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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                             نام و نام خانوادگي :                         

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 98-99 دومپاياني                                                  موبران  نام دبير : آقای

 24/3/99تاريخ امتحان :                    ومعارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                   روانشناسي نام درس :                                                                                  

 صفحه 2 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 1 تبيين چيست و چرا روانشناسان در تبيين با مشکالت بيشتری روبرو هستند ؟ 1

 1 دو ويژگي يک آزمون خوب را بنويسيد  2

 1 چرا تغييرات شناختي نوجوانان پيامدهای ناسازگارانه دارد ؟  3

 1 دو نتيجه تحقيقات ابينگهوس را بنويسيد . 4

 1 نوع نگاه به  مسئله  چه تاثيری بر حل شدن موضوع دارد و بن بست چه زماني ايجاد مي شود ؟  5

را شرح دهيد . "اعتماد افراطي  "از موانع تصميم گيری  6  1 

 در رابطه با تجربه گذشته پاسخ دهيد : 7

حل مسئله را توضيح دهيد .اثر تجربه گذشته بر  -الف  

با مثالي نشان دهيد كه هميشه اثر تجربه گذشته آسان كردن راه حل نيست . -ب  

1 

 1 از مراحل حل  مسئله ، سومين مرحله را شرح دهيد . 8

 در مورد سبک های تصميم گيری پاسخ دهيد :  9
استفاده از اين سبک با پشيماني همراه است : -الف  

عواطف و هيجانات زودگذر است : ويژگي اين سبک -ب  

در اين سبک ، فرد از ديگران اطاعت كوركورانه دارد : -پ  

در اين نوع سبک ، فرد هيچ گاه تصميم خود را عملي نمي كند : -ت  

2 

گرايش را با مثال شرح دهيد . –تعارض گرايش  10  1 

؟يک رفتار تشويق و يا منع كند جامعناصر نظام شناختي ما چگونه هماهنگ مي شوند تا ما را به ان 11  1 

به سئواالت زير پاسخ دهيد : "باور  "در رابطه با  12  

باور چيست ؟ -الف  

چه عواملي باعث شکل گيری باورهای غلط مي شود ؟ -پ  

1 

 2 ناهماهنگي شناختي چيست و هنگام بروز آن چه راه حلي وجود دارد ؟ 13



 

 

 03/99 /24 تاریخ امتحان :               و معارف علوم انسانی رشته :          روانشناسی دنباله سؤال امتحان درس :

 

 

 

 

 بارم  ردیف

درماندگي آموخته شده مي شوند ؟چه زماني افراد دچار  14  1 

زماني كه علت شکست خود را به چيزهايي كه تحت كنترل ما نيستند نسبت مي دهيم چه  15

 اتفاقاتي رخ مي دهد؟ راه حل چيست ؟ ) شرح يک مورد كافيست (
1 

 1 احساس فشار رواني چگونه با ارزيابي ما از رويدادها مرتبط است ؟ 16

مقابله چيست ؟ مثال بزنيد . هدف اصلي فرد در 17  1 

مورد از اين مقابله های ناسازگارانه را فقط نام ببريد . 4 18  1 

   


