاي علمي را بر اساس نظريه  .17

 )كتاب درسي 14ي  صفحه متن(                                       .   است …و  … هدف غايي همه علوم تجربي .18

  .كنند براي كسب شناخت از اين روش استفاده مي  …است و  …روش شهودي مبتني بر درك   .19

)كتاب درسي 16ي  صفحه متن( 

 .كنند مي ، موقعيت ناشناخته را خلق…و دانشمندان با طرح  است …آخرين واژه در تعريف روش علمي واژه   .20

)كتاب درسي 18ي  صفحه متن( 

 )كتاب درسي 18ي  صفحه متن( .شود مي …تعريف عملياتي باعث تسهيل   .21

 .نامند مي …و فعاليت مورد مشاهده را  شود تعبير مي …امروزه فرايندهاي ذهني به واژه   .22

)كتاب درسي 20ي  صفحه متن( 

 )كتاب درسي 21ي  صفحه متن( .ردنام دا …فرآيند بازنمايي اطالعات موجود در حافظه   .23

 )كتاب درسي 22ي  صفحه متن( .است … گيري مبتني بر گيري مبتني بر پردازش مفهومي، كارآمدتر از تصميم تصميم .24

 .اند شناختي انسان پرداخته به مطالعه ابعاد روان …بسياري از انديشمندان اسالمي قبل از وونت آلماني با   .25

)كتاب درسي 23ي  صفحه متن( 

  .مان است، اساس توانايي ما در زمينه توجه، ادراك، حافظه و تعامل با دنياي اطراف…دستگاه عصبي، به خصوص   .26

)كتاب درسي 25ي  صفحه متن( 

 .بسيار خوبي است …كره راست داراي دانش  نقش مهمي دارد و نيم …و  … كره چپ در نيم .27

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( 

                                  .آيد است كه در اثر سكته پديد مي … ختاللهاي مغز، ا يكي از آسيب .28

)كتاب درسي 26ي  صفحه متن(      

 )كتاب درسي 27ي  صفحه متن( .است …شود،   ترين عواملي كه باعث اختالالت مغزي مي يكي از مهم .29

 .استفاده كرد … توان از د ميپذير نباشن با كمك مشاهده مستقيم امكانها  بررسي آنبراي مسائلي كه  .30

 )كتاب درسي 28ي  صفحه متن( 
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 »سؤاالت«رديف
 )كتاب درسي 16ي  صفحه متن( .مفاهيم صحيح را از جدول سمت راست انتخاب و به جدول سمت چپ متصل كنيد)پ

                                                                                  »       1«جدول شماره 

كسب شناخت با توسل به آيات الهي، سيره نبوي و  .31

 بزرگان ديني

 هاي عيني، تجربي و قابل تكرار استفاده از روش .32

 استفاده از فلسفه و منطق  .33

 هاي خصوصي استفاده از درك دروني و شيوه .34

 روش علمي) الف

 شيوه خردگرايانه) ب

 دار هاي صالحيت و مقامنظران  استفاده صاحب) ج

 اي مبتني بر سير و سلوك و روش شهودي شيوه) د

 

»                                                                                         2«جدول شماره 

 )كتاب درسي 24و  23ي  صفحه متن(

 .تجربي است و ابزار شناخت انسان، حس، عقل و الهام است-ياز پيشگامان روش علم .35

 .اولين فيلسوفي كه در اسالم به شرح نفس و اقسام آن به شيوه ارسطو پرداخت .36

ها گام جدي برداشت و بيان كرد شكوفايي فطرت از طريق آموزش  در هماهنگي بين دانش  .37

 .است

شناخت راستين را از طريق شناخت كند ولي  با وجود اينكه بر اهميت ادراك حسي تأكيد مي .38

 .داند عقلي مي

 .هاي آموزشي، وظايف علم و آموزش مطالب كمك ارزنده كرد در خصوص هدف .39

 فارابي) الف

 كندي) ب

 نونحابن س) ج

 ظحاج) د

 ابن سينا) ه

 

         »                                                                               3«جدول شماره 

 )كتاب درسي 26و  25ي  صفحه متن(

 .براي كنترل هيجان، انگيزش، حافظه و يادگيري اهميت دارد .40

 .كند اطالعات حسي را به قشر مخ منتقل مي .41

هاي پيش مغز اهميت بسيار دارد چون در تفكر و فرايندهاي ذهني نقش  در بين بخش  .42

 .اساسي دارد

 .كند فتار مربوط به بقاي نوع را تنظيم مير .43

 .كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضالني با اين بخش است .44

 .كند م را از يك بخش مغز به بخش ديگر منتقل ميهاي عصبي كه عالئ رشته .45

 هيپوتاالموس) الف

 قشر مخ) ب

 مخچه) ج

 تاالموس) د

 پل مغزي) و

 دستگاه ليمبيك) ه
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 »سؤاالت« رديف
  )ت

 . ير پاسخ كوتاه دهيدبه سؤاالت ز

 )كتاب درسي 13ي  صفحه 1-1شكل ( .هاي علمي را نام ببريد سلسله مراتب گزاره .46

 )كتاب درسي 13ي  صفحه متن( .ها داراي دو سطح هستند، نام ببريد نظريه .47

 )كتاب درسي 14ي  صفحه متن( .شناسي را نام ببريد چهار هدف علم روان .48

 )كتاب درسي 14ي  صفحه متن( .را نام ببريد وجه روان شناسي قرار گيردمورد تبايد اي كه در توصيف  دو نكته .49

 )كتاب درسي 16ي  صفحه متن( .چهار منبع كسب شناخت را نام ببريد .50

 )كتاب درسي 17ي  صفحه متن( .دار بودن نام ببريد دو ويژگي روش علمي را از جهت نظام .51

 )كتاب درسي 19و  18ي  صفحه متن( .هاي روش علمي را نام ببريد ويژگي .52

 )كتاب درسي 20ي  صفحه متن( شناسي چيست؟ ترين تعريف از روان جامع .53

 )كتاب درسي 21ي  صفحه متن( .سلسله مراتب شناخت را نام ببريد .54

 )كتاب درسي 22ي  صفحه متن( كنند؟ و پردازش به چه معناست؟ ها در پردازش به يك شيوه عمل مي آيا همه انسان .55

شناسي پيشگام  تجربي در حوزه روانـ  اني و يك انديشمند اسالمي كه در روش علميبه ترتيب نام يك مورخ آلم .56
 )كتاب درسي 23ي  صفحه متن( .بودند نام ببريد

 )كتاب درسي 24ي  صفحه متن(                                        .هاي تربيتي ابن سينا را نام ببريد مورد از روش سه .57

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( .ببريدسه منطقه اصلي مغز را نام  .58

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( هاي مغز، كدام قشر اهميت دارد و چرا؟ در بين بخش .59

 )كتاب درسي 26ي  صفحه متن( .را نام ببريدو يا مختل شدن كاركرد شناختي سه عامل اختالل مغزي  .60

 )كتاب درسي 29تا  27ي  هصفح متن( .شناسي را نام ببريد آوري اطالعات در روان روش جمع چهار .61

.به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد )ث

 )كتاب درسي 12ي  صفحه متن( شود؟ در علوم تجربي از چه روشي استفاده مي .62

  شود؟ و در چه صورت فرضيه به قانون تبديل مي. فرضيه را توضيح دهيدو دوسويه بودن رابطه مسأله  .63

)كتاب درسي 12ي  صفحه متن( 

 )كتاب درسي 13ي  صفحه متن( .را توضيح دهيدآن دو سطح صوري و تجربي  نظريه چيست؟ و .64

  ها چه اقداماتي بايد انجام دهند؟ شناسان براي رسيدن به مطالعه دقيق پديده روان .65

)كتاب درسي 14ي  صفحه متن(

 )سيكتاب در 17ي  صفحه متن( .توضيح دهيد اًاش را مختصر گانه منظور از روش علمي چيست؟ و اجزاي سه .66

 )كتاب درسي 19و  18ي  صفحه متن( منظور از تعريف عملياتي و تكرارپذيري به عنوان ويژگي روش علمي چيست؟ .67

 )كتاب درسي 20ي  صفحه متن(           شناسي چيست؟ منظور از رفتار و فرآيندهاي ذهني در علم روان .68

 )كتاب درسي 21ي  صفحه متن( چيست؟» تفكر«و » ادراك«، »توجه«، »احساس«به ترتيب منظور از  .69

 )كتاب درسي 21ي  صفحه متن( چيست؟» شناخت عالي«و » شناخت پايه«شناخت را تعريف كنيد و منظور از  .70

 )كتاب درسي 22ي  صفحه متن( .تفاوت پردازش ادراكي را با پردازش مفهومي توضيح دهيد .71

 )كتاب درسي 24ي  صفحه متن( .شناسي بيان كنيد خدمات فارابي و ابن سينا را در علم روان .72
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 »سؤاالت«رديف
 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( باشد؟ ميهاي  بخشپيش مغز در كدام سمت مغز قرار دارد و شامل چه  .73

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن(  .؟ كاركرد هر يك را توضيح دهيدباشد هايي مي مغز پسين شامل چه بخش .74

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( تفاوت تاالموس و هيپوتاالموس در چيست؟ .75

 .شوند؟ كاركرد آنها را تشريح كنيد هاي مغز براي مقاصد عملي به چند قطعه تقسيم مي كره نيم .76

)كتاب درسي 26ي  صفحه متن( 

 )كتاب درسي 26ي  صفحه متن( .انواع سكته را نام ببريد و تشريح كنيد .77

 )كتاب درسي 29ي  صفحه متن( .ها را بيان كنيد دو ويژگي آزمون .78

كنيم؟ نقاط قوت و ضعف آن را  صورت مستقيم از فردي بپرسيم از چه روشي استفاده مي ا بهوقتي نتوانيم موضوعي ر .79

 )كتاب درسي 29ي  صفحه متن( بيان كنيد؟

 )كتاب درسي 29ي  صفحه متن( شود؟ چه مزيتي دارد؟  ها از چه روشي استفاده مي در همه پرسي .80

اند؟ نقطه قوت و ضعف آن را بيان  كدام مواجه شدهشناسي بيشتر با  هاي روان افراد عادي جامعه، در ميان روش .81

 )كتاب درسي 29ي  صفحه متن( كنيد؟

 آفرين است؟ ها براي چه كساني مشكل ها بايد به چه صورتي باشد و استفاده از آزمون نتايج تكرار آزمون .82

 )كتاب درسي 29ي  صفحه متن(

 ؟ مي داردهاي عل لسله مراتب گزارهسجمالت زير اشاره به كدام  ترتيب به .83

ي زمين شده  اي باعث افزايش دماي كره گازهاي گلخانه«و » ي زمين چيست؟ ترين علت افزايش دماي كره مهم«

 )كتاب درسي 18ي  صفحه 1-6فعاليت ( ».است

 )كتاب درسي 31ي  صفحه متن( پزشك در چه مواردي است؟  شناس با روان تفاوت روان .84

نكته  2كنيم؟  از چه راهي موضوع را تبيين مي كه بررسي آزمايشگاهي امكان پذير نيست، در مراحل اوليه پژوهش، .85

 )كتاب درسي 27ي  صفحه متن( مهم در اين روش را نيز نام ببريد؟

وعي وبوس يا كاميون بخرد، پردازش وي از چه نتكند براي خريد وسيله نقليه، ا كودكي كه به والدينش توصيه مي .86

 )كتاب درسي 22ي  صفحه 1-9فعاليت ( است؟ 

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن( دهند؟  ها و خزندگان به صورت غريزي به محيط پاسخ مي چرا موجوداتي مانند ماهي .87

 )كتاب درسي 21ي  صفحه متن(  باشد؟ منظور از تفكر چيست و شامل چه مواردي مي .88

 )كتاب درسي 25ي  صفحه متن(  باشد؟ كاركرد پل مغزي و مخچه به چه صورت مي .89

 )كتاب درسي 16ي  صفحه متن( روش شهودي و خردگرايانه را توضيح دهيد؟ دو مشخصه .90

 )كتاب درسي 16ي  صفحه متن( دو مزيت روش علمي را نسبت به ساير نتايج كسب شناخت تبيين نماييد؟  .91

 ؟اين بخش مي باشدهايي با  مغز چيست و وظيفه انتقال چه نوع پيام ترين ساختار ميان مهم .92

)كتاب درسي 25ي  صفحه متن(  

 )كتاب درسي 13ي  صفحه 1-4فعاليت ( هاي علمي چه ارتباطي وجود دارد؟  و نظريه قوانيننظر شما بين مسئله، فرضيه،  به .93

 )كتاب درسي 28ي  صفحه متن(                ؟                 كنيم نامه و مصاحبه استفاده مي در چه شرايطي از پرسش ترتيب به .94
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 )كتاب درسي 13 ي صفحه 1-1شكل ( هاي علمي درست است؟ ي روند گزاره كدام ترتيب درباره .95

 نظريه قوانين فرضيه مسئله   قوانين اصول فرضيه مسئله  
 نظريه گزاره فرضيه مسئله   قوانين فرضيه نظريه مسئله  

 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( كدام يك از موارد زير رابطه دوسويه دارند؟ .96

 فرضيه ـ قوانين  نظريه ـ قوانين  مسأله ـ نظريه  فرضيه  ـ مسأله 
 .به يك مفهوم يا بيان علمي اشاره دارد …شود  هر چيزي است كه جايگزين چيز ديگري مي … .97

 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( 

 واژه گزاره ـ فرضيه  نماد ـ  فرضيه  نماد ـ واژه گزاره  واژه گزاره ـ نماد 
 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( . …شود فرضيه خردمندانه به اين معنا است  تبديل مي …يا  … به فرضيه در صورت تأييد .98

 .استهمراه  نظريه يا قانون ـ  بر اساس شانس و تصادف نيست بلكه با انديشه 
 .شود نظريه يا اصل ـ  بر اساس شانس و تصادف نيست بلكه بر اساس تجربه مطرح مي 
 .شود اصل يا قانون ـ  بر اساس شانس و تصادف نيست بلكه بر اساس تجربه مطرح مي 
 .استهمراه اصل يا قانون ـ  بر اساس شانس و تصادف نيست بلكه با انديشه  

 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( است؟ نادرستباشد؛ كدام گزينه  از علم، علم تجربي مي با توجه به اينكه منظور .99

 .شود هاي دقيق و عيني استفاده مي در علوم تجربي از روش 
 .مشاهده و روش ذهني در علوم تجربي بسيار راهگشاست 
 .شود ري ميعلوم تجربي با نمادها سر و كار دارد و نماد هر چيزي است كه جايگزين چيز ديگ 
 .پرداخته شود) …فرضيه، نظريه و (در علوم تجربي تالش بر اين است كه با تطبيق نمادهايي همچون واژگان و اعداد با قضايا  

 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( باشد؟ مي نادرستدر ارتباط با مسئله و فرضيه كدام گزينه  .100

 .رابطه بين مسئله و فرضيه يك رابطه دوسويه است 
 .شود به قانون يا اصل تبديل مي دييرضيه در صورت تأف 
 .تواند در پاسخ به سؤال بيايد فرضيه به صورت يك جمله خبري مي 
 .دنبال داشته باشد هايي را به تواند پرسش له ميئنتايج بررسي مس 

 )اب درسيكت 13 ي صفحه متن( را مشخص كنيد؟ نادرستهاي علمي، گزينه  با توجه به سلسله مراتب گزاره .101

 .نمونه يك فرضيه است )شود گذشت زمان باعث تضعيف حافظه مي( 
 .باشد ن مياركاپذيري آن است و منظور از سطح صوري نحوه نوشتن  ها، پژوهش منظور از سطح تجربي نظريه 
 .باشد ها بيشتر از عدم تأييد آن مي احتمال تأييد نظريه 
 .باشد ارائه قابل بررسي تجربي نمي ها در زمان ساختار صوري برخي از نظريه 

 .از عدم تأييد آن است …ها  هر چند احتمال تأييد فرضيه. دهند شكل ميرا  …از قوانين علمي،  اي مجموعه .102
 )كتاب درسي 13 ي صفحه متن( 

 اصول ـ  بيشتر  اصول ـ  كمتر  نظريه ـ  بيشتر  نظريه ـ  كمتر 
 )كتاب درسي 13 ي صفحه متن( نظريه داراي چند سطح است؟ .103

 چهار سطح  يك سطح  سه سطح  دو سطح 
  .است … بودن سطح پذير و منظور از قابل تجربه بودن و پژوهش … سطح ساختار ظاهري و نحوه نوشتناز در يك نظريه منظور  .104

 )كتاب درسي 13 ي صفحه متن( 

 فلسفي ـ  صوري  صوري ـ  فلسفي  تجربي ـ  صوري  صوري ـ  تجربي 
 )كتاب درسي 13 ي صفحه متن( :ي گزينه جز بههاي زير صحيح است  ي گزينه مهه .105

 .دنكن علمي در سطوح صوري و تجربي به يك اندازه رشد نميي ها همه نظريه 
 .دنپشتوانه تجربي قوي ندار ها برخي نظريه 
 .ساختار صوري برخي از نظريه در زمان ارائه قابل بررسي تجربي نيست 
 .ها روش علمي است بررسي فرضيهتنها روش  

 تعريف و روش مورد مطالعه 1 فصل
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 )كتاب درسي 14 ي صفحه متن( صحيح است؟ ترتيب بهشناسي  كدام گزينه درباره اهداف علم روان .106

 بيني ـ  تبيين توصيف ـ  كنترل ـ  پيش  بيني ـ  كنترل ـ  تبيين توصيف ـ پيش 
 بيني يشتوصيف ـ  كنترل ـ  تبيين ـ  پ  بيني ـ  كنترل توصيف ـ  تبيين ـ  پيش 

 )كتاب درسي 12 ي صفحه متن( است؟ نادرستكدام عبارت  .107

 .شود پرداخته ميهاي عيني به تطبيق نمادها  در علوم تجربي با كمك مشاهده و ساير روش 
 .شود نماد هر چيزي است كه جايگزين چيز ديگري مي 
 .باشد سويه مي رابطه بين مسأله و فرضيه يك رابطه يك 
 .شود پرداخته ميها  هاي دقيق و عيني به بيان يافته ز طريق روشدر علوم تجربي ا 

 )كتاب درسي 13 ي صفحه متن( سنجيم؟ هاي علمي را بر چه اساسي مي نظريه .108

 پذيريدبرمندي و كارسود    ميزان تأثيرپذيري در محيط 
 شرايط به وجود آمده در مراحل آزمايش   قواعد حاكم در علوم تجربي 

 
 )كتاب درسي 14 ي صفحه متن( .شكل دارندم …آن يعني  …شناسي، بيشتر در جزء علوم، روانچهارگانه اف در بين اهد .109

 چهارم ـ كنترل  بيني سوم ـ پيش  توصيف و تبييندوم ـ اول و   اول ـ توصيف 
 )كتاب درسي 14 ي صفحه متن( .پديده بستگي دارد …علوم تجربي به چگونگي هدف نهاييشرط موفقيت در  .110

 تبيين و كنترل  توصيف و تبيين  بيني و كنترل پيش  بيني توصيف و پيش 
 آميز است؛ كدام گزينه اشتباه است؟ هاي خشونت تماشاي فيلم بر اثردر ارتباط با اين جمله كه پرخاشگري كودكان  .111

 )كتاب درسي 14 ي صفحه متن( 

 .تواند بدون دشواري صورت بگيرد ميز آمي هاي خشونت كودكان با تماشاي فيلم يبيني پرخاشگر پيش 
 .داليل پرخاشگري كودكان متعدد هستند بنابراين تبيين آن دشوار است 
 .بيني باشد، بهتر قابل كنترل است اين پديده پرخاشگري هر چه قابل پيش 
 .بيني و كنترل پرخاشگري كودكان مشروط به توصيف و تبيين دقيق است پيش 

 )كتاب درسي 14 ي صفحه متن( .شود مربوط مي …اشاره دارد و واژه توصيف  …واژه تبيين به بيان  .112

 ماهيت ـ  چرايي  چرايي ـ  ماهيت  ـ  چرايي چگونگي  چرايي ـ  چيستي 
 )كتاب درسي 14 ي صفحه متن( .است …و  …ايي همه علوم تجربي نههدف  .113

 كنترل ـ  توصيف   بيني ـ  كنترل پيش 
 بيني ـ  تبيين پيش   توصيف ـ  تبيين 

 )كتاب درسي 14و  13 ي صفحه متن( . …و  …هدف غايي همه علوم تجربي و همه  …و  …هاي علمي داراي دو سطح  نظريه .114

 توصيف و تبيينـ  همبستگي و تجربي     كنترلبيني و  پيشقابل تجربه بودن ـ پذيري و  پژوهش 
 بيني و كنترل پيشـ  صوري و تجربي   توصيف و كنترلـ  صوري و تجربي 

 
 )كتاب درسي 16 ي صفحه متن( منبع شناخت انديشمندان اسالمي و فيلسوفان كدام است؟ ترتيب به .115

 روش علمي ـ  شهود  ي خردگرايانه ـ  روش علمي شيوه 
 نظران شهود ـ  استناد به نظر صاحب  ي خردگرايانه نظران ـ  شيوه استناد به نظر صاحب 

» استفاده از روش معيني از منطق براي پي بـردن بـه حقيقـت چيـزي    «و » افراد متخصص و باتجربهكسب اطالعات از « .116
 )كتاب درسي 16 ي صفحه متن( اشاره به كدام منبع شناخت دارد؟ ترتيب به

 روش علمي ـ  شهودي  ي خردگرايانه ـ  روش علمي شيوه 
 ظران ـ  روش علمي ن استناد به صاحب  نظران ـ  خردگرايانه استناد به صاحب 

 )كتاب درسي 16 ي صفحه متن( .شود هاي تجربي استفاده مي از روش …مبتني بر درك دروني است و  … .117

 شهودي ـ روش علميروش    هودي ـ  خردگرايانهروش ش 
 نظران ـ  استناد به صاحبشهودي روش   نظران روش خردگرايانه ـ  استناد به صاحب 

 )كتاب درسي 16 ي صفحه متن(؟ترين ويژگي كدام روش، خصوصي بودن است باشند و مهم داد ميكسب شناخت چه تع هاي روش .118

 پنج روش ـ روش علمي   روش ـ روش شهودي رچها 
 پنج روش ـ روش خردگرايانه   چهار روش ـ روش علمي 
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 )ب درسيكتا 16 ي صفحه متن( .است …و روش شهودي بر مبناي درك  …روش علمي مبتني بر  ترتيب به .119

 دروني   روش عيني ـ   روش عيني ـ بيروني 
 روش ذهني ـ دروني   روش ذهني ـ بيروني 

 
 )كتاب درسي 18 ي صفحه متن( .است …و  …دنبال  است كه دانشمند به …آخرين واژه در روش علمي واژه  .120

 يينبموقعيت نامعين ـ توصيف، ت  سازي زدايي، روشن دار بودن ـ ابهام نظام 
 سازي روشن ،زدايي موقعيت نامعين ـ ابهام  دار بودن ـ توصيف، تبيين نظام 

 .گويند مي …است و جريان رسيدن به هدف را  …روش علمي تابع قواعد مشخص است و اين مصداق  .121
 )كتاب درسي 17 ي صفحه متن( 

 موقعيت نامعين ـ فرايند   دار بودن جستجو ـ نظام 
 دار بودن ـ جستجو نظام   دار بودن ـ فرآيند نظام 

 »دار مشخص كردن يك موقعيت نامعين يند جستجو با قاعده نظامفرا«اصلي تشكيل شده است؟  از چند واژه رو روبهاين تعريف  .122
 )كتاب درسي 17 ي صفحه متن( 

 واژه 5  واژه 4  واژه 3  واژه 2 
تر تعريـف شـود عمـل     دقيق …هر چه . گويند مي … در روش علمي هر واژه بايد به طور دقيق بيان شود به اين ويژگي .123

 )كتاب درسي 18 ي صفحه متن( .گيري بهتر است اندازه

 سازي ـ  متغير شاخص   تعريف عملياتي ـ  متغير 
 تعريف عملياتي ـ  شاخص  عملياتيتعريف سازي ـ   شاخص 

 )كتاب درسي 18 ي صفحه متن( .اي اشيا و افراده نسبت دادن عدد به ويژگييعني  …شود  مي …تعريف عملياتي باعث تسهيل  .124

 گيري شاخص ـ  اندازه   گيري ـ  شاخص اندازه 
 گيري گيري ـ  اندازه اندازه   گيري ـ  عملياتي اندازه 

 )كتاب درسي 19 ي صفحهمتن ( اشاره به كدام ويژگي روش علمي دارد؟ هاي روش علمي، خصوصي و شخصي نيست،  اينكه يافته .125

 عيني و تجربه پذير بودن   اتي بودنعملي 
 پذيري آزمون   تكرارپذيري 

 
 )كتاب درسي 20 ي صفحه متن( .دانند مي …و رفتار گرايان مطالعه  …شناسي را مطالعه  كاوان، روان روان .126

 ذهن ناهشيار ـ رفتار آشكار  ذهن هوشيار و ناهوشيار ـ رفتار آشكار 
 ندگي روان و ذهن ـ بخش هوشيارز   ذهن هشيار ـ رفتار پنهان 

 شناسي، هاي انساني در تعريف روان دليل تأكيد بر كنش است و به …ها مصداق  حركت جمعي پرندگان و راه رفتن انسان .127
 )كتاب درسي 20 ي صفحه متن( .ه استلحاظ گرديد …واژه  

 يندهاي ذهنيرفتار ـ فرا   يندهاي ذهني ـ رفتارفرا 
 يندهاي رفتاريشناخت ـ فرا  يندهاي ذهنيتجارب انساني ـ فرا 

  .شناسي لحاظ گرديد در تعريف روان … بر به دليل عدم مشاهده مستقيم بسياري از رفتارها و تأكيد» …«ي  واژه ترتيب به .128
 )كتاب درسي 20 ي صفحه متن( 

 هاي انساني فرآيند ذهني ـ  كنش   هاي اجتماعي رفتار ـ  كنش 
 رفتار ـ  فرآيند ذهني   رفتارذهني ـ   هايفرآيند 

 )كتاب درسي 20 ي صفحه متن( :ي گزينه جز بههاي زير صحيح  ي گزينه همه .129

 .باشد شناسي، گذر زمان و پيشرفت دانش، و زاويه نگاه دانشمند مي دليل وجود تعاريف مختلف در روان 
 .شناسي لحاظ شد هاي انساني، در تعريف روان و تأكيد بر كنشواژه فرآيندهاي ذهني به دليل عدم مشاهده مستقيم بسياري از رفتارها  
 .شناسي وجود ندارد شناسان تعريف واحدي از علم روان در بين روان 
 .ي مطالعه فرآيندهاي ذهني و شناختشناسي يعن بسياري عقيده دارند روان 
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 نامند؟ انتخابي را چه ميهاي  ك بازنمايي اطالعات موجود در حافظه و فرآيند تفسير محر ترتيب به .130

 )كتاب درسي 21 ي صفحه متن( 

 ادراك ـ  تفكر   تفكر ـ  ادراك 
 ادراك ـ  تصميم گيري   تفكر ـ  تصميم گيري 

 )كتاب درسي 21 ي صفحه متن( تفكر شامل چند بخش است؟ و نامند مي چهمرحله بعد از ادراك را  ترتيب به .131

 4گيري ـ   تصميم  3ـ  تفكر   2پردازش ـ    4حافظه ـ   
 )كتاب درسي 21 ي صفحه متن( هايي است؟ تفكر شامل چه بخش .132

 گيري استدالل، توجه، قضاوت، تصميم  له، توجهئ، قضاوت، حل مسراءاستق 
 گيري استدالل، قضاوت، حافظه، تصميم  گيري له، تصميمئاستدالل، قضاوت، حل مس 

 )كتاب درسي 22 ي صفحه متن( مختلف اشاره به چه نوع پردازشي دارد؟ هاي هاي مشترك محرك دست يافتن به ويژگي .133

 شناختي  حسي  ادراكي  مفهومي 
 )كتاب درسي 22 ي صفحه متن( هاي اندازه و شكل ظاهري يك محرك اشاره به چه نوع پردازشي دارد؟ اشاره به ويژگي .134

 شناختي  حسي  ادراكي  مفهومي 
 )كتاب درسي 21 ي صفحه متن( .است …و  …و  …ست و شناخت پايه شامل ا …ترين مرتبه شناخت  عالي .135

 گيري ـ  توجه ـ  ادراك ـ  حافظه تصميم  استدالل ـ  توجه ـ  ادراك ـ  حافظه 
 قضاوت ـ  توجه ـ  ادراك ـ  حافظه  حل مسأله ـ  توجه ـ  ادراك ـ  حافظه 

 )كتاب درسي 22 ي صفحه متن( دتر خواهد بود؟در چه زماني شناخت شكل گرفته شده پايدارتر و كارآم .136

 .شودهاي حسي استفاده بيشتر  از ويژگي  . بيني رسيده باشيم به كنترل و پيش 
 .تر باشد هرچه توصيف و تبيين علمي  .تر باشد هر چه پردازش، مفهومي 

 
بعاد غيرجسـماني انسـاني ابتـدا در    دانستند و شناخت ا مي …در واژگان ديني، سودمندترين معارف بشري را  ترتيب به .137

 )كتاب درسي 23 ي صفحه متن( .مطالعه شد …معارفي همچون 

 معرفت شناختي ـ فلسفه   معرفت شهودي ـ عرفان 
 معرفت نفس ـ فلسفه   معرفت ديني ـ عرفان 

آن را مبـدأ   شناسـي تأسـيس شـد كـه محققـين      اولين آزمايشـگاه روان  …بار توسط  براي اولين …در سال  ترتيب به .138
 )كتاب درسي 23 ي صفحه متن( .دانند شناسي علمي مي گيري روان شكل

 ـ ويلهلم وونتم  1879   ق ـ جاحظ 255 
 ـ ويلهلم وونتم  1789   ق ـ جاحظ 150 

 .است …ابزارهاي شناخت انسان از نظر وي، حس، عقل و . گامان روش علمي ـ تجربي است از پيش … ترتيب به .139
 )كتاب درسي 23 ي صفحه متن( 

 جاحظ ـ نفس  جاحظ ـ الهام  كندي ـ الهام  كندي ـ نفس 
هـاي   اي درخصـوص هـدف   كمك ارزنده«و » اقسام آن«و  »به شيوه ارسطو به شرح و توصيف نفس«چه كسي  ترتيب به .140

 )كتاب درسي 23 ي صفحه متن( ؟انجام داد» آموزشي

 سحنون ـ كندي ابن  سحنون ابنجاحظ ـ   كندي ـ جاحظ  سحنون كندي ـ ابن 
الزمه شكوفايي فطـرت را  «و كدام فيلسوف » بر اهميت ادراك حسي در جريان شناخت تأكيد دارد«چه كسي  ترتيب به .141

 )كتاب درسي 24 ي صفحه متن( ؟»دانست پذير مي از طريق آموزش امكان

 سينا ابنفارابي ـ   سينا ـ فارابي ابن  سينا ـ كندي ابن  فارابي ـ كندي 
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 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( ؟ها به چه صورت است نحوه قرارگرفتن آنسه منطقه اصلي مغز را نام ببريد و  .142

 بر اساس نحوه قرار گرفتن در ميان مغز ـپل مغزي، بصل النخاع، مخچه  
 بر اساس قرار گرفتن در پس سر ـاي، گيجگاهي  پيشاني، آهيانه 
 از جلو تا عقب دستگاه عصبي در جنين ـغز پسين ، مپيش مغز، ميان مغز 
 ها و وظايف براساس ويژگي ـ، مغز پسين پيش مغز، ميان مغز 

 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( وظيفه هيپوتاالموس و تاالموس چيست؟ ترتيب به .143

 انتقال اطالعات حسي به قشر مخ ـتنظيم بقاي نوع  
 نتقال اطالعات حسي به قشر مخا ـاي  ساز شبكه ترين دستگاه فعال  مهم 
 تنظيم بقاي نوع ـانتقال اطالعات حسي به قشر مخ  
 تنظيم بقاي نوع ـانتقال عاليم از يك بخش مغز به بخش ديگر  

 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( ؟باشد نميهاي دستگاه ليمبيك  هاي زير از اهميت كدام يك از گزينه .144

 يادگيري  حافظه  تنفس  انگيزش 
 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( ؟باشد نميهاي مغز پسين  هاي زير از بخش كدام يك از گزينه .145

 مخچه  پل مغزي  بصل النخاع  قشر مخ 
 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( ؟باشد نميبا توجه به اهميت مخچه در ميان مغز، كدام گزينه از وظايف مخچه  .146

 ترل هماهنگي بدنكن  توازن  كنترل هيجان  كشش عضالني  
 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( گيرد؟ هاي مربوط به خواب و برانگيختگي توسط كدام قسمت مغز انجام مي پيام .147

 پل مغزي  مغز پسين  پيش مغز  ميان مغز 
 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( كدام است؟ نادرستي  النخاع، گزينه با توجه به كاركردهاي بصل .148

 ستنف   بلع و هضم 
 يكشش عضالن   كنترل فعاليت قلبي 

 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( ي چپ و راست مغز چيست؟ كاركرد نيمكره ترتيب به .149

 هاي حركتي دانش معنايي ـ مهارت   آموزي ـ حركت زبان 
 حركت –آموزي  زبان  هاي حركتي ـ دانش معنايي مهارت 

 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( كدام قسمت مغز است؟كنترل فعاليت قلبي، تنفس، بلع و هضم مربوط به  .150

 تاالموس  هيپوتاالموس  پل مغزي  النخاع بصل 
 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( شود؟ جنگيدن، تغذيه، فرار كردن شامل كدام قسمت مغز و كدام منطقه اصلي آن مي .151

 مغز هيپوتاالموس ـ  پيش   مغز تاالموس ـ  پيش 
 دستگاه ليمبيك ـ  مغز پسين   ان مغزالنخاع ـ  مي بصل 

 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( كند؟ آموزي اشاره به آسيب كدام قسمت مغز مي اشكال در حركات مهارتي و زبان .152

 هيپوتاالموس  النخاع بصل  ي راست كره نيم  ي چپ كره نيم 
 حيه اصلي مغز دارد؟اشاره به كدام نا ترتيب به، فعاليت قلبي جنگيدنكنترل هماهنگي بدن،  .153

 )كتاب درسي 25 ي صفحه متن( 

 مغز ـ مغز پسين ـ ميان مغز پيش  مغز ـ ميان مغز ـ مغز پسين پيش 
 پسين مغزـ مغز  ـ پيشپسين مغز   مغز ـ ميان مغز ـ پيشپسين مغز  

 .دارد …ه سكته هاي خوني اشاره ب است و ايجاد بافت چربي در رگ …پردازش اطالعات ديداري مربوط به قطعه  .154
 )كتاب درسي 26 ي صفحه متن( 

 )دومنوع ( ريزي خون آهيانه ـ   ) نوع اول(خوني   سري ـ كم پس 
 )نوع اول(خوني  پيشاني ـ كم  )دومنوع (ريزي  پيشاني ـ خون 

 )كتاب درسي 26 ي صفحه متن( .دكن را مختل مي …آيد و كاركرد  است كه در اثر سكته پديد مي …هاي مغز،  يكي از آسيب .155

 اختالل عروقي ـ شناختي    تومور ـ ذهني 
 اختالل عصبي ـ مغزي   هاي مغزي نئوپالسم ـ سلول 

 



 
وان

ع ر
جام

ب 
كتا

 
هم

ازد
ي ي

ناس
ش

 

25 

 
  .رو هستند روبه …شود و بيشتر افراد عادي جامعه با روش  استفاده مي …براي اخذ اطالعات عميق از روش  .156

 )كتاب درسي 29 ي صفحه متن(

 نامه پرسش  مصاحبه بدون ساختار ـ  نامه شمصاحبه ساختار يافته ـ پرس 

 ها مصاحبه بدون ساختار ـ آزمون  ها مصاحبه ساختار يافته ـ آزمون 

  ؟شناسي دارد آوري اطالعات در روان ترتيب هر يك از جمالت زير اشاره به كدام روش جمع به .157

 )كتاب درسي 29تا  27 ي صفحه متن(

 ».توانيم مطالعه كنيم تكاملي را در اين روش مي رفتار نوع دوستانه حيوانات به صورت«

 ».شود ها معموالً از اين روش استفاده مي در همه پرسي«

 ».گير است و محقق بايد نكات اخالقي را رعايت كند اين روش بسيار وقت«

 ».پذير نباشد در صورتي كه مطالعه و بررسي مساله به صورت مشاهده مستقيم امكان«

 ها ساختار يافته ـ مصاحبه بدون ساختار ـ آزمون مشاهده ـ مصاحبه 

 ها ـ مصاحبه ساختار سافته ـ مصاحبه بدون ساختار ـ مشاهده آزمون 

 ها  مشاهده ـ مصاحبه بدون ساختار ـ مصاحبه ساختار يافته ـ آزمون 

 ها ـ مصاحبه بدون ساختار ـ مصاحبه ساختار يافته ـ مشاهده آزمون 
 

 
كسـي   …شناسي باليني، كودكان استثنائي و غيره دارنـد و   چون روان هايي هم گرايش …ورد عالقه، با توجه به حوزه م .158

 .بيند است كه بعد از دوره پزشكي عمومي، سه سال در زمينه اختالالت رواني، تشخيص و درمان، آموزش مي

 )كتاب درسي 31 ي صفحه متن(  

 شناس نشناسان ـ روا روان   شناسي پزشكان ـ روان روان 

 پزشك پزشكان ـ روان روان   پزشك شناسان ـ روان روان 

 )كتاب درسي 31 ي صفحه متن(   است؟ نادرستشناسي كدام گزينه  هاي روان ترين گرايش در ارتباط با مهم .159

 .اند لمشغو هاي مختلف به آموزش، پژوهش و ارائه خدمات، تخصصي شناسان در محيط ، روان با توجه به عاليق و توانمندي 

كند و حدود سه سال براي دريافت  شناسي تحصيل مي شناس بعد از اخذ ديپلم، چهار سال در دانشگاه در مقطع كارشناسي روان روان 

 .نمايد شناسي تحصيل مي ارشد و سپس به مدت هفت سال در مقطع دكتري تخصصي روان كارشناسي

 .دكن ي اختالالت رواني را درمان ميهايي داروي ك كسي است كه با كمك درمانپزش پزشك متفاوت است، زيرا روان شناس با روان روان 

 .بيند سال در زمينه اختالالت رواني، تشخيص و درمان، آموزش مي 3پزشك بعد از دوره پزشكي عمومي،  روان 
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ميزان تسلط خود را با :گام اول
 .رنگ مشخص كنيد

 مسلطم :آبي
 نسبتاً مسلطم :سبز
 .مسلط نيستم :زرد
اگر گام اولتان زرد  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
 .آبي را رنگ كنيد

 شناسي رشد روان

 شناسي رشدروان

 هاي مراحل مهم رشد انسان ويژگي
 دار پرسش شناسنامه 100

آبي                 سبز               زرد 

درمراحل مهم رشد انسان
 فراخناي زندگي

دارپرسش شناسنامه30

 بل از تولددوره قآبي                 سبز               زرد 

 دوره كودكي

 دوره نوجواني

 دوره قبل از تولد
 وراثت

 عوامل محيطي

 دوره كودكي

 دوره نوجواني
و بلوغ جنسي رشد جسماني

 رشد شناختي

 رشد هيجاني

 رشد اجتماعي

 

 رشد اخالقي 

 روياپردازيو ي نماخودآر

 ـ حركتي رشد جسماني

 رشد شناختي

 رشد هيجاني

 رشد اجتماعي

 اخالقيرشد 

 

 عوامل مؤثر بر تغييرات رشد
 دار پرسش شناسنامه 30

سبز               زرد              آبي  

 عوامل زيستي

 عوامل محيطي

 رسش

 وراثت

 يادگيري

  160: ها پرسشموعمج 
 60 اي چهارگزينه پرسش: 

طراحي شده و مكمل و مرتبط با متن هاي  پرسششامل
 100 پرسش تشريحي: 

ي مدارس ويژه شده و طراحي هاي پرسششامل
 27 مفهوم كليدي 
 3 موضوع 
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 :هاي زير را به دست آورند موزان بتوانند تواناييآ رود در پايان درس دانش نتظار ميا
 عوامل مؤثر بر تغييرات رشد را توضيح دهند. 
 نمايند مراحل مهم رشد انسان در فراخناي زندگي را تشريح. 
 هاي مراحل مهم رشد انسان در سه مقطع، قبل از تولد، دوره كودكي و دوره  ويژگي

 .نوجواني را تبيين نمايند
 

 

 شناسي رشد تعريف روان
تغييراتي را كه در طول زندگي از زمان تشكيل نطفه تاتا كند  شناسي است كه تالش مي اي از علم روان رشد شاخه شناسی علم روان
 .دهد مطالعه كند گ در آدمي رخ ميزمان مر

 .شود اجتماعي و اخالقي را شامل مي هاي رشد جسماني، شناختي، هيجاني، اي از حيطه شناسي رشد دامنه گسترده روان
ابراز( هیجانی، )حل مسائل( شناختی، )بلند شدن قد( های جسمانی جنبهديگر تفكيك كرد؛  توان از يك هاي مختلف رشد را مي جنبه
اي از شناسي رشد دامنه گسترده بر همين اساس، روان) رعايت حقوق ديگران(و اخالقي ) روابط با همساالن( اجتماعی، )خشم
 .شود هاي رشد جسماني، شناختي، هيجاني، اجتماعي و اخالقي در فراخناي زندگي فرد را شامل مي حيطه

 
 

 عوامل مؤثر بر تغييرات رشد 
 وراثت و رسش  عوامل زيستي -1 

 يادگيري عوامل محيطي  -2
 

 

 بلكه از لحاظ ظاهر و رفتار ) هر دو دختر يا هر دو پسر(جنس هستند  يعني دوقلوهايي كه نه تنها هم :دوقلوهای مهسان -1

 .اند زيرا هر دو از يك تخمك به وجود آمده. دارند ت یکسانوراث هاي همسانهم بيشتر اوقات قابل تشخيص نيستند دوقلو  دوقلوها

 .باشد هاي ديگر خواهر و برادرها مي هاي آنها مانند شباهت دوقلوهايي كه شباهت: دوقلوهای نامهسان -2
 

 

 اهداف كلي فصل

2 

يادگيري ـ رسش ـ عوامل محيطي ـ عوامل زيستي ـ تعامل محيط ـ ژن ـ ـشناسي رشد ـ وراثتروان
سالي ـ  پيري ـ رشد  گسالي ـ ميانفراخناي زندگي ـ دوره كودكي ـ دوره نوجواني ـ دوره جواني ـ  بزر

جسماني ـ رشد شناختي ـ رشد هيجاني ـ رشد اجتماعي ـ رشد اخالقي ـ نقش همساالن ـ هويت، خود 
 ثانويه جنسي جنسي ـ  تغييرات تغييرات اوليهي ـرواقعي ـ خود آرماني ـ رؤياپردازي ـ خود محو

 شناسي رشدروان فصل

 نامهدرس



 

 

وان
ر

 
شد

ي ر
ناس

ش
 

28 

5358 

 
قبل در فردعوامل زيستي ايجاد كننده صفاتي هستند كه از . به عنوان يك عامل زيستي مؤثر بر رشد شناخته شده است وراثت

 . برخي از اين صفات از بدو تولد و برخي ديگر نيازمند گذر زمان است تا ظاهر شوند. نهفته است

برخي از اين صفات از. نهفته است قبل در فرداز باشند كه  ها يا صفاتي مي عواملي كه ايجادكننده خصيصهاز آن دسته  اند از عوامل زیستی عبارت

 .كند در زمان و مرحله خاصي با ايجاد شرايط بروز مي ،كند و برخي ديگر از صفات نهفته بروز مي نوزادفتار همان روز تولد در ظاهر و ر

 .شود استفاده مي» پختگیرسش یا «شناسي براي بيان اين آمادگي دروني يا نهفته از اصطالح  در علم روان

يند رسش آدمي در طولبر اساس فرا. طبيعي و منظمي است داست كه خود داراي برنامه رش به معنای آمادگی زیستیرسش يا پختگي 

 .هاي مختلف رشد نشان خواهد داد زندگي خود از دوره جنيني تا مرگ يك سري خصوصيات را در جنبه
11تواند راه برود يا به طور ميانگين نوجوان در  ماهگي بدون كمك مي 15از لحاظ رشد جسماني به طور ميانگين كودك در  

 .رسد الگي به بلوغ ميس 14تا 
 

هاي مختلف و در مراحل در جنبه ردف وجود دارد و بر بروز تغييرات رشدي بیرون از فردآن دسته از عواملي كه در  اند از عوامل حمیطی عبارت

 .دارد ترين اين عوامل محيطي است كه بر روي تغييرات رشدي تأثير يكي از مهم» یادگیری«در اين ميان . مختلف رشد مؤثر است

 
 دوره قبل از تولد -1

 دوره كودكي -2 مراحل مهم رشد انسان در فراخناي زندگي 
 دوره نوجواني -3

 

هاي مختلف سؤال اين است كه آيا تغييرات رشدي در جنبه. اي بودن رشد انسان است مرحله :شناسان رشد يكي از مباحث مهم روان
 .اعتقاد دارند ای رشد مرحلهشناسان رشد، به  امروزه اكثر روان. باشند اي و كيفي مي حلهپيوسته و تدريجي است يا اينكه تغييرات رشدي مر

 

 از تولد تا دو سالگي  طفوليت -1

 از دو سالگي تا هفت سالگي  كودكي اول -2 كودكي -1

 از هفت تا دوازده سالگي  كودكي دوم -3  طول عمر انسان بعد از دوره تولد از ديدگاه

  نوجواني -2 ان روان شناسي رشدصاحب نظر      

 جواني -1

 سالي ميان -2بزرگسالي     -3

 پيري -3
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 ي سني دامنه ي زندگي دوره
 دو سال اول زندگي طفوليت -1
 )نامند افتند، نوپا مي ساله را كه تازه راه مي 3تا  1برخي كودكان (سالگي  7تا  2 )كودكي اول(قبل از دبستان  -2
 )جنسي تا شروع بلوغ(سالگي  12تا  7 كودكي دوم -3

 

 نوجواني -4
 

دانند كه فرد شروع به كار كند  برخي پايان نوجواني را در زماني مي(سالگي  20تا  12
 .)شود و مستقل از والدين مي

 سالگي 40تا  20 )سالي اول بزرگ(جواني  -5
 سالگي 65تا  40 )سالي دوم بزرگ(سالي  ميان  -6
 ه باالسال ب 65 پيري -7

 
 . كودك هفت سال آقا و سرور است و هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزير و مشاور است: فرمايند ر گرامي اسالمي ميپيامب

 

 21تا  مراحل سه گانه رشد انسان
 سالگي از ديدگاه اسالم

عواطف و احساسات بايد . باشد كه بازي كند آزاددر هفت سال اول انسان، بايد * 
و بدون  داد پرورشو با رفتار خوب و گفتار پسنديده او را  رشد داد صحیح او را

 . توقع اطاعت از او سعي كرد كه با عمل و گفتار صحيح از حس تقليدش بهره گيرد
تأديب او  و در ها را به او فهماند ها و زیبایی زشتیدر هفت سال دوم كم كم بايد * 

 . ها رهنمون ساخت شتيها و دوري از ز كوشش كرد و او را به ارزش
ديگر نبايد به صورت . منزله مشاور رفتار کرددر هفت سال سوم بايد با او به * 

بايد وي را چون عضو بزرگ خانواده دانست و مانند . آمرانه با او رفتار شود
. گيري دخالت داد ديگران او را در تصميم

 

 :هاي مراحل مهم رشد انسان ويژگي
 

 .ن تشكيل نطفه شروع مي شودرشد انسان از زما
 .شود تشكيل مي نطفهكند،  از پدر، يك تخمك آزاد شده از مادر را بارور مي) هورمون مردانه(وقتي يك اسپرم 

 )xx( كروموزوم از مادر 23 -1  عامل وراثت
 كروموزوم  46يك تخمك بارورشده طبيعي داراي 

 )xy( كروموزوم از پدر 23 -2
 .شوند صفات به ارث برده میهاي روي آنها است كه  ژنها و  از طريق كروموزوم

 
 

 
 مادر نس -1

 ويژه ارتباط معنوي با خالق هستي آرامش به -2 رشد قبل از تولدچگونگي  بر مؤثر عوامل 
 كيفيت تغذيه مادر -3
 فشار رواني -4
 آلودگي محيط -5
 هاي هيجاني حالت -6
 استفاده از داروها -7
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 ات رشدي دوره كودكيها و خصوصي ويژگي 
 .است سالگی  ۱۱-۱۲زمان تولد تا منظور از رشد در دوره كودكي از 

 . همراه است سرعت و تغییرات بسیاریرشد دوره كودكي با * 

 . كند را بررسي مي خصوصیات دوره کودکیبسياري بر اين باورند كه روان شناسي رشد فقط * 

 .سان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی اوستمطالعه علمی ان، رشدشناسي  در واقع روان* 

 . ، اهميت زيادي داردهای رشد دوره سنی کودکی نسبت به سایر دوره* 

شود و ستگار ميآدمي اگر در سنين كودكي آموخت، صالح و ر«: فرمايند در يك حديث زيبا در ارتباط با كودك مي )ع(امام صادق * 
 » .ري نيستگرنه ديگر در او خي

 ».رسد بزرگي به مقام ارجمندي نمي بيند، درنهر كسي در كودكي تعليم «؛ فرمایند می) ع(حضرت علی در جاي ديگر  و* 
 
 

 .است ـ حرکتیـ  رشد جسمانیجنبه از رشد، ترين  ترين و شاخص ابتدايي

  برابر سهو پس از پايان سال اول  دو برابرماه  6وزن هنگام تولد پس از 
ـ   ها مصداق رشد جسماني افزايش وزن مغز و سفت شدن استخوان ي در كودكيحركت رشد جسماني  

 .از زمان تولد تا نوجواني، رشد با سرعت و تغييرات بسياري همراه است

مثل حرکات ظریفرا انجام دهد و بعد موفق به كسب رشد  حرکات درشتتواند  كودك ابتدا مي
 .شود مي بستن بند كفش

 

 

رشد شناختي 
دوره در 

 يكودك

هايي همچون توجه، ادارك، حافظه، استدالل، قضاوت حل  هايي مرتبط با فرايند به رشد توانايي*  
 . شود اطالق ميكودك هاي زباني  گيري و توانايي مسئله، تصميم

 . كنند استفاده مي پردازش ادراکیتر، از  كودكان به دليل رشد شناختي پايين* 

 . گيرند قرار مي حتت تأثیر ویژگی ظاهری اشیاءردازش اداركي، كودكان به دليل استفاده از پ* 

اشاره به رشد شناختي دارد و عوامل محيطي در تسلط كودك به لغات تأثير بسزايي  کودکان بر دامنه لغاتتسلط * 
 . گذارد بازي به عنوان يك عامل محيط بر تسلط كودكان بر لغات تأثير بسزايي مي طور مثال اسباب دارد به

 
 

 رشد هيجاني در دوره كودكي

از هيجانات  آگاهیيندي پيچيده است كه نه تنها مستلزم ارشد هيجاني در كودكي فر*  
 .باشد از هيجانات افراد ديگر هم مي آگاهیخود كودك، بلكه مستلزم 

كودكان با دريافت واكنش . است ی دوطرفه آگاهی فرد و رابطهبروز هيجان مشروط به * 
 .دهندبه هيجانات خود جهت ميديگران

هاي  شكل آرامش اصرار برخواسته داشنت، خشمگین شدن، ابراز و حمبت کردن و حس* 
 .مختلف هيجان هستند

 . است هیجان ساده ترس، خشم و حمبت معطوف به  سهرشد هيجاني در دوره كودكي * 
به خصوص (كنش اطرافيان هاي مختلف و وا با توجه به رشد آگاهي كودكان از هيجان*

احساس پشیمانی، هاي مركب ديگر، همچون  سه هيجان فوق به هيجان) واكنش مادر
 . يابد تعميم ميسپاسگزاری و ترحم 

آگاهی بیشرت و برقراری تعامل با حمیط رشد هيجاني در كودكان نسبت به حيوانات به دليل * 
 .استترتر و رشديافتهبازتر و متنوع




