
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمره »سؤاالت« رديف
عيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام يك غلط است؟ت )الف

كند و به واسطه روش علمي، موقعيت ناشناخته  له موقعيت ناشناخته را خلق ميئدانشمند با طرح مس .1
 .شود روشن مي

واني، ذهن و ناهوشياري شناسي را مطالعه زندگي ر شناسان، علم روان در اواخر قرن بيستم همه روان .2
 .دانستند مي

 .گويند باشد، دوقلوهاي همسان مي به دوقلوهايي كه شباهت آنها مانند شباهت ديگر خواهر و برادرها مي .3
رعايت حقوق ديگران اشاره به رشد اخالقي و توانايي حل مسايل داللت بر رشد شناختي دوره نوجواني  .4

 .دارد

و ويژگي منحصر به فرد محرك هدف ) اثر اندازه نمايش(هاي مزاحم  يافتن محرك هدف تابع تعداد محرك  .5
 .است) اثر خصيصه(

افتد كه شناخت محرك نامعيني، تحت تأثير ارائه پيشين همان  سازي ادراكي، زماني اتفاق مي آماده  .6
 .محرك يا محرك شبيه آن قرار گيرد

اطالعاتي حافظه به دليل گذشت  ترين دليل فراموشي اطالعات در حافظه كاري، محو شدن سواد مهم  .7
 .زمان يا جايگزيني مواد اطالعاتي با موارد جديد است

اطالعات و در دو روز % 50ساعت اول حدود  24هاي نخست يعني در  بيشترين مقدار فراموشي در ساعت  .8
 .شود اطالعات فراموشي مي% 75اول 
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.جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد )ب
 . است  … گيري مبتني بر گيري مبتني بر پردازش مفهومي، كارآمدتر از تصميم متصمي  .9

 .، اساس توانايي ما در زمينه توجه، ادراك، حافظه و تعامل با دنياي اطرافمان است…دستگاه عصبي، به خصوص  .10
 .باشد …و  … تواند معلول دو دسته عوامل شناسان رشد، تغييرات طول زندگي مي از ديد روان .11
 .گويند مي … هاي هايي كه به صورت مستقيم بر توليد مثل نقش دارند ويژگي ويژگي به .12
شود كه حتي نتايج آن به  وارد نظام پردازشي مي … اگر تعداد خطاهاي ادراكي زياد باشد؛ به عنوان يك .13

 .باشد الير ميـ تر از خطاي مولر مراتب خطرناك
 .باشد خاص مي آفت تمركز است كه شامل عادت كردن به يك محرك … .14
 …يك موضوع ولي رمزگرداني كلي بزرگساالن دربرگيرنده  … رمزگرداني جزء به جزء كودكان به صورت .15

 .موضوع است
 .شود تقسيم مي …و  … ها استفاده كرد كه به دو گروه توان از نشانه براي بازيابي اطالعات، مي  .16
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.ي مناسب را انتخاب كنيد گزينه )پ
  . … ةگزين جز بهره به علل محيطي در رشد دارند ها اشا همه گزينه .17

 مردم شدسگ اصحاب كهف روزي چند پي نيكان گرفت و  /  پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد) 1
 و ليكن مدتي با گل نشستم/  بودم ناچيزبگفتا من گلي ) 2
 نرود ميخ آهنين در سنگ/  با سيه دل چه سود گفتن وعظ) 3
 و گرنه من همان خاكم كه هستم/  شين در من اثر كردهمن كمال) 4

مريم بر خالف مينا كه تمايل  ،شناسي يازدهم را مطالعه كنند مريم و مينا تصميم گرفتند فصل سوم روان .18
دارد كل مطالب فصل را در يك حالت ثابت و بدون وقفه بخواند مدام بعد از مطالعه بخشي از كتاب، 

كنيد از كدام عامل خوگيري و عدم تمركز  پايه رفتار مريم، فكر ميبر . ردازدپ دقايقي را به قدم زدن مي
   شود؟ جلوگيري مي

 آشنايي نسبي با محرك و موضوع مورد توجه) 2                        يكنواختي و ثبات نسبي  ) 1
 درگيري و انگيختگي ذهني) 4                      ها  تغييرات دروني محرك) 3
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 نمره »سؤاالت«رديف
 هر يك از موارد سمت راست، كدام يك از گزينه ها در سمت چپ ارتباط دارد؟  )ت

 

.براي كنترل هيجان، انگيزش، حافظه و يادگيري اهميت دارد .19
 .كند اطالعات حسي را به قشر مخ منتقل مي  .20
هاي پيش مغز اهميت بسيار دارد چون در تفكر و  در  بين بخش .21

 .كند ايفا مي فرايندهاي ذهني نقش اساسي
 .نمايد رفتار مربوط به بقاي نوع  را تنظيم مي .22
 .كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضالني با اين بخش است .23
هاي عصبي كه عاليم را از يك بخش مغز به بخش ديگر  رشته .24

  .كند منتقل مي

 هيپوتاالموس) الف
 قشر مخ) ب
 مخچه) ج
 تاالموس) د
 پل مغزي) و
 ليمبيكدستگاه ) ه
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 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد )ث

  .اند؟ نام ببريد ها از چند سطح تشكيل شده نظريه .25

 .شناسي را نام ببريد آوري اطالعات در روان هاي جمع روش .26

 باشد؟ عدم رشد در كدام ابعاد مي ،گيرند دليل اينكه كودكان تحت تأثير ويژگي ظاهري اشياء قرار مي .27

 . ناختي دوره نوجواني را نام ببريدچهار ويژگي رشد ش .28

  شود؟ زمان چند تكليف به ترتيب باعث تقسيم، كاهش و افزايش چه چيزي مي فعاليت هم .29

  .شناسي گشتالت را نام ببريد اصول روان .30

از چه راهكاري  كنيم دليل آن چيست؟ جا مي هاي مختلف يا مصرع هر بيت را جابه گاهي اوقات بيت .31
  يم؟توانيم استفاده كن مي

 در حافظه بلندمدت چه مواردي محدوديت ندارد؟  .32
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.دهيداملبه سؤاالت زير پاسخ ك )ج
 .توضيح دهيد اًاش مختصر گانه روش علمي را با اجزاي سه .33

 منظور از شناخت پايه و شناخت عالي چيست؟  ترتيب بهشناخت را تعريف كنيد و   .34

اشاره به كدام عامل » با سيه دل چه سود گفتن وعظ«و » زينهار از قرين بد زينهار«در مصرع  ترتيب به  .35
 رشد دارد؟ 

  گرا و مهارت فراحافظه به عنوان دو مشخصه رشد شناختي دوره نوجواني چيست؟ منظور از تفكر احتمال  .36

شود به چه علت  پزشكي به دندان بيشتر از ساير اعضاي بدن توجه مي اينكه در مشاغلي مانند دندان  .37
 .ر اين زمينه را نام ببريداست؟ عوامل توجه د

 توان انگيختگي ذهني را افزايش داد؟ درگيري و انگيختگي ذهني تابع چه عواملي است و چگونه مي  .38

اي يك درس شركت كرديد بعد از خروج از جلسه امتحان  فرض كنيد در آزمون تشريحي و چندگزينه  .39
  اي؟ زينهاحتمال بازيابي پاسخ درست سؤاالت تشريحي بيشتر است يا چهارگ

  .؟ نتايج آن را توضيح دهيداستآزمايش ابينگهوس در ارتباط با كدام عامل فراموشي  .40
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 صحيح .1
-------------------------------------------- 

در آغاز قرن بيستم اكثر روان شناسان، علم روان شناسي ـ غلط  .2
را به مطالعه زندگي رواني، ذهني، بخش هشيار و ناهشيار مي 

 . دانستند
-------------------------------------------- 

مانند شباهت ديگر خواهر  به دوقلوهايي كه شباهت آنها ـغلط  .3
 .گويند و برادرها باشد دوقلوهاي ناهمسان مي

-------------------------------------------- 
 صحيح  .4

-------------------------------------------- 
 صحيح .5

-------------------------------------------- 
كه شناخت افتد  سازي ادراكي زماني اتفاق مي آمادهـ غلط  .6

 .محرك معيني، تحت تأثير ارائه پيشين همان محرك قرار گيرد
-------------------------------------------- 

 صحيح .7
-------------------------------------------- 

بيشترين مقدار فراموشي در ساعت هاي نخست يعني در ـ غلط  .8
% 60 اطالعات و در دو روز اول% 50ساعت اول حدود  24

 . اطالعات فراموش مي شود
-------------------------------------------- 

 پردازش ادراكي  .9
-------------------------------------------- 

 مغز .10
-------------------------------------------- 

 محيطيـ زيستي  .11
-------------------------------------------- 

 اوليه جنسي .12
-------------------------------------------- 

 خطاي شناختي .13
-------------------------------------------- 

 خوگيري  .14
-------------------------------------------- 

 كليات و خالصهـ جزئيات  .15
-------------------------------------------- 

 هاي دروني و بيروني نشانه .16
-------------------------------------------- 

ها اشاره به عوامل محيطي دارند به جز  ـ همه گزينه» 3«گزينة  .17
 .كه داللت بر عوامل زيستي رشد دارد

-------------------------------------------- 
ـ استراحت كردن اشاره به جلوگيري از عامل » 3«گزينة  .18

 .مل خوگيري دارديكنواختي و ثبات نسبي به عنوان يك عا
-------------------------------------------- 

 )ه(دستگاه ليمبيك  .19
-------------------------------------------- 

 )د(تاالموس  .20
-------------------------------------------- 

 )ب(قشر مخ   .21
-------------------------------------------- 

 )الف(هيپوتاالموس  .22

 )ج(مخچه   .23
-------------------------------------------- 

 )و(پل مغزي  .24
-------------------------------------------- 

 سطح صوري و سطح تجربيـ دو سطح  .25
-------------------------------------------- 

 نامه، مصاحبه، آزمون چهار روش مشاهده، پرسش .26
-------------------------------------------- 

 عدم رشد شناختي كافي .27
-------------------------------------------- 

، گرا، مهارت فراحافظه سازي و تفكر احتمال تفكر فرضيه .28
 سازي حافظه ظرفيت

-------------------------------------------- 
 افزايش خطا ـ كاهش آگاهي ـ تقسيم توجه  .29

-------------------------------------------- 
 مجاورت، مشابهت، استمرار و تقارب  .30

-------------------------------------------- 
 . باشد راهكار آن يادگيري عميق مي وبه دليل اثر تداخل  .31

-------------------------------------------- 
 حجم اطالعات ذخيره شده در مدت زمان نگهداري .32

-------------------------------------------- 
دار و  روش علمي اشاره به فرايند جستجوي با قاعده و نظام .33

 .يت نامعين داردعقمشخص كردن يك مو
-------------------------------------------- 

نامند، و  گيري را شناخت مي از مرحله توجه تا تصميم .34
نامند  ايه ميفرآيندهايي چون توجه، ادراك و حافظه را شناخت پ

 .و به مشتقات تفكر، شناخت عالي مي گويند
-------------------------------------------- 

مصرع اول اشاره به تأثير عوامل محيطي در رشد دارد و در  .35
 . كند دوم كلمه سيه اشاره به عامل زيستي و وراثت مي عمصر

-------------------------------------------- 
ه نوجواني براي اولين بار تفكر فرضي شكل مي گيرد، به در دور .36

كنند و در پيش بيني يك  اين معنا كه نوجوانان فرضيه سازي مي
مشخصه ديگر رشد . موقعيت، از تفكر احتمال گرا بهره مي برند

فظه است كه اشاره دوره نوجواني مهارت آموزشي فراحاشناختي 
اي كه بر  دارد، به گونهبه پيگيري نوجوان براي تقويت حافظه اش 

اساس اين مهارت نوجوان مي خواهد چگونگي به حافظه سپردن 
 .اطالعات را فرا بگيرد

-------------------------------------------- 
از مشاغل از جمله دندان پزشكي  شكل گيري توجه در بسياري .37

 هاي بيروني و حت تأثير سه عامل تحريك حسي محركت
در حافظه و همين طور فرآيندهاي فكري و اطالعات موجود 

پردازش اطالعات است و اين سه عامل تأثير مي گذارد كه دندان 
 .پزشكي در حرفه خود به دندان بيشتر توجه كند

-------------------------------------------- 
شناختي  درگيري و انگيختگي ذهني تابع عوامل فيزيولوژيكي و روان .38

سب و تأمين نيازهاي زيستي براي درگيري ذهني تغذيه منا. است
الزم است و دانش آموزان با ترسيم هدف از مطالعه يك موضوع و 

 .بدهندانگيختگي را افزايش  ندتوان دريافتن اهميت آن مي
-------------------------------------------- 

اي آسان است از اين جهت كه سؤال تشريحي  بازيابي چهارگزينه .39
اي از  يابي اطالعاتش به صورت آزاد است اما سؤاالت چهارگزينهباز

 .نوع بازشناسي است و چه بسا همراه با سرنخ بيشتري است
-------------------------------------------- 

ابينگهوس با آزمايش جالبي يك سري واژگان بي معنا را حفظ  .40
موش فرابا گذشت زمان واژگان ) 1: كرد و دو نتيجه داشت

بيشترين مقدار فراموشي در ساعت هاي نخست بعد ) 2. اند شده
از يادگيري است و هر چه بر گذشت زمان افزوده مي شود از 

بنابراين يكي از عوامل مؤثر  شدت فراموشي كاسته خواهد شد
 .شناسي گذشت زمان است در روان
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