
 دقیقه60به نام خدا                                                              مدت آزمون:                                                                                          

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان قم                                      تاریخ امتحان                                                       

 طراح : لیال کریمی اصل                نی                  ارزشیابی درس: هفتم روان شناسی                            دبیرستان:                                       رشته: علوم انسا

                                                                                                                                                                                                        نمره :                                                                   نام ونام خانوادگی:                                                                                                           

 بارم سواالت ردیف

                                                                                                                    درعبارات زیر صحیح وغلط رامشخص کنید. 1
                                                  الف(بسیاری از ناتوانی های ما به دلیل یادگیری است .                                                                           

                                                       ب( اراده هر چیزی است که انسان سعی دارد به آن برسد و فکر میکند برای او موثر و مفید است.                                       
 بیست نمونه ای از انگیزه درونی است. افت نمرهج(عالقمندی شما به درس روان شناسی برای دری

                         د(عوامل شکل دهنده انگیزش متنوع است و تحت تاثیر نظام شناختی فرد و ارزش های او قرار دارد.                                      
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 عبارات زیر را کامل کنید. 2

 ..............بیشتری برخوردار میشود.الف(نگرش ما  پس از شکل گیری از 
                                                                                                                                  ...................ب(حالتی را میگویند که در آن شخص دارای دوشناخت همزمان و متناقض میباشد.  

 ج(حرکت در مسیر دستیابی.........................نوعی موفقیت تلقی میشود.
 د(اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم.......................مارا شکل می دهد.
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 . گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 3

 الف(ماندگاری کدام رفتار بیشتر است

 ((هدفمندی4                                  ((اراده  3                        ((انگیزه ی بیرونی    2                         ((انگیزه ی درونی 1

 ب ( دبیر روان شناسی شما میداند که دانش الزم جهت تدریس درس را به شما داده این مورد توضیح کدام مفهم است؟

 ((ادراک کارایی4                  ((شناخت               3      ((ادراک کنترل                        2                                   ((اسناد       1

 ج( کدام مورد جز عنصر نگرش نمی باشد

 ((عنصر ذهنی4        ((عنصر آمادگی                3((عنصر احساسی                            2                (عنصر شناختی             1

 د(در کدام مورد، فرد پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار می داند؟

 ((ادراک کارایی4     درماندگی آموخته شده        ((3      ((ادراک کنترل                       2                                   ((اسناد     1

2 

 پاسخ کوتاه دهید. 4

 الف(منظور از انگیزه چیست؟

 ب(تفاوت انسان و حیوان در چه چیزی هست؟

 انجام کاری بر می انگیزد؟ هج(درکدام نوع انگیزش عامل خارجی فرد را ب

 د(شناخت انسان تمایل به چه جیزی دارد؟
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 ؟تحلیل کنیدسواالت زیر را  5

 کارهایی میتواند انجام دهد؟ه الف(به صورت کامل بگویید انسان هنگام بروز ناهماهنگی چ

 

 ب(منظور از اینکه ادراک کنترل و ادراک کاراریی باید سازنده باشد چیست و چه عوارضی دارد؟
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 کریمی اصل                                                  انسان همان میشود که به آن می اندیشدمتقیان امیرالمومنین میفرمایند :  موالی

 ج( دونکته ی مهم در پدیده ی اسناد را بامثال توضیح دهید؟

 

 و چه زمانی انسان دجار درماندگی آموخته شده می شود؟د(توضیح دهید چگونه 

 

 

 فرا دانش.   سواالت 6

الف( زهرا دانش آموز پایه ی یازدهم انسانی است، خانواده ی او عالقه ای به ادامه تحصیل وی ندارند بنابراین او نیز انگیزه ای برای 

 نمره1درید؟کنکور ندارد. شما برای کنترل اوضاع زهرا چه پیشنهادی 

 

 

غیر انتفاعی نیست و معلم آنهاخوب تدریس نمیکند.بنابراین  ون دبیرستان انهاکالس یازدهم انسانی اعتقاد دارد چ ب( علی دانش آموز

 نمره1برای کمک به علی چه نکاتی یاد آور میشوید؟است نمره ی او دردرس عربی کم شده 

 

 

است و میخواهددر این زمینه موفق شود .شما چگونه می توانیداو را راهنمایی کنید تا  ج(فاطمه به رشته ی راوانشناسی بالینی عالقمند

 نمره1حتی در موارد شکست دست از تالش بر ندارد؟

 

 

 

 

 نمره2د(پیشنهاد زیر را در موارد زیر بیان کنید.

 چه درس بخوانید و چه درس نخوانید نمره ی ترم اول شما کم خواهد شد ؟ -

 

 چه تالش نکنید ،شما در کنکور رتبه نمی اورید؟چه تالش کنید -

 

 

 به شما اهمیتی نمیدهند؟ نچه خوش اخالق باشید چه نباشید دیگرا-

 

 چه دارو بخورید یانخورید،سر درد شما خوب نخواهد شد؟-
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