
                                                               باسمه تعالي                                                                                            

                                       پرورش منطقه ده        آموزش و                                                                                   

 (غیر دولتيدبیرستان دوره دوم هوشمند دخترانه دکتر ترابي )

                                                   شماره صندلي:                                                                   دومامتحانات نوبت                           .......................................... نام خانوادگي:نام و 

        03/1401/  تاریخ امتحان:                   دقیقه 55 مدت امتحان:              صبح   8ساعت شروع: انساني            دهم یازپایه:            روانشناسينام درس: 

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاءمصحح:

 نمره 1صفحه:   ردیف
 

 )مهر آموزشگاه (

 حیح و غلط را مشخص نماییذ.عبارات ص 1

 ؽ        ظ      ضَد. .فرایٌذ احسبس تب تصوین گیری ضٌبخت ًبهیذُ هی1

 ؽ        ظ      .دّذ َلیذ هخل ثب ثلَؽ جٌسی رخ هی.رضذ دستگبُ ت۲

 ؽ        ظ      .حرک، دریبفت ثؼذی را آسبى هی کٌذی پیطیي ه ی خَگیری،ارائِ .در پذیذ۳ُ

 ؽ        ظ      .ی کَدکبى است ذم اػتوبد ثِ حبفظِ.رهسگرداًی جسء ثِ جسء دلیل ػ۴

 ؽ        ظ      .ا ثِ ػٌَاى سٌت هؼوَل خَد داضتٌذ.از دیرثبز حکوب ٍ داًطوٌذاى، احر ًْفتگی ر۵

 ؽ        ظ      .گَیٌذ گیری هی افراد هالک تصوین گیری ّبی حبثت ٍ یکٌَاخت تصوین . ثِ رٍش۶

 ؽ        ظ      .گردد ى رفتبر هین ضذ.اًتخبة ّذف، ػالٍُ ثر ایجبد تَاًوذی، ثبػج هٌسج۷

 ؽ        ظ      .ضَد ّبی رفتبری هی ٌبختی ٍ ٍاکٌص. فطبر رٍاًی هٌفی هَجت ارتقبی پردازش ّبی ض۸

۲ 

 .عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنیذ ۲

 ....... است.............، کبرآهذ تر از پردازش ............. ......................پردازش ............ (الف

 ......، ارزضی ٍ دیٌی قضبٍت کٌذ.................ی هسبئل ......... ضَد کِ فرد ثْتر ثتَاًذ درثبرُ ًَجَاًی ثبػج هی رضذ سریغ ............... در (ة

 ............. ٍجَد دارد..................... ٍ ......................در ّر هَقؼیت تَجِ دٍ ًَع ػالهت .......... (ح

 ضَد. ... تقسین هی........................... ٍ .................ثب تَجِ ثِ ًَع اطالػبت، حبفظِ ثِ دٍ ًَع ...... (ت

 کٌذ. حل هسئلِ را تضویي هی یبثی ثِ راُ ............ ، دست............استفبدُ از ............ (ث

 گیری ّبی ٍی است. ....... یک فرد تبثغ تصوین................... ٍ .............................. (د

 ّبی اًسبى است. ارزش.... ٍ ................، ....... .....................ی ًگرش، تحت تبحیر ........... دٌّذُ ػَاهل ضکل (چ

 .ضَد ّبی جسوی استفبدُ هی .......... ثرای پیطگیری ٍ درهبى ثیوبری.........ّبی ................  از یبفتِ (ح

۴ 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بذهیذ.  ۳

 ی ًبسبزگبراًِ را ًبم ثجریذ. ّبی هقبثلِ دٍ هَرد از رٍش (لفا

 
 

 ادراک کبرایی را تؼریف ًوبئیذ. (ة

 
 

 دٍ هَرد از ػَاهل ایجبد فراهَضی را تؼریف کٌیذ. (ح

 

 

۶ 



 نمره 2 صفحه: ردیف

 

 رٍش اکتطبفی حل هسئلِ را تؼریف کٌیذ. (ت

 

 

 ضًَذ؟ ًبم ثجریذ. خطبّبی حبفظِ ثِ چٌذ دستِ تقسین هی (ث

 

 

 .اّذاف ػلن رٍاًطٌبسی را ًبم ثجریذ (د

 

 

 سخ دهیذ.ت زیر به صورت کامل پابه سواال ۴

 َّیت را تؼریف کٌیذ. (لفا

 

 

 

 

 

 

 گیری را ثِ اختیبر تؼریف کٌیذ. یکی از هَاًغ تصوین (ة

 

 

 

 

 

 

 چْبر هَرد از ػَاهل ًگرضی را ًبم ثردُ ٍ ثرای دٍ هَرد هخبل ثسًیذ. (د

 

 

 

 

 

 

 ی ًبسبزگبراًِ را ًبم ثردُ ٍ یکی را ثِ اختیبر تَضیح دّیذ. ّبی هقبثلِ دٍ هَرد از رٍش (د

 

 

 

 
 

 

۸ 

 ثبضیذهَفق 



  

   يدكتر تراب رستانيدب يروان شناس

  

  0110059255يخدابخش حانهير

  ديو غلط را مشخص كن حيصح عبارت

  )نديگو يشناخت م يريگ ميتوجه تا تصم نديشود  غلط (به فرا يم دهيشناخت نام يريگ مياحساسات تا تصم نديفرا 1

   حيدهد صح يرخ م يمثل با بلوغ جنس ديرشد دستگاه تول 2

 افتيمحرك در نيشيارائه پ يآماده ساز دهيغلط (در پد كنديرا آسان م يبعد افتيمحرك در نيشيارائه پ يريخوگ دهيدر پد 3
  )كنديرا آسان م يبعد

   حيعدم اعتماد به حافظه كودكان است صح ليجز به جز دل يرمزگردان 4

   حيصحرا به عنوان سنت معمول خود داشتند  يحكما و دانشمندان اثر نهفتگ ربازياز د 5

 ميتصم كنواختيثابت و  يغلط (به روش ها نديگو يم يريگ ميافراد مالك تصم يريگ ميتصم كنواختيثابت و  يبه روش ها 6
  )نديگو يم يريگ ميافراد سبك تصم يريگ

   حيگردد صح يباعث منسجم شدن رفتار م يتوانمند جاديانتخاب هدف عالوه بر ا 7

مثبت باعث ارتقا واكنش  يشود غلط (فشار روان يم يرفتار يو واكنشها يشناخت يپردازش ها يموجب ارتقا يمنف يفشار روان 8
  )شوديم يشناخت يو پردازش ها يرفتار يها

  

  ديرا باكلمات مناسب كامل كن ريز عبارات

   يادراك_ي) پردازش.......... كارآمدتر از پردازش...........است  مفهومالف

 _ يقضاوت كند.شناخت ينيو د يكه فرد بهتر بتواند درباره مسائل.......... ارزش شود يباعث م ينوجوان.......... در عي) رشد سرب
   ياخالق

   يانحراف ميعال_توجه دو نوع عالمت..........و...........وجود دارد . عالمت هدف تي) در هر موقعپ

   ييمعنا _يداديشود رو يم ميتقس) با توجه به نوع اطالعات حافظه به دو نوع.........و.......... ت

   يلي.روش تحلكنديم نيبه راه حل مسئله را تضم يابي) استفاده از ........... دستث

   سالمت _ تياست موفق يو يها يريگ مي)..........و............... فرد تابع تصمج



  .انسان است ي...........؛............. و ارزش هاري) عوامل شكل دهنده نگرش تحت تاثچ

  باورها_فرد  ينظام شناخت 

   سالمت ي. روان شناس شودياستفاده م يجسم يهايماريو درمان ب يريشگيپ ي.......... برا يها افتهي) از ح

  ديپاسخ كوتاه ده ريسواالت ز به

و بدون فكر و  يتكانش ين رفتارهامنفعل بودن در انتظار معجزه بودن انجام داد ديمقابله ناسازگارانه را نام ببر يمورد از روش ها دو
  سالمت يدرس روانشناس 202موارد مشابه صفحه  ريو سا اتيدخان ييايميش يتامل استفاده از داروها

  

  

  0110059255يخدابخش حانهير

  ديينما فيرا تعر ييكارا ادراك

دانش و مهارت الزم در انجام دادن  يعني ديايتواند از بحث عمل بر ب يالزم را دارد و م ييكه فرد انتظار داشته باشد كه كارا يزمان
   و نگرش زهيدرس انگ 172صفحه  ابديآن را در خود ب

  

  ديكن فيرا تعر يفراموش جاديمورد از عوامل ا دو

  يابيباز يمشكالت مربوط به نشانه ها يعدم رمزگردان يزمان تداخل اطالعات عوامل عاطف گذشت

  يدرس حافظه و علل فراموش 103صد تا  صفحه

  

  ديكن فيحل مسئله را تعر يوش اكتشافر

حل  يكند به روش ها يم نيبه راه حل مسئله را تضم يابيآن دست ياست و اجرا يكه عمدتاً تابع نظر و احساس شخص ييروشها
   124حل مسئله صفحه  1درس تفكر  نديگويم ياكتشاف يباشد روش ها يبر احساس و نظر شخص يو مبتن ليمسئله كه بدون دل

  دينام ببر شوديم ميحافظه به چند دسته تقس ياخطاه

  يدرس حافظه و علل فراموش 99اضافه كردن صفحه  يحذف كردن و خطا يخطا

  ديرا نام ببر يعلم روانشناس اهداف

  ينيب شيكنترل و پ نييتب فيتوص

  



  ديبه صورت كامل پاسخ ده ريسواالت ز به

  

  ديكن فيرا تعر تيهو

سوال  نيپاسخ هم افتني يكرده است و افراد برا رينوجوانان و جوانان را درگ ژهياست كه ذهن هر فرد به و يالسو ستميمن ك سوال
گذارد  يم گرانيخود و د نياست كه فرد ب يزيهمان تما تيهو گريپردازند به عبارت د يم تيو كسب هو شيخو يبه جستجو

 يجسم يها يژگيدارد و شامل و يمتعدد ياجزا تيهو شود يرا شامل م گرانيو نحوه ارتباط فرد با د ديطرز فكر عقا تيهو
  سازد يفرد را م تياست كه در مجموع هو يو شغل يآرمان يجانيه ياخالق يشناخت ياجتماع يجنس

  رشد يدرس روانشناس 59 صفحه

  ديكن فيتعر اريرا به اخت يريگ مياز موانع تصم يكي

 يريگ ميتصم يبه قضاوت ها و روش ها رندگانيگ مياز تصم يشود برخ يم يريگ مياست كه مانع تصم يروش غلط ياثرات اعتماد
كند در همه  يفكر م يمثال دانش آموز زرنگ يبرا ديآ يآنها غلط از آب در م يريگ ميتصم جهياز حد دارند در نت شيخود اعتماد ب

  يريگ ميتصم 2درس تفكر  150و  149صفحه  آورد يرا به دست م جهينت نيبهتر يجا با اندك مطالعه ها

  

  ديدو مورد مثال بزن يرا نام برده و برا يمورد از عوامل نگرش چهار

  0110059255يخدابخش حانهير

  آموخته شده ياسناد و درماندگ ييادراك كنترل و ادراك كارا يشناخت يناهماهنگ يفرد اراده هدفمند يو نظام ارزش باورها

به  يباور عبارت است از (اعتقاد راسخ و واقع نيبدانند بنابرا ديبمانند با يفرد به عنوان مثال جمله هر ملت يباورها و نظام ارزش مثال
  ) يبودن كار ريانجام ناپذ ايبودن  ريانجام پذ اي يزينبودن چ ايبودن 

ها  تيمحدود نيداشت اما توانست با ا ياديز يها تيمحدود يآمد و در زندگ ايكه بدون دست و پا به دن چيآچ يو كي: مثال ناراده
  موفق تر باشد زيافراد سالم ن ياريو حتا از بس ديايكنار ب

  

  ديده حيتوض اريرا به اخت يكيمقابله ناسازگارانه را نام برده و  يمورد از روش ها دو

و مواد  اتيو دخان ييايميش يو بدون فكر و تأمل استفاده از داروها يتكانش يبودن در انتظار موجزه بودند انجام رفتارها منفعل
  مشابه

كند مثالً دانش  يتالش نم يبردن فشار روان نياز ب يدارد و برا يبر م تيمقابله ناكارآمد فرد است از فعال نيبودن: در ا منفعل
 كند يشود درس خواندن را رها م يم ديناام ياز قبول يكه ترس رد شدن در رشته دلخواه خود را در دانشگاه دارد به طور كل يآموز
 .بدخوا ياز قبل م شتريو ب


