بسمه تعالي
آموزش و پرورش شهرستان لنده
امتحانات نوبت اول متوسطه دوم
آموزشگاه  :حضرت زينب )س(

سواﻻت امتحاني درس :روانشناسي
پايه :يازدهم
نام و نام خانوادگي :

تاريخ امتحان ٩٩/١١/٢:
ساعت امتحان ١٣ :
وقت امتحان ٧٠ :

نام دبير :فاطمه بهروز
سواﻻت

رديف
 ١صحيح و غلط بودن عبارت هاي زير را مشخص كنيد.

صحيح

غلط

 علل زياد و متنوعي براي تببين پديده هاي روانشناسي وجود دارد.

□

□

 رشد هيجاني در دوره كودكي ،معطوف به سه هيجان ساده ترس ،خشم و محبت است.

□

□

 توجه هر چيزي است كه گيرنده هاي حسي را تحريك مي كند.

□

□

 حاﻓﻈه كاري ،نقش مهمي در تفكر دارد.

□

□

 ٢جای خالی را با عبارات مناسب پر کنيد.

نمره
٢

٢

علم مطالعه رفتار و فرايندهای ذهنی  ................نام دارد.
خوگيری آفت  ..................است.
دوقلوهايی که از دو تخمک جدا بوجود می آيند را ،دوقلوهای  .....................می نامند.
واژه  ..............به بيان چيستی يک پديده اشاره دارد.
 ٣شماره مربوط به ستون »ب« را از ستون »الف« انتخاب نموده و در جای خالی يادداشت کنيد) .دو مورد اضافی است(
»ستون ب«
» ستون الف«
□ برای اولين بار در دوره نوجوانی شکل می گيرد.
.١فرضيه
.٢قانون يا اصل

□ تکاليف مهمتر با آن همراه است.

.٣شدت محرک

□ ويژگی هايی است که فرد دوست دارد ،داشته باشد.

.۴تفکر فرضی

□ پاسخ اوليهی پژوهشگران به مسأله های علمی است.

.۵خود آرمانی

□ فرضيه ها در صورت تآييد تجربی به آن تبديل می شوند.

.۶توجه

□ تحريک هريک از گيرنده های حسی به آن وابسته است.

.٧حافظه کوتاه مدت

□ به فرايند انتخاب يک محرک از بين محرک های حسی گفته می شود.

.٨هشدار کاذب
.٩نظريه
.١٠رشد اجتماعی
 ٤گزينه صحيح را انتخاب کنيد.
الف .با توجه به مفاهيم سطوح شناخت،عالیترين مرتبه شناخت کدام است؟
 .٣قضاوت
 .٢تصميم گيری
.١استدﻻل

٤

□ در اين حافظه فقط چند دقيقه می توانيم اطﻼعات را ذخيره کنيم.
٢
.٤حل م ٔسله

ب  .زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معينی تحت تأثير ارايه پيشين همان محرک يا محرک شبيه آن قرار می گيرد،
اين اتفاق چه ناميده ميشود؟
.۴آماده سازی
.٣محروميت حسی
.٢شدت محرک
.١آستانه مطلق
ج .به ترتيب بلند تر ديدن خط باﻻيی زمانی که دو خط وسط برابر است و بلند تر ديدن پيکان های »واگرا نسبت به همگرا«
اشاره به کدام خطا دارد؟
.٢خطای ادراکی انتخابی -خطای مولر ﻻير
.١خطای پونزو -خطای دفاع ادراکی
 .۴خطای مولر ﻻير -خطای پونزو
 .٣خطای پونزو -خطای مولر ﻻير

د .بر چه اساسی حافظه به دو نوع معنايی و رويدادی تقسيم می شود؟
 .٣ميزان ظرفيت اطﻼعات
 .٢نوع رمزگردانی
 .١زمان بازيابی

 .۴نوع اطﻼعات
٣

 ٥اصطﻼحات زير را تعريف کنيد.
الف .رسش يا پختگی:

ب .محروميت حسی:

ج .فرخنای ارقام

سواﻻت زير را با دقت خوانده و سپس پاسخ کوتاه دهيد.
٦
ٔ
الف .دو ويژگی مهم آزمون ها در روانشناسی را بنويسيد؟
ب .در شعرمقابل کدام عامل رشد ،مد نظر است؟

١

»عاقبت گرگ زاده گرگ شود ،گرچه با آدمی بزرگ شود«

٠ /٥

ج .ابتدايی ترين و شاخص ترين جنبه رشد کدام است؟

٠ /٥

د .اعتقاد مکتب گشتالت چيست؟

. /٥

 ٧تفاوت پردازش ادراکی با پردازش مفهومی را با يک مثال بنويسيد

١

 ٨بازی موازی در چه سنی اتفاق می افتد و به چه معناست؟

١

 ٩به چه دليل نمی توان به حافظه ی کودکان اعتماد زيادی کرد؟

/٥

 ١٠عوامل ايجاد فراموشی را نام ببريد و هر کدام را به اختصار توضيح دهيد

٢

٢٠

