


 

 صفحه: 1
   

 

      

 بسمه تعالی
 

1396/09/29 :تاریخ امتحان   
      

 نام درس: روانشناسی 
 

   

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 

 ایران

   

 

ساعت  08:00

 امتحان:

     

:نام ونام خانوادگی  
 

 

دقیقه 60  مدت امتحان: 
 

 رشته: ادبیات و علوم انسانی  اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت
 

 

:دبیر مربوطه نرجس حسینی  
 

 پایه: یازدهم  دبیرستان شهید عابدی 
 

                  

                  

 ردیف سواالت بارم
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 (نمره 5/0) هر مورد جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
 

 ....... نام دارد....قعیت نامعین ........مو کمشخص کردن یالف ( فرآیند جستجوی با قاعده و نظام دار برای 

 ............ است....... و .....ب( عالی ترین مرتبه شناخت .........

 ...... است.....ج( یکی از مهمترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تاثیر بسزایی دارد ............

 این حالت را .................. می گویند. ،ب  بوده استد( وقتی محرکی را ردیابی کنید که غای

 نام دارد...... ..........حافظه ......است، یک زمان و مکان مشخص  ازه( پاسخ به پرسشی که در بر گیرنده ی  تجربه ی مشخصی 
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1.5 

  ( 25/0)هر مورد  صحیح و غلط بودن جمالت را مشخص کنید؟ 

غلط    صحیح                                          در صورت تایید به قانون یا اصل تبدیل می شود .                       الف( فرضیه   

غلط         صحیح                                                                   . گنجینه ی دانش معنایی است ،راست مغز ی ب( نیمکره  

لط صحیح              غ        به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه ی رشد غیر طبیعی و نامنظم است.       شرسج(   

غلط            صحیح                                    د( تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است                   

غلط       صحیح                                             ه( منظور از دو قلوهای همسان دوقلوهای دو تخمکی می باشد.                  

غلط            صحیح                                          خ( تصورات و اداراک قبلی در حافظه ذخیره می شوند.                             
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1.5 

  . )یک مورد در ستون ب اضاف می باشد(ستون الف را با ستون ب جور کنید 

)ب(                                              )الف(                                                                                                             

خوگیری                          بازنمایی اطالعات موجود در حافظه                                                                            

تفکر               قوانین و مقررات اجتماعی که تعیین کننده رفتار انسانها در ارتباط با دیگران است                  

کودکی  -خالقی ارشد                                          عادت کردن به یک محرک خاص و پرداختن کمتر به آن                

رشد اجتماعی                                                                                                                                                          
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2.5 

نمره(  5/0)هر مورد  سئواالت تستی       

بلع و هضم نقش اصلی را ایفا می کند؟  -تنفس  -، در فعالیت قلبیمغزالف( کدام بخش از مناطق      

تاالموس                       دستگاه لیمبیک            هیپوتاالموس                            اع         خصل النب             

 ب( ترس از غریبه در چه سنی از دوره کودکی رخ می دهد؟ 

چهارماهگی            ت ماهگی            شه           ماهگی           نهپنج ماهگی                                  

ت؟ تحت تاثیر کدام اصل مورد قبول مکتب گشتالت اس ،بصورت کامل ببینیمج( اینکه ما تمایل داریم اشیاء ناقص را   

استمرار                     مشابهت                              تقارب                              مجاورت                          

همگرا اشاره به  نسبت به ات و بلندتر دیدن پیکان های واگروسط برابر اس طوطه( به ترتیب بلندتر دیدن خط باالیی زمانی که خ

 کدام خطا دارد؟ 

خطای پونز -ادراکی                           خطای مولرالیر عخطای دفا -خطای پونز                        

خطای مولرالیر    -خطای مولرالیر                                    خطای ادراک انتخابی -خطای پونز                       

عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت، کمک خوبی برای برای تفکر است؟ ،خ( کدام یک از انواع حافظه  

مدت                      حافظه معنایی حافظه حسی                      حافظه کاری                    حافظه بلند          
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