
بھ نام خدا

دقیقه 85مدت:                              1400/  10/  7تاریخ برگزاری:   نام و نام خانوادگی: 

بارمسواالتردیف

زیر را با کلمه مناسب کامل کنید.جمالت  1

 و روشن مفهوم مورد نظر است. قیدق انیب ......................منظور از الف( 

 دهد.یرخ م .........................است که در آن  یا، مرحله یمنظور از بلوغ جنسب( 

نام دارد. ...........................ما  رامونیشمار پ یب یمحرکها نیانتخاب محرک خاص، از بج( 

 .حافظه مشکل دارد .............................. فرد در مرحله «یزباننوک دهیپد»در د( 

1

1کند؟ آن اصل را بیان کنید.تصویر زیر به کدامیک از اصول گشتالت اشاره می 2

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 3

یفراموشد(                یگوش به زنگج(                 فرا حافظهب(               ادراکالف( 

2

کند؟هر کدام از جمالت زیر به کدام پدیده یا مفهوم در علم روانشناسی اشاره می 4

 .شوندیداده م یعلم یکه به مسئله ها یا دهیخردمندانه و سنج یپاسخ هاالف( 

 گذارد. یم گرانیخود و د نیاست که فرد ب یزیتماب( 

.میپردازیکمتر و کمتر به آن محرک م جیکه به تدر یعادت کردن به محرک خاص است به نحوج( 

 دادیکند آن رو یاست که فرد به غلط ادعا م فتادهیاتفاق ن دادیرو یواقع ریغ یادآوری ای یبازشناسد( 

 .خاص قبال اتفاق افتاده است

2

1. چهار مورد.دینام ببرمنابع کسب شناخت را  5

75/0ست؟یچ یشناسمختلف از روان فیوجود تعار لیدل 6

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 7

 دارد؟ یمعمول یبا گفتگو یمصاحبه چه تفاوتالف( 

 دارند؟ کسانی یوراثت یژگیهمسان و یچرا دوقلوب( 

 دانش یبرخ لهیواژگان مهم به وس یرو دنیمختلف به هنگام مطالعه و خط کش یاستفاده از رنگهاج( 

 شود؟یم یریکدام عامل خوگ جادیاز ا یریآموزان باعث جلوگ

 ست؟یچ یکنترل اثر گذشت زمان بر فراموش وهیش نیبهتر د(

2

5/0. دو مورد.دینام ببر باشند؟یچند سطح م یدارا هاهینظر 8

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بنام خدا 
آزمون نوبت اول درس روانشناسی پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی 

دقیقه 85مدت:                              1400/  10/  7تاریخ برگزاری:   نام و نام خانوادگی: 

بارمسواالتردیف

75/0ند؟یفرمایاسالم )ص( در مورد مراحل مختلف رشد چه م یگرام امبریپ  9

د؟اشاره دار یطیبه عامل مح کیو کدام  یبه عامل وراثت کیکدام  دیمشخص کن ریبا توجه به اشعار ز 10

 وقنا ربنا عذاب النار                             نهاریبد ز نیاز قر نهاری( زالف

بزرگ شود یگرچه با آدم               ( عاقبت گرگ زاده گرگ شود         ب

5/0

1ست؟یچ ۀرندیدر بر گ یرشد درک اخالق 11

5/0الزم است؟ یزیشود چه چ یشناخت به اخالق منته نکهیا یبرا 12

5/0ستند؟ین شیمسئول رفتار خو یچرا کودکان از لحاظ رشد درک اخالق 13

5/1مورد. 3 شود؟یتوجه م یباعث سامانده یچه نکات تیرعا 14

25/0دهد؟یرا نشان م یادراک یکدام خطا ریشکل ز 15

1  ست؟یچ یمنظور از عالمت هدف و عالئم انحراف 16

75/0.دیگانه حافظه را نام ببرمراحل سه 17

 ست؟یچ رندهیدر برگ ریز یاز پرسشها کیپاسخ به هر 18

 د؟یکن فیرا تعر هیالف(نظر

وجود دارد؟ یاحساس و ادراک چه تفاوت نیب( ب

 د؟یساعت کجا بود نیهم روزیج( د

25/1

5/0.دییداشت؟ آنها را بگو یجیچه نتا یدر مورد فراموش نگهوسیاب شیآزما 19

5/0 است. یمورد کاف 2ذکر  م؟یاستفاده کن میتوانیم تریداشتن حافظه قو یبرا ییاز چه روشها 20

75/0دیرا نام ببرسه مورد  یفراموش جادیعوامل ااز  21

سیاح -موفق و پیروز باشید 
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بنام خدا 
راهنماي تصحیح آزمون نوبت اول درس روانشناسی پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی0

بارمجوابردیف

1 د( بازیابی             ج( توجه                 یرسش جنسب(              فیتوصالف(  1

 ریغنه منقطع و م،ینیبب وستهیاشکال را به صورت متصل و پ میدار شیما گرا؛  25/0   اصل استمرار 2

75/0  .وستهیپ

1

5/0  .شودیادراک گفته م یانتخاب یمحرکها ریتفس ندیبه فراالف(  3

 5/0  .ندیگویبه خاطر سپردن اطالعات را فرا حافظه م یفرا گرفتن چگونگب( 

5/0  به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، گوش به زنگی گویند.ج( 

 5/0  که قبال وارد حافظه شده است. یاطالعات یو بازشناس یادآوریدر  یناتوان یعنی یفراموشد( 

2

2 حافظه کاذبد( تشکیل                یریخوگج(                فرضیه                ب( هویت الف(4

 ؛یودشه یو سلوک و روشها ریبر س یمبتن یهاوهیش دار؛تیاستناد به نظر صاحبنظران و مقام صالح 5

25/0.     هر مورد یروش علم انه؛یخردگرا وهیش

1

 کسو،یاز  25/0 دانش شرفتیو پ 25/0 گذر زمان  ،یمختلف در روان شناس فیوجود تعار یاصل لیدل6

 است. گرید ییاز سو 25/0 نگاه دانشمند  هیو زاو

75/0

 5/0 است. افتهیهدفمند و سازمان  ،یمعمول یمصاحبه، برخالف گفتگوالف( 7

 5/0 تخمک به وجود آمده اند. کیهر دو از  رایزب( 

 5/0   یکنواختیخارج شدن از  یبراج( 

5/0   کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب است. وهیش نیبهترد( 

2

5/0هستند. یو تجرب یدو سطح ظاهر یدارا هاهینظر 8

: کودک هفت سال آقا و سرور است و هفت سال فرمانبردار و هفت ندیفرمایاسالم )ص( م یگرام امبریپ 9

و مشاور است. ریسال وز

75/0

5/0ی)ب( عامل وراثت  و  یطی)الف( عامل مح 10

 است که یو عرف یو اصول شرع یو مقررات اجتماع نیآن دسته از قوان رندهیدربرگ یرشد درک اخالق 11

رفتار کنند. دیچگونه با گرانیکنند انسانها در رابطه با دیم نییتع

1

5/0شود. لیفرد تبد یو باورها و ارزشها دیبه عقا دیشود، شناخت با یشناخت به اخالق منته نکهیا یبرا12

5/0.تندسیمسئول رفتار خود ن لیدل نیاز کار خوب و بد ندارند؛ به هم یتصور چیکودکان در ابتدا، ه رایز13

 جادیحفظ توجه و ا یتر خواهد بود؛ برا یباشد، نوع توجه هم اراد شتریشما ب یدر توجه، هرچه آگاه 14

توجه متمرکز، از حواس مختلف  جادیا یکرد؛ برا زیپره یدر ساعات طوالن تیاز انجام فعال دیتمرکز، با

هد.د یرا کاهش م وجهت ییهم زمان، کارا فیانجام دادن تکل د؛یاستفاده کن فیتکل کیانجام دادن  یبرا

5/1

25/0پونزو  یادراک یخطا 15

ادامه پاسخها در صفحه بعد
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بنام خدا 
راهنماي تصحیح آزمون نوبت اول درس روانشناسی پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی0

ردیفردیفردیف

 میعال ای. منظور از محرکها ندیآن را برگز دیاست که فرد با یمحرک هدف، عالمت ایمنظور از عالمت  16

.شودیاست که همواره مانع انتخاب هدف م ییمحرکها ،یانحراف

1

75/0یابیباز ،یساز رهیذخ ،یرمز گردان 17

 رهیذخ یعموم حافظه، دانش نیاست. در ا ییحافظه معنا یریگشکل رندهیپاسخ به دو پرسش اول دربرگ 18

 یمکان مشخص و زمان کیاست که به  یتجربه مشخص رندهی. پاسخ به پرسش سوم در برگشودیم

 .شودیمربوط م

25/1

د از نخست بع یدر ساعتها یمقدار فراموش نیشتریاز واژگان فراموش شدند؛ ب یبا گذشت زمان، بعض 19

.ردیگیصورت م یریادگی

5/0

 ی)توجه ناقص(، مرور کارآمد، کاهش فاصله زمان تیچند فعال یاز هم زمان زیمطلب، پره تیاهم انیب 20

 یبا استراحت، سامانده یریادگیآن، کاهش اثر تداخل مطالب،  یادآوریمطلب و  کی یریادگی نیب

 .دمورد ذکر شو 2روش پس خبا، ...  ،یمطالب، استفاده از رمزگردانی معنادار، مطالعه چند حس

5/0

. یابیباز یمشکالت مربوط به نشانه ها ؛یعدم رمزگردان ؛یگذشت زمان؛ تداخل اطالعات؛ عوامل عاطف 21

است.ذکر سه مورد کافی 

75/0

پایان
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