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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                             آقای موبراننام دبير : 

        13/10/99تاريخ امتحان :                   و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8 اعت شروع امتحان :س                      روانشناسي  نام درس :                                                                                  

 صفحه  2: عداد برگ سئوال ت         دقيقه              70مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 پاسخ كوتاه دهيد : 1

 دانشمندان چگونه فرضیه ها و پاسخ های اولیه خود را به مسئله ها ارائه می دهند ؟ -الف

 مهمترین دلیل دشواری پیش بینی و کنترل چیست ؟-ب

 علمی اشاره به قواعد مشخص دارد ؟ کدام واژه در تعریف روش -پ

 امروزه به فرایندهای ذهنی چه می گویند ؟ -ت

2 

 1 چرا روش علمي بايد از ويژگي تکرار پذيری برخوردار باشد ؟ 2

 1 داليل دشواری رسيدن به يافته های يکسان در روانشناسي و پديده های انساني را بنويسيد  3

 پاسخ كوتاه دهيد : 4

 رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است چه می گویند ؟به  -الف

 با بررسی خصوصیات فامیل دور و نزدیک کدام ویژگی های افراد را می توان پیش بینی کرد ؟ -ب

 کدام توانمندی ها به موازات افزایش سن از طریق یادگیری حاصل می شود ؟-پ

 توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد ؟ به چه دلیل ویژگی های مربوط به رشد انسان را نمی-ت

2 

 1 منظور از رشد اخالقي در دوره كودكي چيست ؟ 5

 در مورد نوجواني پاسخ دهيد : 6

 ظرفیت سازی حافظه چیست ؟ -الف

 با نوجوانی  احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز دارد  چگونه باید برخورد کرد ؟ -ب

 ؟ چرا نوجوانان تحریک پذیرند-پ

5/1 

 هر يک از مثالهای زير به چه موضوعي اشاره دارد ؟ 7

 اگر قرار است کتابی را مطالعه کنید بهتر است آن را در باالی سرتان قرار دهید : -الف

 چون می دانم دوستم قرار است با ماشین پراید سر قرار برسد به پرایدهای خیابان توجه بیشتر می کنم  -ب

 صفحه کتاب داستان فورا خسته می شود ولی من می گویم تازه راه افتادم .دوستم با مطالعه چند -پ

 قبال در مورد  زلزله در تهران حساس بودم ولی االن نه .-ت

2 



 
 10/99 /13    تاریخ امتحان :              و معارف علوم انسانی رشته :                     روانشناسی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  رديف

 1 چرا آشنايي با محرک و موضوع مورد توجه باعث عدم تمركز مي شود ؟  8

 5/1 منظور از عالمت هدف و عاليم انحرافي چيست و چگونه هشدار كاذب شکل مي گيرد ؟  9

 1 خطای پونزو را توضيح دهيد . 10

 برای هريک چه راه حلي داريد : 11

 ایجاد توجه متمرکز : -الف

 حفظ توجه و ایجاد تمرکز : -ب

 ثبات نسبی :-پ

  کنترل اثر گذشت زمان : -ت

2 

 1 كنترل اثر تداخل اطالعات را بنويسيد .دو روش برای  12

 1 تمايز بخشي را شرح دهيد . 13

 1 دو نتيجه تحقيق ابينگهوس را بنويسيد . 14

 1 رمزگرداني چيست و و در حافظه بلند مدت چگونه است ؟ 15

 


