


  
 صفحه1

 
  

 
 

 

 33سئواالت :تعداد  3:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 80 وقت پاسخگویی: 26/2/97 تاریخ برگزاری:
 انسانیرشته :

 یازدهم:پایه

 نام درس:

 روان شناسی

 بارم
 ردیف 

 : صحیح یاغلط بودن جمال ت زیررامشخص کنید /.25

 فرضیه در صورت تایید به قانون تبدیل می شود.
1 

25./  2 نیمکره راست مغز ،گنجینه ی دانش معنایی است  

25./  3 ونامنظم است.رسش به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد غیر طبیعی  

25./  4 می گویندآستانه مطلق  حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی را 

25./  5 منظور از دوقلوهای همسان،دوقلوهای دوتخمکی می باشد. 

25./  6 تصورات وادراکات قبلی در حافظه ذخیره می شود. 

25./  گزینه صحیح را انتخاب کنید : 
بلع وهضم نقش اصلی را ایجاد می کند؟-تنفسی -کدام بخش از مناطق مغز در فعالیت قلبی   

 الف(بصل النخاع   ب(هیپوتاالموس   ج(تاالموس       د(دستگاه لیمبیک 

7 

25./  اینکه تمایل داریم اشیاء ناقص را بصورت کامل ببینیم تحت تاثیر کدام اصل مورد قبول  مکتب گشتالت است؟ 
 الف(مجاورت   ب(مشابهت    ج(تقارب    د(استمرار 

8 

25./ به ترتیب بلندتر دیدن خط باالیی زمانی که خطوط وسط برابراست وبلند تر دیدن پیکان های واگرا نسبت به همگرا اشاره  
 به کدام خطا دارد؟

خطاهای ادراکی-خطای پونز      ب( خطای پونز—الف(خطای مولرالیر  
 خطای مولر الیر -خطای مولر الیر            د(خطای ادراکی انتخابی-پونزج(خطای 

9 

25./  کدام یک از انواع حافظه عالوه برذخیره سازی کوتاه مدت ،کمک خوبی برای تفکر است؟ 
 10 الف(حافطه حسی         ب(حافظه کاری          ج(حافظه بلند مدت        د(حافظه معنایی 

25./ هریک از گیرنده های )حواس  پنجگانه(تابع چیست؟تحریک    
 الف(تاثیرپذیری       ب(شدت محرک      ج(هدفمندی محرک    د(عملکرد محرک   

11 

5./  پاسخ مناسب رادرجای خالی بنویسید: 
 مساله هایی که در علوم انسانی با آنها مواجه هستیم عمدتا از نوع ............................هستند.

12 

5./  13 به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار وشناخت ما می شود......................می گویند. 

5./  14 زمانی که نتایج بدست آمده ارتباطی با کار ما ندارند ومستقل از ما عمل می کنند در این حالت به......................می رسیم 

5./  15 شیوه تصمیم گیری .........................است.بهترین  
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 به سواالت تشریحی زیرپاسخ دهید: 1
 هدفمند است چیست؟« مساله»منطور از اینکه 

 

28 

 نگرش را تعریف کنید. 75/0
 
 

 

29 

 مذهب در ایجاد آرامش روان واستفاده از مقابله های سازگارانه در مقابله با فشار روانی تاثیر دارد؟ نام ببرید.چگونه  1
 
 
 

 

30 

 منظور از مقابله های ناسازگارانه با فشارروانی چیست؟ 5/1

 
 

 دو مورد آنرا نام ببرید.

 

31 

 مهم ترین عوامل نگرشی)مثبت و منفی( را نام ببرید. 1
 
 
 
 

 

32 

1 
 
 
 
 
 
20 

 انواع تصمیم گیری بر اساس تعداد اواویت را نام ببرید.
 
 
 
 
 

 جمع                                                                                                                                      
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 سربلند باشید



  
 صفحه1

 
  

 

 

 

 نام دبیر:متولی

 

 پاسخنامه  درس:روان شناسی

 انسانیرشته: یازدهم:پایه 3/97تاریخ امتحان:     / 33سئواالت :تعداد 

 ردیف  بارم

 : صحیح یاغلط بودن جمال ت زیررامشخص کنید /.25

 ص
1 

25./  2 ص 

25./  3 غ 

25./  4 ص 

25./  5 غ 

25./  6 ص 

25./  گزینه صحیح را انتخاب کنید : 
 الف

7 

25./  8 ج 

25./  9 ج 

25./  10 ب 

25./  11 ب 

5./  پاسخ مناسب رادرجای خالی بنویسید: 
 بد تعریف شده

12 

5./  13 نگرش 

5./  14 درماندگی آموخته شده 

5./  15 منطقی یا عقالیی 

5./  16 سبک زندگی 

 17 حل مسئله و تصمیم گیری 1 

 18 درماندگی آموخته شده /.5

 به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید: 5/0 
 اطالعات حافظه

19 

 20 عدم مهارتهای حل مسئله 5/0 

 21 اعمال عبادی و نماز 5/0 

 22 تصمیم بر اساس رفتن همکالسی ها یش به یک مدرسه خاص یا رشته خاص و.... 5/0 
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 23 خطر-مزیت-هزینه 5/0 

 24 گرایش –گرایش  5/0 

 25 الف(کوچکتر شمردن خود     ب(سوگیری تأیید          ج(کنترل هیجانات 5/1 

 26 الف(منفی    ب(مثبت 1 

 27 معمولی؛ساده-3مهم؛پیچیده            موقعیت-2معمولی؛پیچیده       موقعیت-1موقعیت  5/1 

 تشریحی زیرپاسخ دهید:به سواالت  1
 هدف به صراحت مشخص شده است در نتیجه راه حل مشخص خواهد شد

28 

 29 آنچه  رفتار انسان را کنترل می کند 75/0

 30 راه مستقیم شرکت در مراسم مذهبی عبادیدر ایجاد روحیه مثبت ؛راه غیر مستقیم سبک زندگی سالمتر 1

 201برطرف کردن فشار روانی کمک نمی کند صمقابله هایی که به حل مسئله و الف( 5/1
 ب(منفعل بودن؛در انتظار معجزه 

31 

 32  165باورها و نظام ارزشی و اراده ص 1

1 
 
20 

 پیچیده -ساده
 

 جمع                                                                                                                                         

33 

 


