
بارمسؤاالتردیف

 پاسخ کوتاه دهید : 1

به چه دالیلی توصیف و تبیین های موجود در یک علم تغییر می کند ؟-الف

مهمترین دلیل دشواری پیش بینی و کنترل چیست ؟-ب

1

1 مراحلی را پشت سر می گذارد؟منظور از رشد اجتماعی در دوره کودکی چیست ؟و بازی در کودکان چه  2

برای هریک چه راه حلی دارید : 3

 ایجاد توجه متمرکز : -الف

حفظ توجه و ایجاد تمرکز : -ب

 ثبات نسبی :-پ

 کنترل اثر گذشت زمان : -ت

1

1بسط معنایی چگونه باعث یادگیری بهتر می شود ؟ 4

1چرا حل مسئله مهم است ؟ 5

5/1ای تحلیلی چه ویژگی هایی دارند و اشکال این روش ها چیست ؟روش ه 6

 پاسخ کوتاه دهید : 7

چرا برخی نمی توانند مسئله گره زدن دو طناب را حل کنند ؟ -الف

 ن برخی مسائل به چه معناست ؟خوب تعریف نشد -ب

است ؟بیشتر ،  بهتر راه حلانتخاب احتمال چه زمانی -ج

5/1

5/1اجتناب چیست ؟ –تعارض چگونه ایجاد می شود و تعارض اجتناب  8

 در مورد تصمیم گیری پاسخ دهید : 9

چرا عده ای با اطالع کامل از سرطان زا بودن سیگار آن را مصرف می کنند ؟-الف

در چه حالتی اطمینان کافی به نتایج تصمیم گیری وجود ندارد؟-ب

1

1تفاوت سبک منطقی با سایر سبک ها را بنویسید .دو  11

5/1اشد ؟نگرش چیست و عواملی  که آن را شکل می دهد تحت تاثیر چه می ب 11

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 

 1 بررسی قاعده مند بودن نظام شناختی ، بیانگر چیست ؟ توضیح دهید . 12

 1 ( عوامل توجه نمود ؟)ذکر دو مورددر هر کاری باید به کدام  برای موفقیت 13

 به سئواالت زیر پاسخ دهید : "باور  "در رابطه با  14

 باور چیست ؟ -الف

 چه عواملی باعث شکل گیری باورهای غلط می شود ؟ -ب

2 

 1 در روانشناسی سالمت ، متغیرهای روانشناختی در دو نقش بررسی می شوند آنها را نام ببرید . 15

 2 مقابله چیست و و افراد در مقابله های سازگارانه چه باید بکنند ؟)ذکر هر سه مورد ( 16

 موفق باشید                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


