بسمه تعالی
تاریخ امتحان / / :
مدت پاسخگویی  06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی :
شماره دانش آموزی:
پایه یازدهم

امتحان روانشناسی

رشته انسانی
نمره :

محل الصاق مهر

امضاء:

به حروف:

ردیف

امضاء:

تجدید نظر:
سئواالت

1

بارم

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید
..................
پدیده ای که به کمک آن پیام یا مفهومی را انتقال می دهیم نماد نام دارد.
توصیف  ،تبیین  ،پیش بینی و کنترل رفتار و فرآیند های ذهنی انسان از اهداف علم اقتصاد است.
...................
لیمبیک وظیفه کنترل فعالیت قلب و هضم غذا را به عهده دارد .
نیم کره ی راست به دانش معنایی انسان می پردازد................... .

2

..................

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید
اثرات آسیب های مغزی کدامند؟
اختالل در شناخت 

تومور مغزی 

اختالل عروقی

همه موارد 

قطعه آهیانه (مالج) در قشر مخ به چه فعالیتی می پردازد؟
پردازش شنیداری

پردازش تفکر 

پردازش حرکات 

هیچ کدام

2

کدامیک از روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی نیست؟
مشاهده 

کتابخانه ای 

مصاحبه 

پرسشنامه 

شاخه ای از علم روانشناسی که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می کند؟
روانشناسی رشد 
3

روانپزشکی 

روانشناسی عمومی 

روانشناسی سالمت

پاسخ کوتاه دهید
منظور از عوامل وراثتی چیست؟

1

چه عواملی در جنبة گروهی ،رشد زبانی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟

1

منظور از خود واقعی چیست؟

1

منظور از محرومیت حسی چیست؟

1
به سئواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

4

دو مورد از اصول مکتب گشالت را به دلخواه توضیح دهید؟
2

ادامه سئواالت در صفحه بعد

5

مراحل شکل گیری حافظه را بنویسید؟

0

یک مسئله از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

7

ناکامی چه پیامد هایی به دنبال دارد؟

8

دو مورد از انواع تعارض را با مثال توضیح دهید؟

9

مهم ترین عوامل نگرش مثبت و نگرش را بنویسید؟

16

منظور از مقابله با فشار های روانی چیست؟

1.5

2

1.5

2

2

1

موفق و سربلند باشید

بسمه تعالی
پاسخنامه

پاسخنامه

پایه یازدهم
رشته انسانی

امتحان روانشناسی

ردیف سئواالت
1

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید
پدیده ای که به کمک آن پیام یا مفهومی را انتقال می دهیم نماد نام دارد.

صحیح

توصیف  ،تبیین  ،پیش بینی و کنترل رفتار و فرآیند های ذهنی انسان از اهداف علم اقتصاد است.
لیمبیک وظیفه کنترل فعالیت قلب و هضم غذا را به عهده دارد .
نیم کره ی راست به دانش معنایی انسان می پردازد.
2

غلط

غلط

صحیح

گزینه صحیح را انتخاب کنید
اثرات آسیب های مغزی کدامند؟
اختالل در شناخت 

تومور مغزی 

اختالل عروقی

همه موارد 

قطعه آهیانه (مالج) در قشر مخ به چه فعالیتی می پردازد؟
پردازش شنیداری

پردازش حرکات 

پردازش تفکر 

هیچ کدام

کدامیک از روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی نیست؟
مشاهده 

مصاحبه 

کتابخانه ای 

پرسشنامه 

شاخه ای از علم روانشناسی که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می کند؟
روانشناسی رشد 
3

روانپزشکی 

روانشناسی عمومی 

روانشناسی سالمت

پاسخ کوتاه دهید

چه عواملی در جنبة گروهی ،رشد زبانی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟ محیط بازی – اسباب بازیهای فرد -بازی گروهی –
روابط خانوادگی
منظور از خود واقعی چیست؟ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد.
منظور از محرومیت حسی چیست؟شرایطیط که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله محرک بیرونی تحریک نشود.
به سئواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
4

5

6

7

ناکامی چه پیامد هایی به دنبال دارد؟
پرخاشگری – فشار روانی (استرس) -افسردگی و ناراحتی

8

9

11

موفق و سربلند باشید

