جمهوری اسالمی ایران

نام درس :روانشناسی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :وحید دهقان

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1311 -1011

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1311/12 / 02 :
ساعت امتحان 20 :22 :صبح /عصر
مدت امتحان  02:دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

بارم

سؤاالت

2

جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
الف) فرآیند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه ......................نام دارد.
ب) تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی ،کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر ....................است
ج) امروزه اکثر روانشناسان به رشد  .................اعتقاد دارند.
د) نوجوانان ،بر خالف کودکان ،قادر به  .....................حافظه خود هستند.

2

3

مفاهیم صحیح را از ستون سمت راست انتخاب و به ستون سمت چپ متصل کنید.
الف) لبخند اجتماعی

دوره دبستان

ب) تحت تأثیر ویژگی ظاهری اشیا

 3-2ماهگی

ج) ترس از غریبهها

4یا  5سالگی

د) بازیهای گروهی

 8ماهگی

2

3

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید:
الف) محرومیت حسی را تعریف کنید؟
ب) آستانه مطلق در حواس بینایی و شنوایی به ترتیب چندکیلومتر و چند متر میباشد؟
ج) انواع خطای حافظه را نام ببرید؟
د) دلیل تحریکپذیری دوره نوجوانی چیست؟

4

3

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:
الف) تفاوت توجه و تمرکز و تیزبینی را بیان کنید.
ب) فنون پس خبا را نام ببرید.

5

11

سوال کامالً تحلیلی است.
الف) به نظر شما بهترین نوع تربیت نوجوانان چیست؟ چرا این روش بهترین است؟ اگر شما جای والدین خودتان بودید
با اشتباهات نوجوانان خود چگونه برخورد می کردید؟
ب) به نظر شما چرا سیگار و مشروب نباید در سنین نوجوانی مصرف شود؟
صفحۀ  1از1

جمع بارم  02 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :روانشناسی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

نام دبير :وحيد دهقان

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1311-1011

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان1311/11 / 01 :

1

الف) تفکر

2

لبخند اجتماعی 3-2 :ماهگی

ب) پردازش ادراکی

مدت امتحان 01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

ج) مرحله ای

د) ظرفیت سازی

ترس از غریبه ها 8 :ماهگی
بازی های گروهی :دوره دبستان
3

الف) محرومیت حسی یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های
بیرونی تحریک نشود.
ب)  51کیلومتر 6 ،متر
ج) حذف کردن (فراموشی) اضافه کردن (تحریف)
د) تغییرات فیزیولوژی و هورمونی

4

الف) توجه اشاره به انتخاب محرک خاص ،از بین محرک های بی شمار پیرامون ما دارد ،اگر توجه مداوم و پایدار باشد در
آن صورت با تمرکز مواجهه هستیم .تیز بینی توانایی مشاهده جزییات است.
ب) پیش خوانی ،سوال کردن ،خواندن ،به خود پس دادن ،آزمون

5

پاسخ های این سوال شخصی سازی و به تشخیص مصحح خواهد بود.

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :وحید دهقان
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امضاء:

