
  : روانشناسی درس 

 
 کل آموزش و پرورش استان کرمان اداره

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج

 اه دوره دوم بانو عفت حیدریآموزشگ

 1401خرداد

  نام ونام خانوادگی:

 1/3/1401خ: یتار

 نام پدر: دقیقه75زمان: 

 یازدهم: پایه
 دبیر: نظری

 خالی کلمات مناسب قرار دهید؟در جاهای  2

 الف( مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی درباره یک موضوع.................را تشکیل میدهند.

 ب(توانایی ................... و رشد مهارت های ................... از نشانه های رشد شناختی کودک هستند.

 جه شده ......................... نامیده می شود.پ(بازشناسی و سازماندهی محرک های تو

 ت(خطاهای حافظه به دو دسته .......................... و ........................... تقسیم میشوند.

 ث(به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص ............................ می گویند.

کاهش فشار روانی به رفتارهای مضر و مخرب روی می آورد....................  روشی که فرد به منظورج(

 می گویند.

1 

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. 2

 *رمزگردانی چیست؟

 الف(به حافظه سپردن            ب(به خاطر آوردن اطالعات ذخیره شده

 ج(به حافظه سپردن              د(اندوزش

 چیست؟*فراخنای ارقام 

 لغت را می توان به یاد آورد 4تا  3لغت را می توان به یاد آورد           ب(یعنی  7تا  2الف(یعنی 

 لغت را می توان به یاد آورد             د( هیچکدام 9تا  5ج(یعنی 

 *ظرفیت حافظه حسی ....................... است؟

 د(نامحدود              الف(زیاد            ب(کم           ج(محدود    

 *یکی از مهمترین اجزای تفکر چیست؟

 الف(مهارت یادگیری        ب(مهارت پاسخ دادن      ج(مهارت حل مسئله    د(مهارت فکر کردن

 *کدامیک از ویژگی های مسئله است؟

 الف( بسیار ساده است                                ب(هدفمند است

 امکان انتخاب راه حل درست بیشتر است.               د( هدفمند نیست ج(هر چه جدی نباشیم

*بهترین شیوه تصمیم گیری سبک تصمیم گیری منطقی است. چرا که زیربنای این تصمیم 

 گیری ............... است و تابع یک روش ................. است.

 تجربی-قاعده مند   د(نظم -(اندیشهعینی     ج -آزمایش پذیر             ب(اندیشه -الف(نظم

2 



*این نکته که انتخاب دیگران برای ما ممکن است انتخاب مناسبی نباشد مربوط به کدام سبک 

 تصمیم گیری است.

 الف(وابسته          ب(تکانشی          ج(احساسی          د(اجتنابی

 گزینه میشود؟ مربوط به کدام "نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط زندگی"*

 الف(تعارض          ب(ناکامی               ج(سازگاری        د( فشار روانی

 

 به سواالت پاسخ کوتاه دهید. 7

 الف(هوش را تعریف کنید؟

 ب(متغیر را با مثال تعریف کنید؟

 پ(رسش یا پختگی را تعریف کنید؟

 محرومیت حسی را تعریف کنید؟ت(

 چیست؟ج(منظور از سو گیری 

 چ(نگرش را تعریف کنید؟

 ح(باور را تعریف کنید؟
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 4 عوامل موثر در رشد را نام ببرید و منظور از رشد ناگهانی در دوره نوجوانی چیست؟ 1

 5 منظور از گشتالت چیست؟و از اصول روانشناسی گشتالت استمرار را توضیح دهید  1

 6 کنید؟ نتایج آزمایش ابینگهوس درباره فراموشی را بیان 1

 7 یک مسئله از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ 1

 8 تعارض را توضیح دهید و انواع آنرا نام ببرید؟ 1

 کدامیک از موارد زیر جز انگیزه های درونی و کدامیک بیرونی است؟ 1

 ببرند..............................................................*علی اتاقش را تمیز میکند تا والدینش او را به سینما 

*حسین عاشق کوهنوردی است و با وجود سرما و خستگی و خطرات احتمالی دست از حرکت بر 

 نمیدارد تا به قله برسد................................
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 10 منظور از اسناد چیست؟ و در ایجاد نگرش چه نقشی دارد؟ 1

 11 اهداف روانشناسی سالمت را نوشته و مختصر توضیح دهید؟ 1

 12 روش غیر مستقیم تاثیر مذهب بر سالمت را توضیح دهید؟ 1
 



 اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش قلعِ گٌذ 

 1401-1400کلیذ سَاالت پبیبى تشم ًَبت دٍم سبل تحصیلی 

 ًبم دسع: سٍاى ضٌبسی یبصدّن

 ًبم دبیش: خبًن ًظشی

 سبعت اهتحبى:

 55هذت اهتحبى:
  5/0ِ کشدى اضبف-ت(حزف کشدى  25/0پ(ادساک   5/0صببًی -ة(حل هسئلِ 25/0ِشی(ًظفال 2

 25/0د(هقببلِ ّبی ًبسبصگبساًِ  25/0ث( احش ًْفتگی 

 

1 

 25/0ة(بِ خبطش آٍسدى اطالعبت رخیشُ ضذُ):سهضگشداًی  2

 25/0تَاى بِ یبد آٍسدلغت سا هی  9تب 5یعٌی )د( :فشاخٌبی اسقبم

 25/0ظشفیت حبفظِ حسی)د(: ًبهحذٍد است

 25/0هْوتشیي ارضای تفکش هْبست حل هسئلِ است)د(

 25/0هسئلِ )ة(:ّذفوٌذ است ٍیظگی

 25/0بْتشیي ضیَُ تصوین گیشی اًذیطِ ٍ تببع سٍضی قبعذُ هٌذ است)د(

 25/0سبک ٍابستِ)الف(

 25/0فطبس سٍاًی)د( ًیبص بشای دٍببسُ سبصگبس ضذى بب ضشایط صًذگی:

 

2 

الف(َّش عببست است اص قذست سبصگبسی بب هحیط ٍ بِ عببست دقیق تش هٌظَس اص َّش عذدی  7

 ًوشُ 1است کِ بب ارشای آصهَى سبصگبسی بِ دست هی آیذ.

 یش هیکٌذ هخل ًوشات یک دسعة(هتغیش دس سٍاًطٌبسی بِ هعٌبی صیضی است کِ تغی

:دس سٍاًطٌبسی بِ سفتبسّبیی کِ ٍابستِ بِ آهبدگی صیستی است ٍ بِ هعٌبی آى پ(سسص یب پختگی

دستِ اص تغییشاتی کِ بِ آهبدگی صیستی ٍابستِ است ٍ بب گزضت صهبى طبق یک بشًبهِ طبیعی 

 ًوش1ُذٍدی سٍی آى تبحیشگزاس است.اًزبم هیگیشد ٍ عَاهل هحیطی تب ح

یعٌی فشد دس ضشایطی قشاس بگیشد کِ ّیش یک اص گیشًذُ ّبی حسی هخل ت( هحشٍهیت حسی:

 ًوش1ُ.صطن،گَش ٍ ... بِ ٍسیلِ هحشک ّبی بیشًٍی تحشیک ًطَد

ْبت تبکیذ کٌٌذُ دیذگبُ فشد علی سغن ًبدسستی ضَاّذ اصشاس بش ببٍس اطالعصهبًی کِ د( سَگیشی:

)صهبًی کِ فشد اص اطالعبتی خَد داضتِ ببضذ، دصبس سَئ گیشی دس تصوین گیشی ضذُ است.

استفبدُ کٌذ کِ دیذگبّص سا تبییذ هیکٌٌذ هخال حبضش ًببضذ اضتببُ ّوطْشیبًص سا ببیٌذ ٍ 

 ًوش1ُسفتبسّبی آًْب سا تَریِ هیکٌذ(

 ًوش1ُکت دسآٍسدى سفتبس ٍ ضٌبخت هب هیطَد .هزوَعِ عَاهل فشاصیستی کِ ببعج بِ حش س(ًگشش:
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 اعتقبد ساسخ ٍ ٍاقعی بِ بَدى یب ًبَدى صیضی یب اًزبم پزیش بَدى یب اًزبم ًبپزیش بَدى کبسیح(ببٍس:

 
 5/0ٍ هٌظَس اص سضذ ًبگْبًی دس دٍسُ ًَرَاًی ٍصى ًَرَاى افضایص یبفتِ 5/0ٍساحتی ٍ هحیطی 1

 

4 

استوشاس یعٌی هب گشایص داسین اضکبل سا بِ  5/0گطتبلت یک ٍاطُ آلوبًی بِ ًبم کل ٍ ّیئت است. 1

 5/0صَست هتصل ٍ پیَستِ ببیٌین، ًِ هٌقطع ٍ غیش پیَستِ

5 

بیطتشیي هقذاس فشاهَضی دس سبعبت -2 5/0بب گزضت صهبى، بعضی اص ٍاطگبى فشاهَش ضذًذ-1 1

 5/0ًخستیي بعذ اص یبدگیشی صَست هیگیشد

6 

بِ صَست یک فشایٌذ قببل -2)ّذفوٌذ است(25/0یک هسئلِ ّذفی است کِ ببیذ سٍضي ضَد 1

بشای حل -4(25/0)تَاًبیی هب بشای حل یک هسئلِ هحذٍد است-3(25/0)کٌتشل حل هیطَد

 25/0هسئلِ ببیذ هَقعیت فعلی هطخص ضَد

7 

ٍقتی دس هَقعیتی ببضین کِ حتوب ببیذ تصوین بگیشین ٍلی قبدس بِ تصوین گیشی ًببضین حبلت  1

عبطفی ًبخَضبیٌذی سا تزشبِ هی کٌین کِ تعبسض ًبم داسد ٍ هحصَل ًبتَاًی دس تصوین گیشی 

 55/0ارتٌبة(-ارتٌبة()ارتٌبة-گشایص()گشایص-)گشایص-25/0است

8 

 9 5/0لزت کٌََّسدی(-)دسًٍی-5/0لزت سیٌوب سفتي(-)بیشًٍی 1

اسٌبد یعٌی استذالل کشدى ًسبت بِ عَاهل ضکست یب پیشٍصی، گبّی افشاد عَاهل ضکست سا دس  1

بٌببشایي سعی هیکٌٌذ دس خَد دست بِ اصالح بضًٌذ ٍ گبّی عبهل ضکست سا  خَد رستزَ هیکٌٌذ

 دیگشاى هیذاًٌذٍ اص دیگشاى اًتظبس داسًذ کِ تغییش کٌٌذ.

11 

ٍ  یکی اص اّذاف سٍاًطٌبسی سالهت، پیطگیشی ٍ دسهبى بیوبسی ّبست عالٍُ بش ایي حفظ سالهتی 1

استقبی آى ّن هذ ًظش است یعٌی ایٌکِ فشد دس ّش ًقطِ ای اص پیَستبس قشاس داضتِ ببضذ ًِ تٌْب 

الش کٌذ بِ ًقطِ ببالتش کِ بِ سالهت کبهل ًضدیک ببیذ بتَاًذ ربیگبُ خَد سا حفظ کٌذ بلکِ ببیذ ت

 تش است، بشسذ

11 

افشاد هزّبی دس هقبیسِ بب دیگش افشاد، سبک صًذگی سبلن تشی داسًذ ٍ اص سفتبسّبی پش  1

 خطشرٌسی،هصشف سیگبس، الکل ٍ تغزیِ ًبسبلن ارتٌبة هیکٌٌذ

12 

 

 


