
 

تعالیبسمه

روانشناسی تاریخ: نام خانوادگی: نام و

 صحیح و غلط:

)  الف( علوم با نمادها سر و کار دارد)          

(ب( مجموعه ای از  قوانین تجربی نظریه را تشکیل می دهد)   

)  ج( هدف نهایی همه علو تجربی پیش بینی و کنترل است)   

ادراک می گویند)   (د( به فرایند تفسیر محرک های انتخابی   

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

....... نظریه را تشکیل می هند.الف( مجموعه ای از قوانین .......  

 ب( منظور از سطح تجربی ..............و.............. آن است.

 ج( منطور از ................ بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است.

 د(به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار.............. می گویند.

ب سمت راست وصل کنید.اصطالحات سمت چپ را به تعریف های مناس  

 جمله ی خبری است که به صورت خردمندانه ای            

 در پاسخ به سوال طرح می شود.                                        توصیف

بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر                                  فرایند  

به جریان یک عمل اشاره دارد                                           فرضیه   

ذهنی                             روانشناسیعلم مطالعه رفتار و فرایند های   

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید.

علم چیست؟-1

فرق بین تبیین و توصیف را بنویسید.-2

بنویسید.منابع کسب شناخت را -3

پردازش ادراکی را تعریف کنید.-4

منابع شناخت را نام ببرید.-5

سکته خونریزی چه موقعی بوجود می آید؟-6
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 پاسخنامه

غلط. صحیح و

 الف( صحیح

 ب( غلط

 ج( صحیح

 د( صحیح

 جاهای خالی.

توصیف             د( رفتارج(      پژوهش پذیریالف( علمی              ب( تجربه پذیری و   

 اصطالحات سمت چپ را به تعریف های سمت راست وصل کنید.

 جمله ای خبری است که به صورت خردمندانه ای

 در پاسخ به سوال طرح می شود  توصیف

فرایند دقیق و روشن مفهوم مورد نظر  نبیا  

 به جریان یک عمل اشاره دارد  فرضیه

 علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی  روانشناسی

 پاسخ تشریحی.

روش ها و. منظور از علم در اینجا علم تجربی است که از علم استفاده ی زیادی می شودژه در زبان فارسی از وا-1

ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کنند و یکی از اقسام علوم بشری است.  

به چیستی مربوط می شود. <توصیف  >به بیان چرایی آن پدیده اشاره دارد در حالی که واژه  <تبیین  >واژه -2

سیر و سلوک و روش های شهودی. شیوهاستناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار. شیوه های مبتنی بر  -3

 خردگرایانه. روش علمی.

صرفا بر ویژگی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه دارند به این نوعبرخی از پردازشگران  -4

 پردازش ادراکی گفته می شود.

الف( حافظه       ب( ادراک        ج( توجه       د( احساس -5

می آید که یک رگ خونی در مغز پاره شود. زمانی بوجود -6

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




