
بارمسؤاالتردیف

1چرا در روش علمی باید متغیرها تعریف عملیاتی شوند ؟ 1

پاسخ کوتاه دهید : 2

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

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

1

1از وجود خطاهای ادراکی چه نتایجی گرفته می شود ؟ 3

علت هریک از موارد زیر رابنویسید : 4

 علت پدیده نوک زبانی : -الف

 علت عدم اعتماد به حافظه کودکان : -ب

 علت فراموشی در حافظه کوتاه مدت : -پ

خارجی : علت حفظ اسامی سخت فوتبالیست های -ت

1

موارد زیر مربوط به کدام یک از مراحل حل مسئله است ؟ 5

 مقایسه وضعیت قبلی با بعدی -الف

دلیل عدم رشد درسی به دلیل پاس نکردن پیش نیازهای آن درس -ب

 انتخاب روش تمرین مکرر برای رشد درسی-پ

 تصور مبهم از مسئله منجر به راه حل منطقی نمی شود -ت

1

1"مسئله فرایندی تحت کنترل است  "عبارت را شرح دهید : این  6

1 چرا یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها قابل تعمیم است ؟7

1روش بارش مغزی را توضیح دهید 8

1را شرح دهید . "اعتماد افراطی  "از موانع تصمیم گیری  9

1مسئله بنویسید . صمیم گیری را با حلدو تفاوت ت 11

ادامه صفحه بعد  

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 

 

11 

 در مورد سبک های تصمیم گیری پاسخ دهید : 
 استفاده از این سبک با پشیمانی همراه است : -الف

 در این سبک ، فرد از دیگران اطاعت کورکورانه دارد : -ب

 نوع سبک ، فرد هیچ گاه تصمیم خود را عملی نمی کند :در این  -پ

 

5/1 

 1 عناصر نظام شناختی ما چگونه هماهنگ می شوند تا ما را به انجام یک رفتار تشویق و یا منع کند ؟ 12

 1 درماندگی آموخته شده مربوط به چه کسانی است ؟ 13

 در مورد نگرش پاسخ دهید : 14

 عناصر نگرش کدامند ؟ -الف

 نگرش در چه دوره ای بیشتر تغییر می کنند ؟-ب

 چرا نگرش ها بعد از شکل گیری در برابر تغییر مقاومت می کنند ؟-پ

5/1 

در صورتی که باورهای غلط شکل بگیرد ، چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه عواملی باورهای غلط را شکل  15

 می دهد ؟
1 

 1 رفتار دارد ؟انتخاب هدف چه تاثیری در شکل دهی به  16

 1 یکی از تفاوت های فشار روانی مثبت و منفی را بنویسید . 17

 1 احساس فشار روانی با ارزیابی ما از رویدادها چگونه مرتبط است ؟ 18

 1 یک مورد از عالیم رفتاری و یک مورد از عالیم شناختی فشار روانی را بنویسید  19

 موفق باشید                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


