
  بسمه تعالی
 

 وزارت آموزش و پرورش
 

 اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب
 

1400 - 1401سال تحصیلی                    2دانش سرایغیردولتی دخترانه  دوم دبیرستان دوره   خرداد ماه          پایان ترم امتحان   

یازدهم پایه: رشته: علوم انسانی خانم شکوری دبیر:نام    نام و نام خانوادگی: 

دقیقه  60مدت آزمون:   1401/     03/    12 اریخ:ت  س:کالنام   روانشناسی س:درنام    

 ردیف سؤاالت بارم

 گزینه صحیح و غلط را مشخص کنید. 

1 

5/0  غ         ص گذارد.           الف( هویت همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران می 

5/0  غ         ص کند.             های حس را تقویت میب( احساس هر چیزی است که گیرنده 

5/0  
( حافظه کاری، نقش مهمی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که دهن محاسباتش را روی آن ج

 غ         ص دهد.        انجام می

5/0  غ         ص گویند.   ی میل مسئله برای مدت زمان مشخص ناکامد( بر اثر نادیده گرفتن ح 

 پر کنید.جاهای خالی را  

2 

5/0  گویند.، ........................... ، .............................. و .............................. می.  تفکر شامل ......................الف(  

5/0  ب( یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد .................................. است. 

5/0  شود.ر ........................ ، باعث ........................... هم میج( ناتوانی در حل مسئله عالوه ب 

5/0  گویند.گیری افراد ......................... میهای ثابت و یکنواخت تصمیمبه روشد(  

5/0  .............. است.....سان ......تی انهـ( موتور حرک 

5/0  وجود دارد. ........................... و ........................ های روانشناختی ارتباطی( بین سالمتی جسمانی و ویژگی 

 اصطالحات زیرا تعریف کنید. 

3 

1 
 الف( فرآیند

 

 

1 
 گشتالت ب( 

 

 

1 
 ج( فراموشی

 

 

1 
 تعارضد( 

 

 

1 
 هـ( درماندگی آموخته شده

 

 



 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

4 

1 
 آوری اطالعات در روانشناسی را نام ببرید؟های جمعالف( روش

 
 

1 
 ب( منابع توجه تحت تاثیر چند عامل است؟

 
 

1 
 ج( عوامل ایجاد فراموشی را نام ببرید.

 
 

1 
 گیری بهتر را نام ببرید.د( چند پیشنهاد برای تصمیم

 
 

 االت زیر پاسخ کامل دهید.به سو 

5 

5/1  

 شود. توضیح دهید.سالگی به چند مرحله تقسیم می 21مراحل رشد انسان تا  سالمالف( در ا

 

 

 
 

5/1  

 های حل مسئله را نام ببرید و یک مورد را به اختیار توضیح دهید.ب( ویژگی

 

 

 
 

5/1  

 ترین عوامل نگرش کدامند؟ج( مهم

 

 

 
 

5/1  

 و زیر مجموعه های آن را نام ببرید.های مقابله با فشارهای روانی د( راه

 

 

 

 
 



دبیر: خانم شکوریروانشناسی یازدهم                            پاسخنامه  بارم  ردیف 

 گزینه صحیح و غلط  

1 

5/0         ص الف(  

5/0  غ         ب( 

5/0          ص ج(  

5/0  غ د(  

 جاهای خالی  

2 

5/0  یریتدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گاسالف(  

5/0  وراثتب(  

5/0  روانیفشار  –ناکامی ج(  

5/0  سبک تصمیم گیرید(  

5/0  انگیزههـ(  

5/0  متقابل و تنگاتنکی(  

 اصطالحات  

3 

 ن به هدف را فرآیند می گویند.وقتی از مبدا به سوی مقصد در حرکت هستیم جریان رسیدالف(  1

1 

. در نزد روانشناسان  هست روانشناسی مکتب یک گشتالت است هیئت و کل معنای به آلمانی واژه یکب( 

جزءنگر، درک جامعی ایجاد زیادی دارد . این روانشناسان بر این باورند که روش های "ادراک  "گشتالتی 

 نمی کند

 یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعات که قبال وارد حافظه شده است. ج( فراموشی 1

1 
گیری نباشیم حالت وقتی در موقعیتی باشیم که حتما باید تصمیم گیری بگیریم ولی قادر به تصمیم د( 

 ناخوشایندی را تجربه میکنیم که تعارض نام دارد.

1 
 اگر فرد به این باور برسد که هیچ کاری از دستش بر نمیآید نا موقعیت ناگوارش را تغییر دهد، حالت او راهـ( 

 آموخته شده می گویند.

 پاسخ کوتاه  

4 

 هاآزمون  –مصاحبه  –نامه پرسش  –مشاهده الف(  1

 پردازشی افراد و انتظارات آنهاسبک  –در حافظه موجود  اطالعات –عامل ، حواس ها  3ب(  1

1 
 مربوط به نشانه های بازیابیمشکالت  –عاطفی عوامل  –اطالعاتتداخل  –گذت زمان ج( 

 

1 
تصمیم گیری در  –سبک تصمیم گیری منطقی استفاده کنید از  –ظر را به خوبی بشناسیم تصمیم مورد ند( 

 های پر خطر را بشناسید.موقعیت  –ده کنید هاپیچیده و مهم از روش های میان بر استفا

 پاسخ کامل  

5 
5/1  

سال اول باید  7ت. در سال وزیر و مشاور اس 7سال فرمانبردار و  7ساله آقا و سرور است و  7کودکالف( 

شتی ها و زیبایی سال دوم باید ز 7و احساسات صحیح او را رشد دهد. در عواطف  –آزاد باشد که بازی کند 

ار کرد. دیگر نباید سال سوم باید او به منزله مشاور رفت 7فهماند و در تربیت او کوشش کرد در ها به او 

 بصورت آمرانه با او رفتار شود.



5/1  

له توانمندی ما محدود است. در مسئله موقعیت در مسئ -تحت کنترل استجریان  مسئله یک فمند هدب( 

. اگر قرار باشد به وزن مطلوبی برسیم، شناخت میزان وزن فعلی تان به شما فعلی یا مبدا باید مشخص شود

 احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه دهید. کمک می کند تا موانع

5/1  
ادراک  -6ادراک کنترل  -5ناهماهنگی شناختی  -4 هدفمندی – 3 اراده – 2 فرد ارزشی نظام و باورها -ج( 

 شده آموخته درماندگی – ۸ اسناد -7 کارایی

5/1  

 ورزش کردن -از شوخ طبیعیاستفاده  –و راهنمایی مشورت  –حل مسئله سازکارانه : مهارت های د( 

از استفاده  –رفتارهای بدون فکر و تامل انجام  –انتظار معجزه بودن در  –: مستقل بودن -ناسازگارانه 

 داروهای شیمیایی و مواد مخدر

 
 


