
يازدهم علوم انساني ومعارف روانشناسيپنجم   درسسواالت تشريحي 

است؟فرآيندي كامال آگاهانه  به چه دليل گفته مي شود كه حل مسأله 1

عدم شناسايي دقيق توانمندي هاي خود به هنگام حل مسأله چه پيامدي دارد؟ 2

موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهيد ) يك مورد اضافي است( 3

حل مسأله          -1 الف( شناسايي موقعيت اوليه 

شكل دهنده به تفكر -2ب(فرآيند و جريان تحت كنترل  

يكي از شاخص هاي تقسيم بندي مسأله  -3پ( دستيابي به قوانين قابل تعميم                                

توانمندي هاي محدود -4ت( اطالعات حافظه  

وزشهدف نظام آم -5ث( عدم دستيابي فوري به هدف مشخص                       

عامل ايجاد مسأله -6

شناخت موقعيت فعلي چه تاثيري بر حل مسأله دارد؟  4

هدف نظام تعليم و تربيت از آموزش حل مسأله چيست؟ 5

دارد،كار دشواري است علت اين امر چيست؟تشخيص بسياري از مسائلي كه در زندگي واقعي وجود  6

چه زماني درك ما از مسأله ناقص خواهد بود؟ 7

ارزيابي راه حل انتخاب شده براي حل يك مسأله چه پيامدي دارد؟ 8

در صورت عدم موفقيت در به كار گيري روش هاي جديد حل مسأله مناسب ترين اقدام چيست؟ 9

بزرگساالن در حل مسأله بيش از كودكان تحت تأثير تجربه گذشته قرار مي گيرندچيست؟علت اينكه  10

هنگامي كه با يك مسأله روبرو هستيم، تحت چه شرايطي مجبور به تغيير بازنمايي آن مسأله خواهيم  11

بود؟

ست؟علت دستيابي به راه حل مسأله در حداقل زمان هنگام استفاده از روش هاي اكتشافي چي 12

با استفاده از كدام روش حل مسأله ،دستيابي به پاسخ مسأله از طريق كاهش فاصله ميان موقعيت هاي  13

مسأله امكان پذير خواهد بود؟ توضيح دهيد.

دو موقعيتي را كه در هر مسأله با آن مواجه هستيم را نام ببريد. 14

........................... روشن نباشد درك از مسأله ناقص خواهد بودوقتي  15

زماني با مسآله مواجه مي شويم كه......................... محدود باشد . 16

علت تصور منفي بسياري از مردم از واژه ي مسأله چيست؟ 17

حل مسأله بيان كنيد؟ علت عدم آگاهي افراد از حل مسأله را با توجه به هدفمند بود 18

اولين اقدام براي حل يك مسأله چيست؟ 19

مهم ترين علت عدم موفقيت برخي از افراد در حل مسأله شش سكه چيست؟ 20
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يازدهم علوم انساني ومعارف روانشناسيپنجم   درسسواالت تشريحي پاسخنامه 

آنچه كه مي انديشد و نسبت به روش تفكر زيرا فردي كه در حال حل كردن مسأله است نسبت به  1

خود كامال آگاه است.

باعث مي شود كه از راه حل هاي غير منطقي براي حل مسأله استفاده كنيم. 2

 6 –ث   2 –ت   5 – پ   1-ب   3-الف3

احتمالي را به خوبي بشناسيم و راه حل هاي بهتري براي حل مسأله ارائه باعث مي شود كه موانع  4

دهيم.

خاص نيست، بلكه هدف آن مسأله حل آن  به راه هدف از تمرينهاي مختلف آموزشي فقط دستيابي 5

 هاي ديگر هم قابل قوانيني دست يابيم كه در موقعيت است كه در اثر حل مسئله، به اصول و

 .استفاده باشد

هستند؛ در  "نشده تعريف خوب"هايي كه در علوم انساني با آنها مواجه هستيم،عمدتا از نوع  مسئله 6

هاي علوم ديگر اينگونه نيست حاليكه مسئله

زماني كه هدف مسأله روشن نباشد ما درك درستي از مسأله نخواهيم داشت  7

روشني براي فهم موقعيت  شود تا مالك باعث ميشده را ارزيابي كرد. اين كار  حل انتخاب بايد راه 8

آموز بايد نمرات درسش را  دانش داشته باشيم. در مثال مربوط به مشكل يادگيري زبان انگليسي،

 بعد و قبل از اجراي روش مطالعه جديد مقايسه كند

 مناسب ترين اقدام انتخاب راه حل هاي جايگزين براي حل مسأله است. 9

جديد نتوانست در درس زبان انگليسي پيشرفت كند، بايد به  كارگيري روش مطالعه كسي كه با به

مثال ممكن است به اين راه حل برسد كه پيشرفت نكردن او در اين  حلهاي جايگزين فكر كند؛ راه

 نيازهاي درس بوده است نداشتن او بر پيش درس به دليل تسلط

به بزرگساالن محدود تر است .علت اين است كه تجربه گذشته كودكان نسبت  10

كننده  شود كه حل بست، زماني ايجاد مي بنوقتي كه براي حل مسأله به بن بست مي خوريم .  11

بست، تغيير نگاه فرد و  راه خروج از اين بن ، و تنهامسئله نباشد مسئله با نگاه فعلي قادر به حل آن

. تغيير بازنمايي آن مسئله است

رسند اما  مي حل نياز به پردازش عميق اطالعات ندارند و در حداقل زمان به راه روشهاي اكتشافي 12

.شود ها با گذشت زمان به شدت متزلزل مي حل اعتبار آن راه
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 در هر موقعيت مسئله، با ب .روش كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوبا استفاده از  13

 حل )وضعيت مطلوب( مواجه حالت دسترسي به راهدو حالت وجود مسئله )وضعيت موجود( و 

 كند فاصله اين دو وضعيت را كاهش دهد كننده مسئله تالش مي هستيم. در اين روش، حل

 حل )وضعيت مطلوب( حالت دسترسي به راه -2   وجود مسئله )وضعيت موجود( -1 14

 هدف  15

 امكانات ما 16

 دانند را نمي حل آن مسئله »مسئله« تصور مثبتي ندارند؛ زيرا راهاز مردم از واژه  بسياري 17

روشن نباشد، درك ازمسئله  كنيم كه بدانيم هدف چيست. وقتي هدف زماني احساس مسئله مي 18

دانند اين است كه  را نمي حل مسئله ناقص خواهد بود. يكي از داليل اينكه برخي از افراد راه

 اند رده»هدف« را به صراحت تعريف نك

 تشخيص دقيق مسأله 19

 مهمترين دليل عدم موفقيت برخي افراد در حل اين مسئله، پيروي صرف از تجربه گذشته 20

 .است
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