
 

ه((                           نام دبیر: آقای آروند حل مسئلبسمه تعالی   آزمون تستی روانشناسی از درس پنجم ))
توانمندیهای ...........مسئله یعنی عدم دستیابی.............. به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به  1

فوری  –نامحدود         د(محدود  –ود ج(فوری نامحد-محدود ب(درست-الف(فوری

 برخورداری از حافظه قوی لزوماً به معنای داشتن ................. قوی نیست؟2

 الف(حافظه         ب(انتخاب        ج(حل مسئله  د(تفکر

.................. است؟به هدف مشخص با توجه به شرایط موجود..یافتن بهترین راه حل برای رسیدن  3

حل مسئله          د( تفکر آگاهانهالف(مسئله        ب( تصمیم گیری            ج(
 کدام ویژگی مسئله نمی باشد؟ 4

 الف( هدفمندی                                         ب(فرایند و جریان تحت کنترل     

د( در مسئله موقعیت فعلی و مبدا باید مشخص باشد.   ج(عدم محدودیت توانمندی ما در حل مسئله   

 یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها ................... است؟5

 الف(قابل انتقال           ب(برتر       ج(قابل تعمیم         د( گزینه الف و ج درست است.

اسایی انواع مسئله ها نیامده است؟در کدام گزینه اصول اساسی برای شن 6

الف( هدف         ب( موانع           ج( انتخاب          د( امکانات 

 کدام یک از مسئله های زیر با بقیه تفاوت دارد؟ 7

 الف( علت آب شدن یخ چیست؟             ب(چرا میخ به آهن ربا می چسبد؟

دلیل اقدام به خودکشی بعضی انسان ها چیست؟  ج(دلیل کاهش دما در ارتفاع چیست؟       ج(  

 کدام یک مربوط به ویژگی های مسئله های خوب تعریف شده نیست؟ 8

الف(هدف روشن است   ب(علت و موانع مشخص است       ج(در مسئله ابهام وجود دارد      د(پاسخ و علت یکی هست

...... است؟اولین و مهمترین مرحله از مراحل حل مسئله .......9

الف( تشخیص مسئله       ب( ارزیابی راه حل        ج( بازبینی راه حل      د(به کارگیری راه حل 

کدام یک از عوامل موثر بر حل مسئله نیست؟  10

الف( تجربه گذشته          ب( نوع نگاه به مسئله  ج( اثر نهفتگی         د(بررسی اولویت های مسئله
تجربه گذشته در صورت .................... راهگشای مفیدی خواهد بود؟ 11

الف(آزمایش        ب(موفقیت         ج(بازبینی  د(اثربخشی 
دایره توپر و تالش برای رسیدن به جواب آن مربوط به کدام یک از عوامل موثر بر حل مسئله  9فعالیت مربوط به مسئله   12

ثر انتقال          ب(نوع نگاه به مسئله          ج( اثر نهفتگی          د( تجربه گذشته است؟  الف( ا

 کدام یک از عوامل موثر بر حل مسئله از دیر باز مورد سنت حکما و دانشمندان بوده است؟ 13

برای حل مسئله  الف( نوع نگاه به مسئله      ب(تجربه گذشته        ج(نادیده گرفتن حل مسئله    د(تالش

 کدام یک از روش های اکتشافی حل مسئله نمی باشد؟ 14

الف( شروع از آخر           ب(بارش مغزی       ج(تحلیلی          د( خرد کردن مسئله 

 کدام یک از ویژگی های روش تحلیلی حل مسئله نمی باشد؟ 15

ج(دستیابی به راه حل تضمین است     د(منطقی است با خطا همراه است       الف(مورد قبول همه است     ب(

علی بر اساس تجربیات قبلی خود برای آمدن دوستان خود به خانه ، به سراغ خرید وسایل مورد نیاز مهمانان می رود. 16

 علی از کدام روش این مسئله را قابل حل نمود؟

وبسایت آموزشی نمره یار - www.Nomreyar.com تشافی         د(نظام مندالف(اکتشافی            ب( تحلیلی          ج( تحلیلی و اک



 

17 

 در این روش افراد مسئله های کوچک را حل می کنند تا به تدریج بتوانند به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند؟

الف(روش شروع از آخر        ب( خردکردن مسئله  ج(بارش مغزی      د(کاهش تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب 

18 

شود؟در این روش بعد از اینکه م ارائه مختلف شود راه حل های می سعی شد، سئله تعریف

مطلوب ج(بارش مغزی     د(کاهش تفاوت وضع موجود با وضع شروع از آخر ب( خردکردن مسئله الف(روش

19 

 از این روش بیشتر در مسائل ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد؟

ئله  ج(بارش مغزی      د(کاهش تفاوت وضع موجود با وضع مطلوبالف(روش شروع از آخر        ب( خردکردن مس

 پیامدهای ناتوانی در حل مسئله کدام مورد می باشند؟20

الف(ناکامی      ب( پرخاشگری     ج( فشار روانی     د(همه موارد

 بسمه تعالی

سوال تستی( 20)مجموع پایه یازدهم علوم انسانی روانشناسی پنجمفصل سواالت چهار گزینه ای  کلید 

گزینه درستسوال

11

24

33

43

54

63

74

83

91

104

113

122

133

143

152

161

172

183

191

204

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




