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111تفکر ما به وسیله چه اطالعاتی ساخته می شود ؟   اطالعات حافظه               ص  -1  

آمادگی بیشتر برای تفکر چطور حاصل می شود ؟    وجود اطالعات بیشتر در حافظه-2  

تفکری قوی است ؟   خیربرخورداری از حافظه قوی لزوما به معنای داشتن  -3  

تصمیم گیری-5حل مساله        -1قضاوت     -3تفسیر        -2استفاده از اطالعات حافظه     -1تفکر از چند مرحله تشکیل می شود ؟     -1  

روش تفکر -3توجه به موضوع مورد اندیشه              -2بهره مندی از دانش گذشته          -1اندیشیدن شامل آگاهی از :  -5  

115تصور مثبتی نداریم ؟       زیرا راه حل آن مسیله را نمی دانیم              ص  "مسیله"چرا گاهی از واژه  -6  

چرا مسیله به جای تهدید ، یک موضوع خوشایند است و به فرصت پیشرفت تبدیل می شود ؟ چند مثال -7  

با مثال بیان کنید :وجود مسیله تهدید است ، یا یک موضوع خوشایند ؟  -7"  

116مسیله چیست ؟  عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص ، به دلیل موانع مشخص ، با توجه به امکانات و توانمندیهای محدود .   -8  

حل مسیله به چه معنی است ؟  به معنای یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است . -9  

                                                                                                      یک فرایند و جریان تحت کنترل است .                                                                                             -2هدفمند است .                                        -1مسیله را نام ببرید :        ویژگیهای -11

موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص شود .     -1توانمندیهای ما محدود است .                      -3  

وقتی   ............................ مشخص نباشد ، درک از مسیله ناقص خواهد بود .     ) هدف (-11  

را به صراحت تعریف نکنیم ، چه نتیجه ای دارد ؟  راه حل مسیله مشخص نمی شود .وقتی هدف  -12  

در جریان حل مسیله هر چه ................. باشیم ، احتمال انتخاب راه حل بهتر ، بیشتر است . -13  

کنترل ، در فرایند و جریان حل مسیله به چه معناست ؟ -11  

شود ؟امکانات محدود باعث بروز چه می  -15  

عدم شناسایی دقیق توانمندیها چه نتیجه ای به همراه دارد ؟     راه حل غیر منطقی -16  

چرا حل تمرین ریاضی ، برای ریاضی دان آسان است ؟ به کدام ویژگی مسیله اشاره دارد ؟ -17  

شناخت موانع احتمالی و ارایه راه حل های بهتر نتیجه کدام ویژگی مسیله می باشد . -18  

حل مسیله ، با توجه به ویژگیهای مسیله چه فرایندی است ؟  به وسیله آن فرد می کوشد راه حل مناسبی برای مشکل پیدا کند . -19  

هدف از مسیله چیست ؟ به اصول و قوانینی دست پیدا کنیم که در موقعیتهای دیگر هم قابل استفاده باشد .-21  

سه با سایر یادگیریها قابل تعمیم است ؟  زیرا به اصول  وقوانینی دست یابیم که در موقعیتهای دیگر چرا یادگیری حاصل از حل مسیله  ، در مقای -21

 هم قابل استفاده باشد .

118بد تعریف شده          ص  -2خوب تعریف شده         -1انواع مسیله کدام است ؟  -22  

فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس  -2ه           شناسایی موقعیت اولی -1چهار شاخص مسیله را بگویید :      -23  



امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف -1تعریف دقیق هدف                 -3                                                      

نداریم و نمی دانیم آیا استفاده از این اقدامات ما به هدف مورد مشخصات مسیله بد تعریف شده کدام است ؟      اقدامات مشخص و استانداردی  -21

 نظر می رساند یا خیر

در خوب تعریف شده : موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و قوانین کامال استاندارد هم وجود دارد . -25  

119ده            صاز چه نوعی هستند ؟   بد تعریف ش "مسیله ها در علوم انسانی ، عمدتا  -26  

پنج مرحله برای حل مسیله را نام ببرید : -27  

تصور مبهم ازیک مسیله ، به راه حلهای  ................. و درست منجر نمی شود .                     ) منطقی (-28  

به کدام مرحله حل مسیله ، قبل از شروع به حل مسیله باید توجه شود ؟ -29  

121راحل حل مسیله به داشتن مالکهای روشنی  برای فهم موقعیت منتج می شود ؟   ارزیابی      ص کدامیک از م -31  

قدم نهایی و مهم در حل مسیله کدام است ؟  بازبینی و اصالح راه حلها -31  

مسایل را به خوبی حل می کنند. چه افرادی دوست دارند روشهای قبلی را بهبود بخشند و از راه حل های جدید استفاده کنند ؟ افرادی که  -32  

آخرین مرحله ، حل مسأله ، کدام است ؟ -33  

نادیده گرفتن حل مسأله برای مدتی خاص -3نوع نگاه به مساله         -2تجربه گذشته         -1عوامل موثر در حل مسأله چیست ؟     -31  

نتقال گویند .      ) مثال (انتقال یعنی چه ؟ تأ ثیریادگیریهای گذشته بر حل مسئله را ا -35  

آیا اثر تجربه گذشته ، همیشه آسان کردن راه حل است ؟    خیر -36  

تجربه گذشته در صورت ...................  ، راهگشای مفیدی خواهد بود .         ) بازبینی ( -37  

نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد .چه زمانی در حل مسئله به بن بست می رسیم ؟   وقتی حل کننده مسئله با  -38  

چه عاملی باعث خروج از بن بست است ؟   تغییر نگاه و تغییر بازنمایی  -39  

123اثر نهفتگی چیست ؟          ص  -11  

به اثر نادیده گرفتن حل مسأله برای مدت زمانی مشخص .............. می گویند .         ) اثر نهفتگی ( -11  

123دانشمند بزرگ ایرانی از اثر نهفتگی ، جهت حل مسایل خود بهره می بردند ؟      ابوعلی سینا       صکدام  -12  

نیازسنجی -3قواعد منطقی          -2محاسبات ذهنی        -1سه ویژگی روش تحلیلی حل مسأله را بگویید :       -13  

121ل مسأله را تضمین می کند .           ) تحلیلی (        ص استفاده از روش های  ........  ، دستیابی به راه ح -11  

آیا روش های تحلیلی ، مورد قبول همه هستند ؟ بلی -15  

مبتنی بر احساس و نظر شخصی -2بدون دلیل منطقی           -1روش های اکتشافی یا شهودی چه ویژگی دارند ؟        -16  

121ر حل مسأله ، دستیابی به راه حل مسأله را تضمین نمی کند .    ) اکتشافی یا شهودی (        ص اجرای روش های ................ د -17  

یک عامل که باعث استفاده از روش اکتشافی در حل مسأله می باشد را نام ببرید :         محدودیت زمانی -18  



بارش مغزی                                                     -2د کردن                     روش خر- 1چهار روش اکتشافی حل مسأله چگونه است ؟              -19

کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت  -1شروع از آخر                           -3                                                                          -

 مطلوب   

126ش خرد کردن در حل مسأله چگونه است ؟           ص رو -51  

127مسئله برج هانوی در کدام روش حل مسئله ذکر شده است ؟            ص -51  

127چهار مرحله بارش مغزی را به ترتیب بگویید :              ص  -52  

128شروع از آخر           صکدام روش حل مسئله ، بیشتر در حل مسائل ریاضی کاربرد دارد ؟        -53  

129به کدام روش حل مسئله ، اطمینان صد در صدی داریم ؟             ص  -51  

129یک نمونه از روش شروع از آخر، نام ببرید :        مهندسی معکوس            ص   -55  

129روش مهندسی معکوس را با ذکر مثال شرح دهید :        ص  -56  

129تجربه الزم در حل مسئله چه احساسی را به انسان منتقل می کند ؟         ص  وجود دانش و -57  

129ناتوانی در حل مسئله ، وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می کند که .......... ، نام دارد .        ص  -58  

129ص     احساس شکست بیشتر از چه عاملی ناشی می شود ؟    عدم مهارتهای حل مسئله      -59  

131ناکامی و پرخاشگری ، ارتباط مستقیم دارند یا معکوس ؟        مستقیم           ص  -61  

131تخریب تجهیزات عمومی توسط هواداران تیم مغلوب در مسابقات ورزشی ، نتیجه چیست ؟   عدم مهارتهای حل مسئله    ص – 61  

ندانستن روش های کارآمد حل مسئله ←نرسیدن به هدف  ←فشار روانی  ←ناکامی  ←ناتوانی در حل مسئله  -62  

  131یکی از روش های کاهش فشار روانی را بگویید :       پرورش روشهای درست حل مسئله         ص  -63

 

 

 


