
بارمسؤاالتردیف

 پاسخ کوتاه دهید : 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

1

پاسخ کوتاه دهید : 2

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

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

1

1 منظور از عالمت هدف و عالیم انحرافی چیست و چگونه هشدار کاذب شکل می گیرد ؟3

1و در حافظه بلند مدت چگونه است ؟ رمزگردانی چیست  4

1با مثالی نشان دهید که همیشه اثر تجربه گذشته آسان کردن راه حل نیست . 5

در مورد فشار روانی پاسخ دهید : 6

 فشار روانی محصول چیست ؟ -الف

مشکل افرادی که فشار روانی دائمی دارند چیست ؟-ب

1

نمره  1هریک از موارد زیر به کدامیک از روشهای اکتشافی حل مسئله اشاره دارد :  7

مسئله برج هانوی :  -الف

مهندسی معکوس :  -ب 

دقیقه  مطالعه  33دقیقه و روز دوم  15کسی که عادت به مطالعه ندارد پیشنهاد می کنیم روز اول  -پ

 کند تا عادت کند 

  گوسفند و علف را باید از رودخانه می گذراند :معمای چوپانی که گرگ و -ت

1

1نوع نگاه حل کننده مسئله چگونه باعث بن بست می شود ؟ 8

5/1چیست ؟ مثال بزنید "سوگیری تایید  " 9

1اجتناب را با مثال شرح دهید . –تعارض گرایش  13

انواع تصمیم گیری ها با توجه به تعداد اولویت و اهمیت تصمیم به چند دسته تقسیم می شود ؟نام  11

ببرید 
1

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 

 2 انگیزه های درونی و بیرونی را در دو مورد با هم مقایسه کنید . 12

 5/1 ناهماهنگی شناختی یعنی چه ؟ مثال بزنید 13

 در مورد نگرش پاسخ دهید : 14

 نگرش ها چه باید کرد ؟برای تغییر  -الف

 نتیجه اینکه نگرش ها تابع اصل هماهنگی شناختی هستند چیست ؟-ب

1 

 1 نتیجه عملکرد کسانی که شکست خود را به استعداد و دشواری تکلیف نسبت می دهند چیست ؟ 15

 1 مذهب از چند طریق در سالمت روانی تاثیر می گذارد ؟ توضیح دهید . 16

 2 سالمت را نوشته و منظور از حفظ سالمتی چیست؟ اهداف روانشناسی 17

 موفق باشید                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


