


١ 
 

  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      شناسی روان سواالت امتحانی درس:

  12/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  25تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی زدهمایپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  روان شناسی  سواالت  سوال

  

  الف) پرسش هاي صحیح و غلط را مشخص کنید .

  غ        ص                  پاسخ به سوال طرح می شود . فرضیه جمله خبري است که بصورت خردمندانه اي در - 1

  غ        ص                                                       منظور از تبیین، بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است . - 2

  غ        ص                                                                    پردازش به معناي دریافت و فهم بیشتر است .- 3

  غ        ص       ل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر است .در مراح- 4

  
1  

  

  زیر پاسخ مناسب بدهید .ب) به پرسش هاي چهار گزینه اي 
  
  ی بیان می کند ؟تکدام عبارت دغدغه روان شناسان را به درس- 5

  ش هاي نوین علمی واثبات اندیشه خوانی ب)استفاده از رو                             الف)ابهام زدایی از کلمه روان 

  پ)ارائه پاسخ هاي دقیق و علمی به پرسش هاي روان شناسی 

  ت)دست یابی به آگاهی مختصر از واقعیت هاي بنیادین و روش هاي پژوهشی 

مکن است با فرضیه از یک سو در پاسخ به سوال مطرح می شود و از سوي دیگر بررسی آن م"این جمله که -6 

  بیانگر چیست ؟ "ش هایی همراه باشدپرس

  ب) اهمیت فرضیه در شکل گیري قانون علمی                            الف)وجود رابطه دو سویه میان فرضیه و مسئله 

    ت) وجود رابطه تکاملی میان فرضیه و مسئله                              پ) پیروي فرضیه و مسئله از دانش و تجربه    

  سلسه مراتب گزاره هاي علمی،در کدام مورد به درستی نشان داده شده است ؟-7 

  قوانین  نظریه  تدوین مسئله  فرضیه  الف) بیان

    نظریه    قوانین تدوین فرضیه  ه لب) بیان مسئ 

  نظریه    قوانین  تدوین مسئله  پ) بیان فرضیه

  قوانین   ه نظری تدوین فرضیه  ت) بیان مسئله 

  

3  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 یح و نمره گذاريتصح

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

  
  د وارد بر روانشناسان گشتالت را توضیح دهید.با مثالانتقا -21

  
  
  
  
  

  سه مرحله حافظه را همراه با معنی آن ها بنویسید . -22
  
  
  
  
  

  ابنیگهوس )) بنویسید .از عوامل موثردر ایجاد فراموشی ((گذشت زمان )) را همراه با دو نتیجه آزمایش (( -23
  
  
  
  
  

    ابی اطالعات به چه معناست ؟نشانه هاي درونی و بیرونی براي بازی -24
  
  
  
  

  

2  

  

  

5/1  

  

  

  

1  

  
  
  
  
  
  

1  

  

  ج) با توجه به پرسش هاي زیر، بگویید پاسخ به این پرسش ها به حافظه معنایی مربوط می شود یا رویدادي ؟

  .الف) مهم ترین علل آلودگی ناشی از ریزگردها را توضیح دهید -25

  جا بودید ؟ بعد از ظهر دیروزک 5ب) ساعت 

  پ) در عملیات فتح المبین چه مناطقی از کشور عزیز ما آزاد شد ؟ 

  ت) با توجه به زمان، حافظه به چند نوع تقسیم می شود ؟ 

2  

  
  20  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      شناسی روان سواالت امتحانی درس:

  12/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  25تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی زدهمایپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  روان شناسی  پاسخنامه  سوال

  

  الف) پرسش هاي صحیح و غلط را مشخص کنید .

  غ - 2                                                       ص - 1

  غ - 4                                                       ص - 3

  
1  

  

  زیر پاسخ مناسب بدهید .ب) به پرسش هاي چهار گزینه اي 
  
  پ)ارائه پاسخ هاي دقیق و علمی به پرسش هاي روان شناسی - 5

  الف)وجود رابطه دو سویه میان فرضیه و مسئله    - 6

    نظریه    قوانین تدوین فرضیه  ه لب) بیان مسئ-7 

  فتوصی- تبیینب) - 8

  ت) روش هاي مبتنی بر منطق -9 

   الف )تفکر         -10

3  

  

  پ) جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .

  فراخناي زندگی-11

  محیطی-زیستی-12

  

5./  

1  

  

  ت) به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه بدهید .

  بلوغ جنسی -13

  ویژگی هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد. -14

  حسیمحرومیت  -15

  آستانه مطلق -16

  برگردان به زبان خودتان -17

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  




