
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14منطقه اداره آموزش و پرورش 

 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 98-99 دومپاياني                                         موبران  آقاینام دبير : 

 24/3/99تاريخ امتحان :                   علوم انسانن و معارفرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                     روانشناسي نام درس :                                                                                  

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

 

 بارم  ردیف

 1 را توضيح دهيد. "تعريف عملياتي  "از ويژگي های روش علمي  1

 1 منظور از عوامل محيطي موثر در رشد چيست و مهمترين عامل محيطي كدام است  2

 1 خطای ادراكي چيست و خطای پونزو را توضيح دهيد  3

 1 خطای اضافه كردن چيست مثال بزنيد. 4

 1 برجسته ترين تغييرات مربوط به جنس به چند دسته تقسيم مي شوند ؟  شرح دهيد  5

 مسئله پاسخ دهيد : در رابطه با انواع 6

 با توجه به كدام شاخص ها ، مسئله ها به دو گروه خوب  و بد تعريف شده تقسيم مي شوند؟ -الف

 چرا مسئله های علوم انساني از نوع بد تعريف شده هستند ؟ -ب

5/1  

 در رابطه با تجربه گذشته پاسخ دهيد : 7

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

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

1 

 1 اثر نهفتگي را شرح دهيد . 8

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

 ويژگي اين سبک عواطف و هيجانات زودگذر است : -ب

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

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

2 

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

 1 انگيزه های دروني و بيروني را در دو مورد با هم مقايسه كنيد . 11

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

 باور چيست ؟ -الف

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

1 



 

 

 تاریخ امتحان :                           و معارف علوم انسانی رشته :                       روانشناسی دنباله سؤال امتحان درس :

24 / 03/99 

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 جدول زير را كامل كنيد : 13

 حل مسئله تصميم گيری 

دغدغه تصميم گيرندگان ، انتخاب بهترين 

 اولويت است

..........................................................................

................................................... 

............................................................................

................................................. 

 كنندگان مسئله ، راه حل را بازآفرينيحل 

 مي كنند

............................................................................

................................................. 

راه حل های مختلف وجود دارد ولي فقط يک 

 راه ما را به هدف مي رساند
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 1 شناختي چيست و هنگام بروز آن چه راه حلي وجود دارد ؟ناهماهنگي  14

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 اهداف روانشناسي سالمت را نوشته و منظور از حفظ سالمتي چيست؟ 16

 1 يکي از تفاوت های فشار رواني مثبت و منفي را بنويسيد . 17

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

   


