
 

 پرورش شھرستان خوافآموزش و   مطھری شھید:دبیرستان

 آموزشگاه مھر

 زنگنھ: طراح سؤال

 :نمره بھ عدد  …………..……………… :   نام و نام خانوادگي  رواننشاسیامتحان درس 

  :نمره بھ حروف   دھمیاز:پایھ :رشتھ :امتحان تاریخ ١٤٠٠- ١٤٠١: سال تحصیلی

 ٦٠:وقت  ٨: ساعت شروع 
 شماره

 :......کالس
:....تعدادصفحات

  .... .:صفحات... 
  :مصحح امضاء  :...صفحھ شماره

 

 نمره .دلهاست یادپروردگارآرامش شماره

  جاخالی پرسشهاي 

 0.5 .در دوره کودکی، معطوف به ترس، خشم و محبت است..........رشد 1

 0.5 .،ارائه پیشین محرك،دریافت بعدي آن را آسان می کند.........در پدیده  2

 0.5 .فرایندي است که به وسیله آن فرد می کوشد،راه حل مناسبی براي مشکل بیابد............ 3

 0.5 .کند ،فرد به جاي فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت می.........در سبک تصمیم گیري  4

  غلط صحیح پرسشهاي 

  0.5غلط       صحیح  .    شود به تفسیر محرك احساس شده، توجه گفته می 1

  0.5غلط       صحیح  .اغلب مسائل مطرح شده در علم روان شناسی، از نوع مسائل خوب تعریف شده است 2

  0.5غلط       صحیح  .شود انجام همزمان تکلیف موجب افزایش آگاهی می 3

  0.5غلط       صحیح  .رشد طبیعی و منظم استرسش داراي برنامه  4

  تستی پرسشهاي 

 ترین علل بروز یک پدیده، به کدام مفهوم اشاره دارد؟ بررسی مهم 1

 پیش بینی) د  کنترل)ج  توصیف)ب  تبیین)الف

0.5 

 شود؟ عملکرد کدام یک از انواع حافظه، به تخته سیاه تشبیه می 2

 حافظه کوتاه مدت)د  افظه بلندمدتح )ج  حافظه حسی)ب  حافظه کاري)الف

0.5 

 ناتوانی در حل مسله چه پیامدي دارد؟ 3

 ناکامی و تعارض)ب  فشار روانی و تعارض)الف

 ناکامی و سخت رویی)د  فشار روانی و ناکامی)ج

0.5 

 شود؟ در کدام حیطه از رشد بررسی می) من کیستم؟(تالش فرد براي پاسخ دادن به پرسش  4

 شناختی)د  روانی)ج  هیجانی)ب  اجتماعی)الف

0.5 

 .دریافت ساده اطالعات است.............منظور از 5

 ادراك)د  توجه)ج  احساس)ب  تفکر)الف

0.5 

 عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان چیست؟ 6

 تصمیم گیري)د  قضاوت)ج  حل مسلئه)ب  حافظه)الف

0.5 

 است؟چه چیز به موتور حرکتی انسان تشبیه شده  7

  پیامد انگیزه)د انگیزه)ج  پیامد رفتار)ب  رفتار)الف

 

0.5 

   پاسخ کوتاه هاي پرسش 



 1.0 .شناسی سالمت را نام ببرید اهداف روان 1

 0.5 هاي روش علمی را نام ببرید؟ ویژگی 2

 0.5 .مراحل حافظه را به ترتیب نام ببرید 3

 0.5 دهند؟ چه عواملی نسبت میبیشتر افراد به ترتیب، شکست و پیروزي خود را به  4

  تشریحی هاي پرسش 

 0.5  .توضیح دهیدسپردن کار امروز به فردا، مشخصه کدام سبک تصمیم گیري است؟ 1

 1.5 با ذکر مثال تفاوت پردازش ادراکی و مفهومی را بیان کنید؟ 2

 0.75 .عناصر نگرش را نام ببرید 3

 1.0 منظور از محرومیت حسی چیست؟ 4

 1.25 .هاي مقابله سازگارند با فشار روانی را نام ببرید فشار روانی را تعریف و دو مورد از راه 5

 1.0 .عوامل و موانع تمرکز را نام ببرید 6

 2.0 .کارکردهاي توجه را نام برده و یک مورد را به اختصار توضیح دهید 7

 2.0 .هاي هاي اکتشافی حل مسلئه را نام ببرید روش 8

 20 .است آن به درعمل دانش ارزش 27
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 پرورش شھرستان خوافآموزش و   مطھری شھید:دبیرستان

 آموزشگاه مھر

 زنگنھ: طراح سؤال

 :نمره بھ عدد  …………..……………… :   نام و نام خانوادگي  رواننشاسیامتحان درس 

  :نمره بھ حروف   دھمیاز:پایھ :رشتھ :امتحان تاریخ ١٤٠٠- ١٤٠١: سال تحصیلی

 ٦٠:وقت  ٨: ساعت شروع 
 شماره

 :......کالس
:....تعدادصفحات

  .... .:صفحات... 
  :مصحح امضاء  :...صفحھ شماره

 

  پاسخنامه تشریحی

  جاي خالی

  وابسته.4حلمسلئه.3يآمادهساز.2هیجانی.1

  طپرسشهايصحیحغل

  درست . 4غلط .3غلط .2غلط .1

  تیتسپرسشهاي

  انگیزه. 7تصمیم گیري .6احساس .5اجتماعی .4ناکامی وتعارض . 3حافظه کاري . 2تبیین .1

  ي پاسخ کوتاههاپرسش

  حفظسالمتیوارتقايآن.2 پیشگیريودرمانبیمارهايجسمانی.1 .1

  شخصیوقابلتکرار. 2

  بیبازیا- ذخیرهسازي- رمزگردانی.3

  )عوامل درونی( خود_)عواملبیرونی( دیگران.4

  يتشریحپرسشهاي

  .شود بنابراین در تصمیم گیري موفق نمی، کند در این نوع تصمصم گیري فرد امروز و فردا می.اجتنابی.1

عالوهبرویژگیهايحسیبهویژگیهايکیفیتوجهمیشو،درپردازشادراکیصرفابهویژگیهايحسیوظاهريتوجهمیشوددرحالیکهدرپردازشمفهومی.2

 7 مثالزهرا.د

  .کیفیتکفشبرایشمهممیباشد،سالهعالوهبررنگوظاهرمناسب13انتخابمیکنددرحالیکهامیر،سالهکفشخودرابهدلیلاینکهرنگخوبیدارد

  ادگیبرايعملعنصرآم.3احساسی.2شناختی.1 .3

  .شرایطیاستکههیچیکازگیرندههايحسیتوسطمحركهايبیرونیتحریکنمیشوند.4

  .مشورتوراهنماییگرفتن _استفادهازمهارتحلمسلئه=نیازبرايدوبارهسازگارشدنباشرایطجدیدزندگیراههايمقابلهسازگارانه= فشارروانی.5

  آشنایینسبیبامحركموردتوجه_یکنواختیوثباتنسبیمحرك=درگیريوانگیختگیذهنیموانع _تغییراتدرونیمحرك=عوامل.6

  .دریکدورهزمانیطوالنیاست،تواناییفردبرايیافتنمحركهدف=جستوجوگوشبهزنگی.3 گوشبهزنگی.2 ردیابیعالمت.7

 خرآروششروعاز.4روشبارشمغزي.3روشکاهشتفاوتوضعیتموجودباوضعیتمطلوب.2روشخردکردنمسلئه. 1 .8
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