باسمه تعالی

نام :
نام خانوادگی :

اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی

پایه و شعبه کالس:

تاریخ آزمون 8911/ 81 / 81 :

آموزش و پرورش شهرستان بوکان

دبیرستان  :فردوسی

مدت آزمون 01 :دقیقه

سؤاالت نیمسال اول

طراح :صالحی

تعداد صفحه8 :

سالتحصیلی 8911-8011

تعداد سؤال 81 :سؤال

متن سواالت

ردیف

1

ماده درسی :روانشناسی (یازدهم انسانی)

بارم

گزینه درست را مشخص کنید.

0/5

اولین گام در پژوهش علمی کدام است؟
الف) به کاربردن نمادها
2

ب) تدوین فرضیه

ب) جسمانی

ج) اخالقی

ب) اخالقی

0/5

د) اجتماعی
0/5

ج) شناختی

ب) تداخل اطالعات

د) هیجانی
0/5

د) مطالعه چندحسی

ج) توجه ناقص

اگر فردی به اشتباه ادعا کند که رویداد خاصی قبالً اتفاق افتاده است ،دچار کدام خطای حافظه شده است؟
الف) فراموشی اطالعات

7

ج) نحوه استدالل

یادگیری همراه با استراحت تأثیر کدام عامل را کنترل میکند؟
الف) ساماندهی مطالب

6

ب) بروز اضطراب

د) افزایش کلسترول

درک مفاهم آزادی و عدالت مربوط به کدام جنبه رشد است؟
الف) اجتماعی

5

0/5

لبخند زدن کودک به افراد آشنا در کدام حیطه رشد بررسی میشود؟
الف) شناختی

4

ج) بیان مساله

بیش بینی و کنترل کدامیک آسانتر است؟
الف) پیشرفت تحصیلی

3

د) ارائه نظریه

ج) خطای کاذب

ب) تحریف اطالعات

0/5

د) افسانهبافی
2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) تصورات و ادراکات قبلی ما در  .....................ذخیره میشود.
ب) میزان انگیختگی ذهنی تحت تأثیر عوامل  .....................و  ...................است.
ج) توجه نوجوانان در مقایسه با کودکان  ...........................میباشد.

8

کدام گزینه درست و کدام گزینه غلط است ،مشخص کنید.

2

الف) ذخیره اطالعات ،بازیابی نام دارد.

ص

غ

ب) نتیجه تحریک گیرندهها ،احساس است.

ص

غ

ج) ناتوانی در باز شناسی اطالعات تمایز بخشی است.

ص

غ

ص

د) در حافظهی رویدادی تجربهی مشخصی وجود دارد.

غ

9

روانشناسی رشد را تعریف کنید.

2

10

مراحل حافظه را نام برده و توضیح دهید.

2

11

دو کارکرد مهم حافظهی کاری را بنویسید.

2

12

رشد هیجانی در دوره نوجوانی را توضیح دهید.

2

13

چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم 4( .مورد)

2

14

رشد اخالقی در دوره نوجوانی را توضیح دهید.

2

15

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) توجه
موفق باشید
1

ب) آماده سازی

1
20

