
 3تستهای فصل

 محرک منجر میشود...............تحریک اندام حسی به .1

 تفکر(4ادراک (3توجه (2احساس (1

 کدامیک از عوامل زیر بیانگر تاثیر انتظار افراد بر منابع توجه است؟.2

 شده متوجه تقسی( 4سبک پردازش افراد (3حافظه ( 2تحریک حسی (1

 .است................ آفت تمرکز- 3

 هحافظ (4 حافظه(3 یخوگیر( 2هشدار کاذب ( 1 

 ترتیب مراحل شناخت در کدام یک از گزینه های زیر به درستی بیان شده است؟  -4

 هتوجه، احساس، ادراک، حافظ( 1

 احساس، توجه، حافظه، ادراک (2

 کتوجه، احساس، حافظه، ادرا( 3 

 احساس، توجه، ادراک، حافظه 4

 کدام یک از گزینه های زیر، بیانگر یادگیری چند حسی است؟ -۵ 

 ندرس خواندن به همراه فوتبال دید( 1 

 تدریس یک مطلب علمی به دیگری همراه تصاویر مرتبط با آن  2

 یرانندگی کردن به همراه گوش دادن به موسیق( 3

 دادن به موسیقی خواندن یک مطلب علمی به همراه گوش( 4

این که در زمان درس خواندن از خط کشی ها و رنگهای مختلف استفاده کنیم، از بروز کدام یک از  -۶ 

 عوامل ایجاد خوگیری جلوگیری می کند؟ 

 تغییرات درونی محرکها( 4انجام همزمان چند تکلیف ( 3یکنواختی و ثبات نسبی ( 2انگیختگی ذهنی ( 1

 زیر از منابع توجه می باشد؟ کدام یک از گزینه های -۷ 

 خوگیری( 1 



 زتمرک( 2 

 تحریک حسی (3

 تفکر(4

 ؟از کدام یک از پدیده های روان شناسی زیر در تبلیغات به وفور استفاده می شود -٨ 

 سبک پردازش (4یآماده ساز (3  نوک زبانی (2یخوگیر( 1

 

 کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل ایجاد خوگیری است؟ -9

 هبا محرک و موضوع مورد توج عدم آشنایی( 1 

 ییکنواختی و ثبات نسب (2

 درگیری و انگیختگی ذهنی( 3

 تغییرات درونی محرکها (4

 ؟تغذیه مناسب با کدام یک از عوامل ایجاد تمرکز مرتبط است -1۱ 

 اهتغییرات درونی محرک( 1

 آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه (2

 ختگی ذهنیانگی( 3

 یکنواختی و ثبات نسبی (4

 ؟شکل مقابل بیانگر کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت است -11 

 راستمرا( 3مشابهت ( 2مجاورت  (1

  xx x x x x  oooooo X X X X X X oooooo                                تکمیل(4

 ؟کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل مؤثر در توجه تقسیم شده نیست -12 

 دشواری تکلیف2( ییادگیری حس( 1

  تمرین و مهارت (4 تشابه دو تکلیف( 3

 ز گزینه های زیر بیانگر مفهوم ادراک نیست؟ کدام یک ا -31



 نبه حافظه سپرد( 1

 بازشناسی 2

 یسازمانده(  3

 معنا بخشیدن 4

 ؟نام خطای ادراکی موجود در شکل مقابل چیست -14 

رالی -خطای مولر ( 4خطای پونزو ( 3خطای استمرار  (2خطای مجاورت  1

 
 

 .؟در رابطه با انجام همزمان چند تکلیف، کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست- 1۵

 .خطا افزایش می یابد( 3 آگاهی کاهش می یابد 2 .توجه تقسیم می شود( 1 

 .توجه ارادی تر میشود 4

 ؟شکل مقابل بیانگر کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت است -1۶ 

 لتکمی( 4ار استمر( 3مشابهت ( 2مجاورت  1

ادراک میشود،  13به صورت عدد   Cو  Aبدون در نظر گرفتن حروف  Bاین که در شکل زیر حرف- 1۷



 ؟بیانگر کدام یک از است گشتالت است

 لتکمی( 4شکل و زمینه ( 3استمرار ( 2مجاورت  1

 ؟زیر صحیح نیستدر رابطه با ادراک، کدام یک از گزینه های - 1٨ .

 . نوع پردازش افراد می تواند بر ادراک تأثیر بگذارد (1

 . اشیایی که در کنار یکدیگر باشند به صورت اجزای مجزا ادراک میشوند( 2

 .ادراک ما از یک شیء تحت تأثیر زمینه آن شیء تغییر می کند( 3

 .ندی کنیمما تمایل داریم اشیا را براساس شباهت های ظاهری آنها مقوله ب( 4 
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