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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

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

  28/02/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  25تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  یازدهم انسانیپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  روانشناسی االتسؤ  سوال
    به پرسش هاي چهار گزینه اي زیر پاسخ مناسب بدهید .  الف

  نیرومندترشدن حواس،در اثر مختل شدن یکی از حواس پنجگانه،به کدام مورد اشاره دارد؟  1
   ثبات حسیت)                 محرومیت حسیپ)           جبران حسیب)               دریافت تک حسیالف) 

5./  

2  

به ترتیب موجب شکل گیري »بکارگیري حواس مختلف براي انجام یک تکلیف«انجام چند تکلیف به طور هم زمان و
  کدام یک از انواع توجه می شود؟

   متمرکز-متمرکزب)                                      متمرکز- تقسیم شدهالف) 
   تقسیم شده-تقسیم شدهت)                                         تقسیم شده-متمرکزپ)

5./  

3  

  بلند مدت وحافظه کوتاه مدت،به ترتیب کدام است؟ نوع رمز گردانی در حافظه
  

   حسی همراه با توجه- معنایی وحسیب)             حسی همراه با تمرکز-معنایی و حسیالف)
   حسی همراه با توجه- فقط معناییت)                   حسی همراه با تمرکز- فقط معناییپ) 

5./  

  بیشترین میزان فراموشی ها،نتیجه تأثیر کدام عامل است؟  4
   رمز گردانی نادرستت)        تداخل اطالعاتپ)        عوامل عاطفیب)       مشکالت مربوط به بازیابیالف)

5./  

    را مشخص کنید . غلطو  صحیحعبارات   ب

  /.  25غ       صفراموشی یعنی ناتوانی در یادآوري وبازشناسی اطالعاتی که قبالً وارد حافظه شده است.                    5

  .ماهگی بروز می یابد5تا4در حدودیکی از ابتدائی ترین عالئم رشد اجتماعی کودکان،لبخنداجتماعی است که   6
                              غ       ص                                                                                                                                                

25./  

  /.  25غ       ص                                                            ه شناخت حل مسئله و تصمیم گیري است.عالی ترین مرتب  7

  /.  25غ       ص                                                                                  به بیان چرایی پدیده اشاره دارد.» توصیف«  8

    ي مناسب پر کنید .هاجاهاي خالی را با واژه   پ

و منظور از نشانه بیرونی،نشانه .................................. منظور از نشانه درونی براي بازیابی اطالعات،نشانه هاي  9
  هاي.......................یا غیرمعنایی است.

1  

  /.5  است..................................... ف از تجربهمسئله،پیروي صر مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی از افراد در حل 10





٣ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

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

 

22  

  ؟می رسیم» به درماندگی آموخته شده«در چه حالتی

  

  

5/1  

23  

  کارآیی را توضیح دهید.ادراك کنترل و ادراك »مثبت و منفی«از مهم ترین عوامل نگرشی

  

  

1  

24  

  را با مثال توضیح دهید.»استفاده از حس شوخ طبعی«از راه هاي سازگارانه مقابله با فشار روانی

  

  

1  

25  

  راه مستقیم تأثیر مذهب بر سالمت چیست؟

  

1  

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

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

  28/02/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  25تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  یازدهم انسانیپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  روانشناسی پاسخنامه  سوال
    به پرسش هاي چهار گزینه اي زیر پاسخ مناسب بدهید .  الف

  /.5   جبران حسیب)   1

  /.5   متمرکز- تقسیم شدهالف)   2

  /.5   حسی همراه با توجه- معنایی وحسیب)  3

  /.5   رمز گردانی نادرستت)   4

    را مشخص کنید . غلطو  صحیحعبارات   ب

  /.25  ص  5

  /.25                                                 غ  6

  /.25  ص  7

  /.25  غ  8

    ي مناسب پر کنید .هاجاهاي خالی را با واژه   پ

  1  حسی - معنایی  9

  /.5  گذشته 10

    اسخ کوتاه بدهید .به پرسش هاي زیر پ  ت

  اثر نهفتگی  11
 

5./  

  /.5  انگیزه  12

  /.5  سبک زندگی  13

  /.5  نیاز براي دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی  14



٢ 
 

 

15  
  ساده -مهم الف)

  ساده- معمولیب) 

1  

     .به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید  ث

امکان  - 4تعریف دقیق هدف - 3در دسترسفهرست اقدامات یا راهبردهاي  -2شناسایی موقعیت اولیه  -1  16
  تضمین دستیابی به هدف

2  

در روش خرد کردن،یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک تقسیم می شود.در این روش افراد مسئله هاي کوچک   17
  تدریج بتوانند به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند.را حل می کنند تا به 

5/1  

  انتخاب بهترین اولویت –سرو کارداشتن با اولویت ها  –نتخاب ها تصمیم گیري: توجه به موضوع ا  18
  انتخاب راه حل منتهی به حل مسئله –سروکار داشتن با راه حل ها  -حل مسئله: توجه به یافتن راه حل ها

1  

زیربناي این تصمیم گیري نه عجله و شتاب،نه احساسات و هیجان هاي زودگذر،نه تابع - تصمیم گیري منطقیسبک   19
  یک روش قاعده و منظم است.فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

5/1  

ابع انرژي خود عالوه بر ایجاد توانمندي،باعث انسجام در رفتار می شود.هدف معین،فرد را از بیراهه رفتن و اتالف  من  20
  مصون می دارد.

1  

  1  الف)رفتار خود را تغییر دهد.ب)نگرش خود را تغییر دهد،تا این دو باهم هماهنگ شود.  21

اگر بین کار خود و پیامدهاي آن رابطه اي نبینیم،دست از کار می کشیم،یعنی یاد می گیریم که نتایج بدست آمده   22
  عمل ما هستند.در این حالت به درماندگی آموخته شده می رسیم.ارتباطی با کار ما ندارند و مستقل از 

5/1  

23  

ما همواره دوست داریم همه چیز مطابق نظر ما و تحت اختیار ما باشد وبا انجام دادن رفتارهاي گوناگون سعی می کنیم 
هر چه که سختی و درد دارد محیط در کنترل خود بگیریم(ادراك کنترل) وپیامدهاي   ناگوار را از خود دور کنیم(یعنی از 

  دوري کنیم).
ادراك کنترل و کار آیی باید سازنده باشد،یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد،زیرا در صورت 

  ناهماهنگی،نوعی ادراك کنترل و کارآیی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

1  

24  
نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد،براي اینکه راحت تر بتوان  در مواردي استفاده می شود که ممکن است

با فشار روانی سازگار باشد،از این حس استفاده می شودمثال در یک اردوي دانش آموزي که در جاده ماشین خراب 
  شود،شوخی کردن و مشکل را سبک شمردن می تواند براي گذران آن اوقات سخت کمک کند.

1  

25  
و رفتار هاي معنوي(مثل توکل به خدا)از طریق ایجاد آرامش ذهنی،کاهش فشار روانی،رابطه با خداوند و ایجاد مذهب 

روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی،عبادت و افزایش احساس حمایت اجتماعی،باعث بهبود عملکرد 
  سیستم ایمنی بدن می شود.

1  

  
  20  ))موّفق باشید.((


