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 بسمه تعالی   

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 غیردولتی خوارزمیمدرسه 

 روان شناسی     : درسامتحان داخلی  االتؤس                                                                                       

 9صفحه                       91 :   تعداد کل سؤاالت                    9911ماه  دینوبت:                      انسانی يازدهم  :پايه                             رجبی  نام دبیر : 

 بارم نمره سؤال رديف

 غلط گزينه های زير را مشخص کنید. صحیح و 9

 ايه می گويند.متخصصان به انواع تفکر شناخت پالف ( 

 زمان تولد شروع می شود.رشد انسان از ب( 

 آشنايی نسبی با محرک از عوامل مانع تمرکز است.ج ( 

 د ( در بازيابی اطالعات از حافظه هر چه نشانه بیشتری داشته باشیم بازيابی بهتری انجام می شود.
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 کنید. پرمناسب  کلماتجاهای خالی را با  2

 .................. اطالعات از چند دقیقه تا پايان عمر ذخیره می شود.در حافظه .....الف ( 

 به توانايی فرد برای يافتن محرک هدف در يک دوره زمانی  طوالنی .................... می گويند.ب ( 

 ................... طرزفکر ، عقايد و نحوه ارتباط فرد با ديگران را شامل می شود.ج ( 

 .............  به معنای دريافت و فهم بیشتر است.د ( .......

2 

 فرضیه در صورت تأيید و پذيرفته شدن به چه چیزی تبديل می شود؟ 9

 علمد ( نظريه                      ج ( قانون                      ب ( مسئله                 الف ( 

5/0 

 ......... نام دارد.به حافظه سپردن اطالعات ................ 4

 ج ( بازيابی                    د ( رمز گردانی                       اندوزش الف ( ذخیره سازی               ب (
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 پاسخ کوتاه دهید.به سؤاالت زير  5

 به هرنوع فعالیت مورد مشاهده جاندار چه می گويند؟الف ( 

 دوره نوجوانی چه دامنه سنی را شامل می شود؟ب ( 

 در صورتی محرکی را رديابی کنید که غايب بوده است اين حالت را چه می گويند؟ج ( 

 ساده ترين شیوه انتقال اطالعات در حافظه کوتاه مدت به بلند مدت چیست ؟د ( 
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 9 فراختای زندگی چیست ؟ 6

 5/9 مؤثر بر رشد توضیح دهید. وراثت را به عنوان يک عامل مهم زيستی 1

 9 چرا رشد هیجانی در انسان نسبت به حیوانات رشد يافته تر است؟ 8

 به مثال های زير توجه کنید و بگويید تبیین کدام يک آسان تر است و چرا ؟ 1

 هر آبی درصد درجه به جوش می آيد.

 امید در زندگی باعث پیشرفت در زندگی می شود.
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 9 عملیاتی چیست ؟ منظور تعريف 90

 9 از روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی پرسش نامه را توضیح دهید. 99

 نمره ورقه
 

  با عدد
 

 نمره تجديد نظر

  با عدد

  با حروف
 

  با حروف

 تاريخ و امضاء                                 ر  :نام ونام خانوادگی دبی تاريخ و امضاء                                      : نام ونام خانوادگی دبیر 

  11/ 90 / 96تاريخ امتحان :    

 صبح 90     ساعت شروع :

 دقیقه   60   مدت امتحان :  

 نام :

 دگی :نام خانوا

 نام پدر :

 : نام کالس



 

 

 

 

 بارم نمره 2صفحه                                                سؤال  رديف

 9 پیدا کردن محرک هدف تابع چیست ؟ 92

 نوع خطای اداراکی را در شکل زير بگويید؟ 99

 

 ب ( الف (
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 9 را بنويسید.    شتالتگاعتماد روان شناسان   94

 5/9 آيا همه افراد به يک شکل اطالعات را رمز گردانی می کنند؟ توضیح دهید. 95

 9 حافظه کاری چیست ؟ 96

 9 مهم ترين دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت چیست ؟ 91

 20 جمع نمرات   

  رجبیموفق باشید /     
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