
 

 

بسمه تعالی                                                                   

اول فصل امتحانی سوااالت                                                      

 نام                   نام خانوادگی                                                            نمره:                  

(5/1) :دیح و غلط بودن جمالت را مشخص کنیصح -1  

از مراحل اولیه شناخت پایه به حساب می آید . تفکرالف (   

تبدیل می شود . فرضیه در صورت تایید به قانون یا اصل(  ب  

روش های علمی عینی و قابل تکرار هستند .ج (   
 

(5/0كدام گزینه درباره شناخت نادرست است.) -2  

پردازش مفهومي كارآمدتر از پردازش ادراكي است.       - 1  

تفكر شامل استدالل قضاوت،حل مساله و تصمیم گیري است.   -2  

احساس زیر مجموعه شناخت پایه مي باشد. -3  
 

(5/0)و فرایندهای ذهنی . ............  علم مطالعه جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از -3  

  لد( اعما                       ج( رفتار                     هوشیاریب(              روانی  زندگیالف(
 

(5/0نام دارد ؟)ابزاری که برای کمی کردن ویژگیهای روانشناختی بکار می رود چه  -4  

مشاهده -4مصاحبه                     -3پرسشنامه                 -2آزمون              -1  
 

(5/0)به فرایند تفسیر محرک های انتخابی ..................... می گویند. -5  

حافظه  – 4             احساس        -3                    ادراک -2             توجه   -1  
 

(5/0كدام یك از گزینه هاي زیر رفتار محسوب مي شود.) -6  

هخند– 4شادي                   -3نگراني                  -2غم                  -1  
 

(5/0. )نام دارد موقعیت نامعین .......... فرایند جستجوی با قاعده و نظام داربرای مشخص کردن یک -7  

 

(1) ............. می سنجند .  و  علوم تجربی را براساس ..............نظریه های  -8  

 

(1می باشد .   )..........       و     ............... سطح  2دارای نطریه  -9  

             

(5/1مشخص کنید . ) تبیین می باشد ؟ كدام کدام  جمله تو صیف و -10  

عث فراموشی می شود   درسی باالف( عدم تکرار مطالب   

    رشد اخالقی افراد با رشد شناختی آنان افزایش می یابد   ب( 

طی وش یعنی سازگاری با تقا ضاهای محی(هج   

 

(1براي استفاده از روش مشاهده رعایت چه نكاتي الزم است.) -11  
 

(1به ترتیب اولویت بیان كنید.) را ميسلسه مراتب گزاره هاي عل -12  
 

( 1منظورازتعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟ با مثالی بیان کنید . ) -13  
 

(1.)مورد نام ببرید 2ازمنابع کسب شناخت  -14  
 

(1تفاوت بین مصاحبه ساختار یافته و بدون ساختار را بیان كنید) -15  

Rectangle


