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6آموزش و پرورش ناحیه اداره 
دبیرستان آمنه

96- 97سال تحصیلی 

روان شناسینام درس : 
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3تعداد صفحه : نوبت : اول 

طراح سؤال : لیال خوانساري

امضاءنمره به حروف : نمره به عدد :               

نمره)25/0(هر مورد سؤاالت تستی الف)
ـ از منابع کسب شناخت کدام شیوه عینی و قابل تکرار است؟ 1

ی مد) شیوه علج) شیوه صاحب نظرانن افوب) شیوه فیلسبر درك درونی الف) شیوه مبتنی
هاي زیر در سطح شناخت عالی قرار دارد؟ ـ کدام یک از پردازش2

اطره از دوست قدیمی ب) به یاد آوردن یک خالف) دیدن یک تصویر زیبا
د) یافتن راه حل مناسب براي یک مشکل هاي سینمایی ج) انتخاب یک فیلم از بین فیلم

کند ولی دکتر به او کتر ابراز نگرانی میداش که هنوز قادر به نشستن نشده نزدماهه6ـ مادري براي فرزند 3
دهد که هنوز دیر نشده است. به نظر شما دکتر کدام عمل زیر را در نظر گرفته است؟ اطمینان می

د) وراثت ج) رسش ب) عوامل زیستی الف) عوامل محیطی 
هایش رشد کافی نکرده است. این حالت وزن مناسبی دارد هنوز ماهیچهو ـ مرضیه علی رغم اینکه قد کشیده 4

ت؟ ناشی از کدام عامل اس
د) ضعف تغذیهج) بی قوارگی و عدم تناسبب) ناگهانی بودن رشدالف) رشد جسمانی

ـ چرا کودکان در مقایسه با نوجوانان از تمرکز کمتري برخوردارند؟ زیرا..... 5
الف) از تفکر احتمال گرا برخوردار نیستند. 

ها پختگی الزم را ندارند. ب) در استفاده از توانائی
هاي آموخته شده نیستند. هاي نامرتبط و پاسخقادر به بازداري محركج)

د) قادر به ظرفیت سازي حافظه خود نیستند. 
ـ لیال یک روان شناس است و به رفتارهاي اطرافیان خود توجه زیادي دارد. به نظر شما این جمله به کدام یک 6

از منابع توجه اشاره دارد؟ 
د) انتظارات ج) سبک پردازش افراد ب) اطالعات موجود در حافظه الف) تحریک حسی 

. این جمله  نشانگر کدام ویژگی زیر است؟ "شودآید ولی مریم متوجه نمیتلفن منزل بارها به صدا درمی"ـ 7
د) رد درستج) هشدار کاذبب) از دست دادن محرك هدفالف) ردیابی عالمت حاضر

ش به خرید رفته بودند. مادر زهرا اصرار داشت که براي اینکه قد زهرا بلندتر به نظر برسد، ـ زهرا با مادر8
دهد؟ پیراهن بلند انتخاب کند. این امر کدام اصل مکتب گشتالت را نشان می

د) مشابهتج) تقارب ب) زمینه الف) مجاورت 
پرسد چه کسی مراقب امتحان بود. ولی امتحان شده و از او میـ خانم مدیر متوجه بازگشت شیرین از جلسه 9

شیرین به این موضوع اصالً توجهی نکرده است. او در کدام مرحله حافظه با مشکل روبرو شده است؟
د) بازیابیج) ذخیره سازيب) رمز گردانیالف) پدیده نوك زبانی

کدام گزینه باعث شده تا حافظه م به خالصه نویسی  می کند.ـ مبینا بعد از خواندن درس روانشناسی ،اقدا10
بهتري داشته باشد؟ 

بیان اهمیت مطلبب) سازماندهی مطالبالف) 
برگرداندن به زبان خودتان د) استفاده از رمزگردانی معنادار ج) 

این جمله به کدام یک از "ي بدون فهرست نویسی استحافظه بدون نظم و انضباط همانند کتابخانه"ـ 11

3



2

راههاي تقویت حافظه مربوط است؟ 
روش پس خباد) استفاده از رمزگزاري معنادارج) بیان اهمیت مطلبب) سازماندهی مطالبالف) 

لی ثریا ـ نسترن و ثریا در کالس شیرینی پزي شرکت کردند. نسترن بعد از اولین آموزش استراحت کرد و12
ترجیح داد براي آموزش دیدن شیرینی بعدي دوباره به کالس برگردد. به نظر شما میزان فراموشی ثریا بیشتر 

است یا نسترن؟ چه عواملی باعث فراموشی شده است؟
ب) ثریا ـ عوامل عاطفی الف) ثریا ـ تداخل اطالعات 

د) نسترن ـ عوامل عاطفی ج) نسترن ـ خستگی 
نمره)25/0(هر مورد سؤاالت صحیح و غلط ب) 

درست     غلط
ـ تصمیم گیري و حل مسئله مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمدتر از تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی است.1

کنند. شوند و سپس مهارت حرکات ظریف را پیدا میهاي درشت میـ کودکان ابتدا قادر به انجام مهارت2

گیرد. ـ از بین حواس مختلف، بیشترین دریافت حسی، توسط پوست صورت می3

شود. شود، بر شدت فراموش اضافه میـ ابینگهاوس دریافت که هر چه بر گذشت زمان افزوده می4

1

نمره)25/0(هر مورد ب) سؤاالت جا خالی : ) ج
گردد. شود در بلع و هضم غذا دچار مشکل می............ مغز دچار آسیب می.......................ـ فردي که در بخش ...........1
.......... است. .............هاي مختلف .........ـ اصرار به خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و حس آرامش داشتن همگی، شکل2
. شودگفته می................. ........................توانایی مشاهده جزئیات به ـ 3
..................... ..................گویند ..کند، در چنین حالتی میکه فرد یادآوري غیرواقعی رویداد اتفاق نیافتاده را ادعا میوقتی ـ 4

ته است. شکل گرف

1

نمره)25/0(هر مورد به سؤاالت زیر پاسخ دهید. )د

شناسی توسط چه کسی و در چه سالی تأسیس شد؟بار روانـ اولین 1
5/0

1ـ یک فرضیه علمی براي کاهش حواس پرتی در زمان مطالعه بیان کنید و با ذکر دلیل از درستی فرضیه خود دفاع کنید. 2

25/0تر و دشوارتر است؟ در کدام علوم سختـ تکرار پذیري3

تواند بصورت مستقیم سؤال خود را بپرسد ـ براي محققی که قصد دارد درباره مصرف مشروبات الکلی تحقیق کند، اما نمی4
هایی نیازمند است؟ کنید؟ این روش به چه مهارتآوري اطالعات را پیشنهاد میهاي جمعشما کدام یک از روش
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دانید؟ و گردد. شما علت را چه میشود و بالفاصله پشیمان میساله بدون اینکه بخواهد یک دفعه عصبانی می16ـ شبنم 5
چه پیشنهادي براي او دارید؟

1

گذارد. به نظر شما نازنین ـ نازنین به اهمیت رعایت مقررات مدرسه کامالً آشناست. اما گاهی در عمل مقررات را زیر پا می6
در کدام جنبه رشد نیاز به تغییر دارد؟ راه حل چیست؟ 

25/1

1هاي اولیه و ثانویه جنسی را با ذکر مثال مقایسه کنید. ـ ویژگی7

1ـ چه عالئمی در دوره قبل از دبستان و دوره دبستان نشان دهنده رشد اجتماعی است؟ 8

کند. به نظر شما تواند بیش از نیم ساعت طاقت بیاورد و آن را رها میخواهد روان شناسی بخواند نمیـ مریم هر بار که می9
کنید؟ دلیل این امر چیست؟ چه راه کاري پیشنهاد می

1

1زنگی و جستجو چیست؟ ـ تفاوت گوش به10

1را با ذکر مثال شرح دهید. "ردیابی درست عالمت"ـ از کارکردهاي توجه 11

25/0ـ کمترین شدت محرك الزم براي گیرنده حسی را مشخص کنید. 12

خواهد یک عدد هشت رقمی را به خاطر بسپارد. به نظر شما او از کدام یک از انواع رمزگردانی استفاده کند تا ـ فائزه می13
به بهترین نحو این عدد در حافظه او پایدار بماند؟ چگونه؟ 

2

2ـ انواع حافظه را با توجه به نوع اطالعات مقایسه کنید. 14

75/0ـ نوع رمزگردانی در هر یک از انواع حافظه را بیان کنید. 15

20»موفق و مسرور باشید « 
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