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 كامل كنيد.

 شناختي تحت تأثير ............... هستند.هاي روانترين دليل دشواري پديدهالف( مهم

اي براي استفاده از ............... براي يك تكليف ن، نمونهب(  خواندن يك مطلب علمي همراه با رؤيت تصاوير آ

 است.

 ج( آخرين مفهوم در تعريف روش علمي ............... است.

 د( ............... يكي از مهمترين عوامل محيطي است كه بر روي تغييرات رشدي تأثير بسزايي دارد.
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 زير را مشخص كنيد. هايصحيح و غلط بودن عبارت

 غ   الف( منظور از سطح تجربي، تجربه پذيري و پژوهش پذيري آن است.  ص 

ب( رعايت حقوق ديگران اشاره به رشد اخالقي و توانايي حل مسئله داللت بر رشد شناختي دوره نوجواني 

 غ   دارد.  ص 

از هيجانات ساده به هيجانات مركب  ي نوجواني با صرف رشد آگاهي كودكهج( رشد هيجاني كودك در دور

 غ   شود.   ص تبديل مي

 ترين خطاهاي اضافه كردن، بازشناسي يا يادآوري غيرواقعي رويداد اتفاق نيفتاده است.  د( يكي از رايج

 غ    ص

 

5/0 

5/0 

 

5/0 
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 گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

 ي كوتاه مدت، كمك خوبي براي تفكر است................ عالوه بر ذخيره سازحافظه  -1
 د( حافظه حسي     ج( حافظه كاري         ب( حافظه بلند مدت     الف( حافظه كوتاه مدت 

 ...............دو نوع رديابي غلط عبارتند از  -2

 هشدار كاذب  –ب( اصابت            اصابت  –الف( عدم رديابي عالمت غايب 

 عدم رديابي عالمت حاضر  –د( هشدار كاذب         عدم رديابي عالمت غايب – ج( هشدار كاذب

 آموزان در چيست؟مهمترين مشكل مطالعه و يادگيري مطالب دانش -3

 الف( در انتخاب محرك يعني تمركز مشكل نداشته ولي در دوام آن مشكل دارند. 

 ند. ب( ممكن است هم در توجه و هم در تمركز مشكل داشته باش

 ج( معموالً در توجه مشكل نداشته ولي در تمركز مشكل دارند. 

 آموزان در تفسير و ادراك مطالب است د( مهمترين مشكل مطالعاتي دانش

 مهمترين بخش ميان مغز چه نام دارد و كاركرد آن چيست؟ -4
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5/0 

 

 

 

5/0 
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 شود. ميهاي مربوط به خواب و برانگيختگي از اين طريق منتقل پيام –الف( بصل النخاع 

 شود. هاي مربوط به خواب و برانگيختگي از اين طريق منتقل ميپيام –اي ب( دستگاه فعال سازي شبكه

 كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضالني  –ج( پل مغزي 

 كنترل هماهنگي بدن، توازن و كشش عضالني  –د( مخچه 
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 ت راست انتخاب و به سمت چپ متصل كنيد.مفاهيم صحيح را از سم

 به دليل عدم مشاهده مستقيم بسياري از رفتارها و تأكيد بر                  الف( تفكر-1

 شناسي لحاظ شد.                                 ب( فرايندهاي ذهنيهاي انساني در تعريف روانكنش

 ج( حافظه كاري                                        فرايند بازنمايي اطالعات موجود در حافظه -2

 شود                                  د( رشد اجتماعيمند ميهبازي كودكان در سنين باالتر قاعد -3

 كنند.                                                                  و( رشد اخالقيو مشتركاً بازي مي

 كند                              فضاي كار براي فعاليت جاري ذهن فراهم مي -4

                                                                                                

2 
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 به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.

 اي تأكيد داشت؟ابن سينا در جريان شناخت بر چه نكته -1

كنند چه مشكالتي براي توجه آنها رخ خواهد آموزاني كه ضمن درس خواندن، فوتبال تماشاي ميدانش -2

 داد و اين نقص كدام راهكار ايجاد تمركز است؟

 ي نوجواني چيست؟داليل تحريك پذيري در دوره -3

 پردازش به چه معناست؟ -4

 سومين كاركرد توجه جستجو است، تحت تأثير چند عامل است؟ -5

 كاركردهاي حافظه كاري را نام ببريد. -6

 

1 

1 

 

1 

1 
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 به سؤاالت زير پاسخ مشروح دهيد.

 منظور از آمادگي خاص نهفته چيست؟ -1

 

 مكتب گشتالت را به طور كامل تشريح كنيد. -2

 

 دهد، توضيح دهيد.ي حافظه رخ ميم مرحلهي نوك زباني در كداخطاي پديده -3

 

 شود؟شود و صفات چگونه به ارث برده ميتخمك آزاد شده چگونه بارور مي -4

 

 

5/1 
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 موفق باشيد

 



 
 

 پاسخنامه

1 

 هاي زياديالف( علت

 ب( چند حسي

 ج( موقعيت نامعين

 د( يادگيري

2 

 الف( درست

 ب( درست

 ج( غلط

 د( درست

3 

 ج -1

 د -2

 ج -3

 ب -4

4 

 ب -1

 الف -2

 د -3

 ج -4
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 داند.ابن سينا بر اهميت ادراك حسي در جريان شناخت تأكيد دارد. شناخت راستين را شناخت عقلي مي-1

 شود: استفاده از حواس مختلف براي انجام دادن يك تكليف.توجه به دو بخش تقسيم مي -2

يابزد و حزاالت   ني در دوره نوجواني، تحريك پذيري نوجوانان افززايش مزي  به دليل تغييرات فيزيولوژيكي و هورمو -3

 كند.هيجاني آنان به سرعت تغيير مي

 پردازش به معناي دريافت و فهم بيشتر است. -4

 هاي منحصربه فرد هدف.تحت تأثير دو عامل است يكي تعداد عوامل انحرافي و دوم ويژگي -5

 كند.كند، فضاي كار براي فعاليت جاري ذهن فراهم ميم داريم ذخيره ميمطالبي را كه به مدت كوتاهي الز -6
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كنزد. قزبالً دربزاره همزان نزوزاد كزه       بروز برخي صفات ديگر نيازمند گذر زمان است و در شرايط خاص ظهور مي -1

معلوم اسزت نزوزاد   گويند خدا كند مثل پدرش باهوش باشد و ... سؤال اين است كه از همان ابتداي تولد اطرافيان مي

كند؟ يعني براي راه افتادن، افتد و يا آمادگي حرف زدن و يا قلم به دست گرفتن پيدا ميموردنظر در چه سني راه مي

 حرف زدن و يا آموختن و خواندن و نوشتن يك آمادگي خاص نهفته الزم است.

لمزاني بزه نزام كزل و هيئزت اسزت.       شناسي، مكتب گشتالت است، گشتالت يزك واژه آ يكي از مكاتيب مهم روان -2

شناسان پيزرو مكتزب   كنند روانهاي جزءنگر درك جامعي ايجاد نميشناسان گشتالت بر اين باور بودند كه روشروان

گشتالت اعتقاد داشتند كل بيشتر از مجموع اجزا است. از نظر آنها كل، عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بين اجززاء  

آيد. پيروان اين مكتب سعي كردند با استفاده از برخزي اصزول سزاده منظزور     ا به دست نميشود كه جمع اجزهم مي

هاي كنند يكي از مهمترين اين اصول، اصل شكل و زمينه است و ادراك از يك شكل تحت تأثير زمينه تبيينخود را 

 كند.مختلف تغيير مي



دانزم. ولزي   گويد من پاسخ سؤال را مزي ديده خود ميدهد. در اين پي بازيابي رخ ميخطاي نوك زباني در مرحله -3

ي آن را بگوييزد بعزد از شزنيدن اولزين كلمزه      گوييد لطفاً اولين كلمهتوانم بگويم. در اين حالت به فرد مقابل مينمي

چزه  هاي آن اطالعات وابسته اسزت. هر رسد بازيابي اطالعات از حافظه به نشانهبالفاصله بقيه اطالعات به خاطرتان مي

ي نوك زبزاني، گفزتن اولزين كلمزه يكزي از      شود. در پديدههاي بيشتري داشته باشيم، بازيابي بهتري انجام مينشانه

 هاي مرتبط با آن بوده است.نشانه

كنزد، نطفزه تشزكيل    شود. وقتي اسپرم پدر، تخمك مادر را بزارور مزي  رشد انسان از زمان تشكيل نطفه شروع مي -4

كروموزوم از پدر( از طريزق   23كروموزوم از مادر و  23كروموزوم است ) 46ده طبيعي داراي شود تخمك بارور شمي

 شود.هاي روي آنها است كه صفات به ارث برده ميها و ژنهمين كروموزوم

 

 


