
 -7است(  به دنبال فرا حافظه)تقویت حافظه -6ب را دارد تمرکز و قدرت بازداری یا منع محرک های نا مرت -5تر است        

ارزیابی، نظارت و مقایسه)پردازش مفهومی( بیشتری دارد. -8سرعت تفکر افزایش می باید 

نسبت به انتقاد حساس است پس نباید در  -1 تغییرات شناختی نوجوان چه پیامد هایی دارد و نیازمند چه توصیه هایی است؟ -12

نسبت به خود احساس منحصر به فرد بودن دارد پس باید ویژگی های او را پذیرفت تا در زمان  -2جمع از او عیب جویی کرد.

 -4فت.حالت کمال گرایی، آرمان گرایی و عیب جویی دارد پس باید محاسن و معایب او را با هم پذیر -3مناسب تعادل پیدا کند.

 در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود پس نباید به جای او تصمیم گرفت و تنها الگوی او باشیم.

تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و فیزیولوژی  -1 رشد هیجانی دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟ -16

 -4گاهی هیجانات نوجوان به رفتار های پرخطر منجر می شود  -3تغییر می کند هیجانات نوجوان به سرعت  -2افزایش      می یابد 

 نیازمند مهارت های کنترل خشم و ورزش کردن است تا هیجانات مخرب نباشد.

گرایش نوجوان به گروه همساالن بیشتر از گذشته می شود و بسیار لذت بخش می  رشد اجتماعی نوجوان چه ویژگی های دارد؟ -17

هویت اجتماعی نوجوان شکل می گیرد یعنی با عضویت در گروه های مختلف با نقش ها، تکالیف و حقوق بشر بیشتر آشنا شود و 

 می شود.

بیشترین تحول اخالقی و ارزشی در دوره ی نوجوانی شکل می  -1 رشد اخالقی در دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟ -18

هویت نوجوان با  -3تقالل نسبت به والدین با مسائل اخالقی و ارزشی درگیر می شود احساس خود مختاری و اس -2گیرد       

 ویژگی های دینی و ارزشی شکل می گیرد.

 هرگاه شناخت به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود و او را به عملی وا دارد. چگونه شناخت به اخالق منتهی می شود؟ -19

ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد خود واقعی است ولی ویژگی هایی که دوست  چیست؟ خود واقعی و خود آرمانی -2۱

 داریم داشته باشیم و جنبه ی رؤیا پردازانه دارد خود آرمانی است.

با تخیل و رؤیا پردازی از  نوجوانان برای نزدیک کردن خود واقعی به خود آرمانی چگونه عمل می کنند؟ -22

 شانه خالی می کنند و دچار افت عملکرد تحصیلی می شوند.    تالش بیشتر 

   دخترxx+44پسر         xy+44چگونه است؟ پاسخ: زیگوت پسروزیگوت دختر ساختارکروموزمیک  -21

فصل سوم : احساس،توجه،ادراک

شرایطی که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله ی محرک بیرونی تحریک نشود.)به دلیل  منظور از محرومیت حسی چیست؟ -2

آزار دهنده بودن، نوعی شکنجه تلقی می شود.(

 هر پدیده ای که گیرنده ی حسی را تحریک کند. محرک چیست؟ -1

هرگاه موضوعی از طریق چند حس  -2احساس برای حفظ بقای موجود زنده ضروری است  -1 ویژگی های احساس چیست؟ -2

 تنوع محرک ها لذت بخش است. -3دریافت شود، دریافت قوی تر و ماندگار تر است 

و انرژی برای تحریک گیرنده ی حسی. حداقل محرک منظور از آستانه ی مطلق چیست؟ -2



توانایی مشاهده و تشخیص جزئیات به صورت مستقیم.)یکی از دالیل تصادف درشب کاهش تیز بینی  منظور از تیز بینی چیست؟ -2

است(

 پوست. بزرگ ترین دستگاه حسی انسان چیست؟ -6

های هوا پرده ی گوش تحریک می شود حس شنوایی  و از ارتعاش مولکول  حس بویایی و حس شنوایی چگونه فعالیت می کنند؟ -7

 از ذرات گازی شکل هوا که از هوا سنگین ترند احساس بویایی به وجود می آید.

 -2حفره های بینی از گیرنده های بویایی کم تری برخوردارند  -1 دلیل ضعف بویایی انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟ -8

انسان روی دو پا می ایستد. -3فره ی بینی هستند گیرنده های بویایی در انتهای ح

 فرورفتگی. –وزن ابعاد  –برجستگی  –انعطاف اشیاء  –زبری و نرمی حس المسه چه مشخصاتی را دریافت می کند؟  -9

 فرهنگ حساسیت نقاط بدن. –عوامل شخصیتی  چه عواملی در احساس درد مؤثر است؟ -2۱

سبک پردازش وانتظاراتی که ازاین پردازش وجود -3اطالعات موجود درحافظه -2های بیرونی محرک -1 منابع توجه رابنویسید. -22

دارد.

در این پدیده محرک الزم برای تحریک وجود دارد ولی به طور کامل ادراک و بیان  منظور از پدیده  نوک زبانی چیست؟ -21

 آگاهی صورت نمی گیرد.

ت محرک معینی تحت تأثیرمحرک های پیشین یا شبیه که به دریافت بعدی کمک شناخازپدیده ی آماده سازی چیست؟ منظور -22

می کند.

تنوع و شرایط جذاب موجب تغییر درونی  -1برای ایجاد تمرکز  عوامل مؤثر در تمرکز و عوامل مؤثر در عدم تمرکز کدامند؟ -22

و دقت می شود / دو عامل نیز موجب عدم انگیختگی ذهنی موجب ایجاد تمرکز  -2برای تمرکز نسبت به محرک ها می شود 

یکنواختی و  -2آشنایی قبلی با محرک و موضوع مورد توجه)به طور نسبی موجب خوگیری شده باشد(  -1تمرکز می شود    

 عادت نسبت به موضوع.

اهداف و اهمیت دادن. –نیازهای زیستی  –تغذیه  عوامل مؤثر در ایجاد انگیختگی ذهنی چیست؟ -22

توجه لحظه ای است ولی تمرکز لحظاتی است که مدت آن بیشتر از توجه است. چه تفاوتی بین توجه و تمرکز وجود دارد؟ -26

 -2موجب ردیابی درست عالمت ها و جلو گیری از حواس پرتی می شود  -1 توجه چه کارکرد هایی و پیامد هایی دارد؟ -27

موجب جست و جوی دقیق و سریع می شود. -3وره ی زمانی طوالنی می شود موجب توانایی فرد برای حفظ محرک ها در یک د

 -2عالمت هدف که فردی می خواهد به آن برسد  -1 در هر موقعیت توجه چند نوع عالمت می تواند وجود داشته باشد؟ -28

 عالمت انحرافی که حواس فرد را پرت می کند.

جود نداشته باشد ولی آن را ردیابی کنیم.موقعی که محرکی و منظور از هشدار کاذب چیست؟ 29



انجام همزمان چند  -2هر چه آهاهی بیشتر باشد توجه، ارادی تر است  -1 عوامل مؤثر بر سازماندهی توجه متمرکز چیست؟ -1۱

ی استفاده از حواس مختلف برا -4انجام طوالنی یک فعالیت تمرکز را کاهش می دهد  -3تکلیف به کاهش توجه منجر می شود 

 انجام دادن تکالیف همزمان و شبیه هم توجه را کاهش می دهد. -5یک فعالیت توجه را بیشتر می کند 

خیر همه ی آنچه احساس می کنیم تفسیر نمی شود و همه ی آنچه  آیا همه ی احساسات به ادراک و تفسیر منجر می شود؟ -12

ادراک می کنیم احساس نشده است.

تفاوت و هماهنگ نبودن احساس با ادراک. چیست؟ منظور از خطاهای ادراکی -11

 آنچه که حس می کنیم لزوما چیزی نیست که در ذهن ادراک شده است. وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟ -12

خطای شناختی در صورت خطای زیاد  -2ادراک با احساس متفاوت است  -1 از خطاهای ادراکی چه نتایجی به دست می آید؟ -12

 تواند وارد نظام ذهنی فرد شود.می 

معتقدند کل، بیشتر از جمع اجزا است و نمی توان با بررسی و استفاده از روش  مکتب گشتالت در روان شناسی چه نظریاتی دارد؟ -12

های جزئی به درک کاملی از پدیده ها رسید. کل فراتر از اجزا است و شامل تأثیر روابط هم می شود.

اصل مجاورت: یعنی در کنار هم بودن چند شیء آنها را در ذهن انسان به  -1     مکتب گشتالت را بنویسید. برخی از اصول -16

اصل مشابهت: در این اصل انسان ها سعی می کنند اشیاء و پدیده های شبیه به هم را در یک  -2  می دهد. صورت یک گروه نشان

اصل  -4  و متصل به هم ببینند.اصل استمرار: در این اصل افراد تمایل دارند پدیده ها را پیوسته  -3طبقه قرار دهند.                     

ادراک: به شدت با پردازش افراد ارتباط دارد)پردازش ادراکی و  -5   می بینیم.صورت کامل تقارب: در این اصل نواقص را به 

 محرک های بیرونی از طریق ادراک معنادار می شود. -6 تشخیص افراد متفاوت است. پردازش مفهومی در ارتباط و 

فصل چهارم : حافظه وعلل فراموشی

د تفکری شکل نمی گیرد.زیرا حافظه ابزار)اطالعات ومواد( مورد نیاز تاحافظه ای نباشپاسخ : تفکرچه ارتباطی دارد؟  احافظه ب -1

ت حافظه ابزاری برای گذرازشناخت پایه به شناخبرای تفسیر،تجزیه وتحلیل،قضاوت،اداراک وتوجه رافراهم می کند وبه عبارت دیگر

 عالی است.

مرحله اول:رمزگردانی )به حافظه سپردن( مرحله دوم اندوزش )ذخیره سازی  پاسخ : مراحل شکل گیری حافظه رابنویسید: -2

ونگهداری  اطالعات درطول زمان( مرحله سوم : بازیابی )به خاطرآوردن اطالعات ذخیره شده (

 پاسخ : بله درهریک ازمراحل شکل گیری حافظه ممکن است افراد دچار آیا درهریک ازمراحل حافظه امکان خطا وجوددارد؟ -3

خطا شوند مثال ممکن است اطالعاتی به اشتباه رمزگردانی شود.یا اطالعات به خوبی ذخیره نشوندیا به علت عدم استفاده 

وتکرارواردبخش بلندمدت نشوندوامکان بازیابی نداشته باشند.

زء اطالعات ج کودکان به صورت جزء بهپاسخ: رمزگردانی اطالعات کودکان با رمز گردانی بزرگساالن چه تفاوتی دارد؟ -4

ه ب رارمزگردانی می کنند وحجم زیادی از جزییات را درکنارهم قرارمی دهندبنابراین دچار خطا های بیشتری می شوند.ولی بزرگساالن 

اطالعات رارمزگردانی می کنند. صورت خالصه وکلی 


