
 
 
 

 
 

 بارم سؤاالت ردیف

 اصطالحات زیر را تعریف کنید : 1

 فرضیھ پاسخ اولیھ پژوھشگران بھ مسئلھھای علمی استفرضیه : -الف

 چیستی مفھوم و موضوعی«بیان روشن و تا حدممکن دقیق از توصیف :-ب

 فرایند جستوجوی با قاعده و نظامدار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعینعلمی : روش-پ

 شناخت نامیده» توجھ تا تصمیمگیری«فرایند شناخت :-ت

2 

 از ویژگی تکرار پذیري برخوردار باشد ؟چرا روش علمی باید  2
 است. یافتھھای بھ دست آمده از روش علمی،۱« تکرارپذیری«ویژگی دیگر روش علمی، 

 شخصی نیست، بلکھ ھر دانشمند با رعایت ضوابط علمی، میتواند یافتھھای دیگران را تکرار
 کند. بھ ھمین دلیل، اگرچھ ممکن است بسیاری از انسانھا با روشھایی منحصر بھ فرد،

 مسائلی را حل کنند، اما اگر پاسخ آنھا بھ وسیلھ دیگران قابل تکرار نباشد، در مجموعھٴ روش
 یگیردعلمی قرار نم

1 

 دو ویژگی یک آزمون خوب را بنویسید . 3
عالوه بر این، آزمونھا در ً  چیزی را اندازھگیری کنند کھ برای آن ساختھ شدھاند آزمون ً ھا باید دقیقا ھمان .

 دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریبا یکسانی بھ ما بدھند
 

1 

 بنویسید .تفاوت دوقلوهاي همسان و ناهمسان را  4
 شاید دوقلوھایی را دیده

 باشید کھ نھ تنھا ھمجنس بودند (یعنی ھر دو دختر و یا ھر دو پسر بودند) بلکھ از لحاظ
 ۱دوقلوی ھمسانظاھر و رفتار ھم بیشتر اوقات قابل تشخیص نبودند. بھ این دوقلوھا، 

 ھر دو از یکمیگویند. دوقلوھای ھمسان دارای ویژگیھای وراثتی یکسان ھستند؛ زیرا 
 می نامند؛ یعنی از دو تخمک جدا۲ناھمسان تخمک بھوجود آمدھاند. برخی دوقلوھا را 

 بھوجود آمدھاند

1 

 فرایند رشد درك اخالقی در کودکی را بنویسید . 5
 میتوان گفت کھ کودکان در ابتدا، ھیچ تصوری از کار۱در تبیین فرایند رشد درک اخالقی 

 دلیل مسئول رفتار خود نیستند، برای اخالق یک فرایند تدریجی و خوب و بد ندارند؛ بھ ھمین
پیچیده طی میشود. رشد درک اخالقی دربرگیرنده آن دستھ از قوانین و مقررات اجتماعی واصول شرعی و 

 عرفی است کھ تعیین میکنند انسانھا در رابطھ با دیگران چگونھ باید رفتار
 .کنند
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 امضاء حروف عدد 

    نمره اولیه
    تجدید نظر
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 دقیقه 70زمان:  
 



 مستلزم آگاهی از چیست ؟رشد هیجانی دوره کودکی  5
 از ھیجانات خودآگاھی در کودکی، فرایندی پیچیده است کھ نھتنھا مستلزم ۱رشد ھیجانی 

 از ھیجانات اطرافیان اوست؛ آگاھی کودک، بلکھ مستلزم 

1 

 در مورد نوجوانی پاسخ دهید : 6

 ؟ شودبرجسته ترین تغییرات مربوط به جنس در نوجوانی به چند دسته تقسیم می  -الف
 ـ تغییراتی کھ بر توانایی تولیدمثل تأثیر میگذارند کھ آنھا۱دو دستھ تقسیم کرد: 

 مینامند؛ یعنی ویژگیھایی کھ بھطور مستقیم در تولیدمثل نقش» ویژگیھای جنسی اولیھ«را 
 دهنامی» ویژگیھای ثانویھ«ـ تغییراتی کھ جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیتاند و آنھا ۲دارند؛ 
 د مثل رویش موی صورت در پسرانمیشون

 ؟ خود واقعی و خود آرمانی چیست -ب
 ھمھٴ ِ افراد یک خود ِ واقعی و یک خود ِ آرمانی دارند. خود واقعی ھمان ویژگیھای فردی، و

 سالھ را در نظر۱٤خودآرمانی ویژگیھایی است کھ فرد دوست دارد داشتھ باشد؛ مثالً پسری 
 متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی، روحیھ شاد و استعداد نقاشی بگیرید کھ قد بلند، دارای ھوش

 عالی و عالقھمند بھ مسائل ارزشی است. اگر این نوجوان ایدھآلھایی مثل ھنرمند و یا فیلسوف
 شدن برای خود داشتھ باشد، این ایدھآل ِ ھا خود آرمانی او را شکل میدھد

 چرا نوجوانان تحریک پذیرند ؟-پ
 یزیولوژیکی و ھورمونی در دوره نوجوانی، تحریکپذیری نوجوانان افزایشبھ دلیل تغییرات ف

 مییابد و حاالت ھیجانی آنان بھ سرعت تغییر میکند

2 

 منابع توجه را نام برده و یک مورد آن را شرح دهید . 7
 بھ وسیلھ محرکھای بیرونی تحریکحواس ما منابع توجھ تحت تأثیر سھ عامل است. نخست 

 .است. حافظھ ما یکی از منابع مھم توجھ استاطالعات موجود در حافظھ میشود. عامل دوم، 
 استسبک پردازش افراد و انتظارات آنھا عامل سوم، 

2 

 داده و راه حل آن را بنویسید.را توضیح  یکنواختی و ثبات نسبیاز عوامل مانع تمرکز  8
 ھمیشھ بھ صورت یکنواخت ارائھوقتی موضوع مورد توجھ  :یکنواختی و ثبات نسبی

 شود، فرد بھ آن موضوع عادت میکند؛ در نتیجھ، ابعاد
 جدید آن را درنمییابد. استفاده از رنگھای مختلف

 بھ ھنگام مطالعھ و خط کشیدن روی واژگان مھم بھ
 وسیلھ برخی دانشآموزان، روش مفیدی برای خارج

 شدن از یکنواختی و در نتیجھ ایجاد تمرکز است

5/1 

 گوش به زنگی را تعریف کرده و مثال بزنید . 9
 است. بھ توانایی فرد برای یافتن۱گوش بھ زنگی ارکرد دوم توجھ، 

 .محرک ھدف در یک دوره زمانی طوالنی، گوش بھ زنگی گویند
 .در یک آزمایش از آزمایششوندگان خواستھ شد تا بھ عقربھ ثانیھشمار ساعت توجھ کنند

 ھر زمان عقربھ ثانیھشمار بھ جای یک ثانیھ، دو ثانیھ پرش داشتھ است، گزارشتکلیف این بود کھ 
 کنند. نتیجھ این آزمایش جالب بود. آزمایششوندگان فقط تا نیم ساعت توانستند این تکلیف ساده

 را انجام دھند و بعد از نیم ساعت ھرچھ عقربھھای ثانیھشمار بھ جای یک ثانیھ، پرش دوثانیھای

5/1 



 

 گزارش نمیکرد؛ در واقع کارکرد گوش بھزنگی، بعد از نیم ساعت، برای اینداشت ھیچکس 
 تکلیف خاص کاھش یافت. مھمترین عامل گزارش نکردن پرش دو ثانیھای عقربھ ثانیھشمار،

 خستگی است
 را توضیح دهید . پونزوخطاي  10

 با اینکھ طول دو خط وسط برابر است، خط باالیی
 .میکنیم. ھمینطور در شکل ب با دو خط ھم اندازه مواجھ ھستیمرا بلندتر ادراک 

1 

 دو نتیجه خطاي ادراکی را بنویسید  11
 ـ نتیجھ اول: اینکھ۱نتایج مختلفی بھدست میآید. 

 خطای«ـ ھرچھ تعداد خطاھا بیشتر باشد، بھ عنوان یک ۲ادراک با احساس متفاوت است. 
 آن صورت نتایج آن وخیمتر از خطاھای ادراکیوارد نظام ذھنی فرد میشود. در » شناختی

 ھمچون خطای مولرــ الیر است

1 

 دو روش براي کنترل اثر تداخل اطالعات را بنویسید . 12

 یادگیري با استراحت و یادگیري عمیق
1 

 پدیده نوك زبانی را توضیح داده و دلیل آن را بنویسید . 13
 این سؤال را میدانم، (اصطالحاً در نوک زبانفرد میگوید من پاسخ » پدیده نوکزبانی«در 

 من است) ولی نمیتوانم بگویم. اگر شما چنین وضعیتی را تجربھ کردھاید، بدانید در مرحلھ بازیابی
 !آن اطالعات مشکل دارید. در این حالت بھ فرد مقابل می ً گویید: لطفا اولین کلمھ آن را بگویید

 بقیھ اطالعات بھ خاطرتان میآید. بازیابی اطالعات از حافظھ،بعد از شنیدن اولین کلمھ بالفاصلھ 
 بھ نشانھھای آن اطالعات وابستھ است. ھرچھ نشانھ بیشتری داشتھ باشیم، بازیابی بھتری انجام

 میشود. در پدیده نوک زبانی، گفتن اولین کلمھ یکی از نشانھھای مرتبط بھ آن بوده است

1 

 بنویسید .دو نتیجه تحقیق ابینگهوس را  14
 با گذشت زمان، بعضی از

 .واژگان فراموش شدند
 بیشترین مقدار فراموشی در۲

 ساعتھای نخست بعد از یادگیری
 صورت میگیرد

1 

 و در حافظه بلند مدت چگونه است ؟ رمزگردانی چیست  15

 معنایی -گام به حافظه سپردن 
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