
 باسمه تعالی

روان شناسی یازدهم -  6آزمون درس   

6936اسفند                            نام و نام خانوادگی :                                                  نام کالس :                                               

 6-صحیح و غلط بودن سواالت را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست کلمه زیر خط دار را بنویسید:)6/5نمره(

الف( در حل مسئله راه حل های مختلفی وجود دارد ، ولی در تصمیم گیری تنها یک راه ، انتخاب بهترین الویت است .      ص □        غ  □   

ب( وقتی تصمیم گیری با خطر همراه است ، فرد در چنین حالتی اطمینان کافی به نتایج تصمیم گیری ندارد .                  ص □        غ  □       

ج( انواع تصمیم گیری بر اساس ساده – پیچیده  و مهم – معمولی بر اساس حجم تصمیم گیری بوده است .                      ص □        غ □  

 د( در سبک تصمیم گیری "اجتنابی" فرد قصد دارد تصمیم بگیرد ولی هیچ گاه تصمیم وی عملی نمی شود .                   ص □         غ □

نمره(2جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید : )-2  

...................... روش غلط دیگری است  که مانع تصمیم گیری می شود . -1-2  

تصمیم گیری وقتی فرد به ..................... رسید ، اقدام کند .در سخنان حضرت علی )ع( درباره  -2-2  

........... شده بود ....، دچار حالت ........ص نمی دادتشخیرا، به جای پاسخ دادن زوزه می کشید و مربع و دایره هدر مثال کتاب وقتی سگ مردد شد -3-2  

مختلف تصمیم گیری بهترین سبک از نوع ........................ است .در بین سبک های -4-2  

 

نمره(6سواالت چهارگزینه ای   ) -3  

معموال نوجوانان از کدام سبک تصمیم گیری استفاده می کنند و پیامدمعمول استفاده از این سبک چیست ؟-1  

شکست و ناکامی –ایجاد تعارض          د( احساسی  –عملی نشدن تصمیمات          ج( اجتنابی  –پشیمانی           ب( وابسته –الف( تکانشی   

در قاعده غلط سوگیری تایید ، فرد ازاطالعاتی استفاده می کند که : -2  

منجر به نتایج منفی نگردد.د(      باشد. را تجدید کرده ج( بارها آن            ب( دیدگاهش را تایید کند .           .الف( مورد تایید دیگران باشد   

محسن ایده های خوبی در کارهای فنی دارد ، ولی هراس دارد آن را به مرحله ظهور برساند ، چون می ترسد مثل علی که چند بار کار  -3

ع تصمیم گیری دارد ؟از موان ایده های خود را به مرحله ظهور برساند اشاره به کدام یک جدیدی شروع کرد و شکست خورد ، نتواند  

ب( سوگیری تایید                         ج( عدم اعتماد به نفس                   د( عدم کنترل هیجانات                        الف( اعتماد کاذب  

اجتناب " به ترتیب کدام است ؟ –گرایش " و " اجتناب –ویژگی اصل تعارض  " گرایش  -4  

تصمیم گیری را خیلی مشکل می کند. –به سختی قابل حل است .     ب( کمترین فشار روانی را ایجاد می کند  –م گیری را خیلی مشکل می کند الف( تصمی  

.کمترین فشارروانی را ایجاد میکند –فرد را با دوسوگرایی مواجه می کند.  د( احساسات مثبت و منفی را در هم می آمیزد  –ج( بیشترین فشار روانی را ایجاد میکند   

نمره(6تفاوت های تصمیم گیری و حل مسئله را در جدول زیر کامل کنید . ) -4  

  تصمیم گیری حل مسئله

 1 توجه به موضوع انتخاب ها ...........................

 2 ............................. سر و کار داشتن با راه حل ها

 

نمره(4زیر پاسخ کوتاه دهید : )به سواالت  -5  

 الف( روش میان بر در تصمیم گیری به چه معناست ؟

 ب( کدام یک از سبکهای تصمیم گیری بدون محاسبه رخ می دهد ؟



 ج( دو مورد از پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری را نام ببرید :

مند ؟د( واکنش های عاطفی زودگذر که مانع تصمیم گیری می شوند را چه می نا  

 ه( فرار از ضرر به چه معناست ؟

 و( با توجه به تعداد الویت ها و میزان اهمیت چند نوع تصمیم گیری وجود دارد ؟

 ز( انتخاب رئیس جمهور و انتخاب رشته تحصیلی هر کدام با چه نوع تصمیم گیری انجام می گیرد ؟

 

نمره(2) کنید :با توجه به چهار مثال زیر ، نوع تصمیم گیری ها را مشخص  -6  

   نوع تصمیم گیری

 الف انتخاب بهترین دروازه بان از بین دانش آموزان مدرسه ..........................

 ب انتخاب رشته تحصیلی از بین دو رشته انسانی و تجربی ..........................

 ج انتخاب همسر آینده ..........................

 د انتخاب غذای مورد نظر در یک غذاخوری .........................

 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید : -7  

 

(5/1: ) مقایسه کنید ی تصمیم گیرتصمیم گیری را با سبک های الف(      

 

 

 

 

   ب( سبک تصمیم گیری وابسته را با ذکر مثال توضیح دهید : )1/5(

 

 

 

 

   ج( دو مرحله اول از مراحل تصمیم گیری را با ذکر مثال بنویسید: )2(

 

 

 

 

 

   د( ناکامی را با ذکر مثال توضیح دهید : )1/5(

 

 

 

 

(2ه( چهار پیشنهاد برای تصمیم گیری بهتر ارائه دهید : )    


