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فصل اول
 تعریف و روش مورد مطالعه

ی
س

نا
ش

وان
ر

انســان ها برای رســیدن به پاســخ پرســش های خود و کســب معرفت از منابع و روش های گوناگون اســتفاده می کنند.

1. عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و .../ روش فیلسوفان

2. شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم

3. استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین 

4. تجربه )روش علمی( : استفاده از روش های علم تجربی 

استفاده می  نظر  به مسئله مورد  پاسخ  برای  از آن ها  و  را داشته  با خود  و متناسب  گاهی و معرفت، روش های خاص  آ از منابع چهارگانه  هر یک 
گاهی و معرفت باشند. کندد/ این چهار منبع می توانند تکمیل کننده جنبه های مختلف آ

کمک  با  تجربی  علوم  در  کند/  می  استفاده  گیری  اندازه  قابل  و  دقیق  های  ابزار  و  های  روش  از  که  است  تجربی  علم  علم،  از  منظور 
رابطه بین پدیده های طبیعی بررسی می شود. مشاهده و روش های مختلف، 

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.

گزاره: یک بیان علمی : مسئله / فرضیه / نظریه

فرضیه: جمله ای خبری به صورت خردمندانه در پاسخ به یک سوال

ــا اســتفاده  ــه هــای قبلــی و همچنیــن ب ــه دانــش و تجرب ــا توجــه ب ــا حــد ممکــن ســنجیده پژوهشــگران اســت کــه ب فرضیــه پاســخ هــای اولیــه و ت
از قــوه تخیــل داده مــی شــود/ نتایــج آن مــی توانــد ســوال هایــی را بــه دنبــال داشــته باشــد/ رابطــه بیــن مســئله و فرضیــه یــک رابطــه دو ســویه اســت.

اصل تبدیل می شود. یا  قانون  تایید به  فرضیه در صورت 
آورند. بوجود می  را  قوانین علمی نظریه  از  مجموعه ای منسجم  نیز  نظریه 

برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و نتیجه 
ارائه شده پذیرفته نمی شود. پاسخ  باشد  یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته  با  را 

منابع کسب شناخت )آگاهی و معرفت(

مبتنی بر دانش و تجربه )نه شانس نه تصادف(
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باید توجه داشت که ممکن است پاسخی که اکنون مورد قبول واقع شده و علمی است پس از مدتی به دلیل تغییر در علم دانشمندان کنار گذاشته 
شده و نادرست تلقی گردد.

  

توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و وضوعی

تبیین: بیان چرایی یک پدیده/ مهم ترین علل بروز یک پدیده.                               

پیش بینی: هدف نهایی/ موفقیت در این امور به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد

توصیف و تبیین روشن تر پیش بینی و کنترل بهتر
  

کنترل:

روان شناســان در توصیفــات 1. دقیــق انــد 2. ســعی مــی کننــد تحــت تاثیــر پیــش داوری شــخصی قــرار نگیرنــد بــا وجــود ایــن آن هــا هــم هماننــد 
ــم، ارزش هــا و همچنیــن جهــت گیــری هــای  ــات پذیرفتــه شــده در هــر عل ــر پیــش فــرض هــا، نظری ــا تحــت تاثی ــی غالب ــوم تجرب ســایر دانشــمندان عل

موجــود در ذهــن خویــش هســتند کــه ایــن امــر بــر مشــاهده و دقــت آن هــا تاثیــر جــدی مــی گــذارد.

همیشه این احتمال وجود دارد که یک موضوع می تواند تبیین های متفاوتی داشته باشد و در عین حال همه آن ها صحیح باشد.
روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آن ها دشوار است و علت این دشواری این است که 

تاثیر علت های زیادی هستند. تحت 

   

فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدف

جست و جو : هدفمند بودن

نظام دار )منظم( : تابع قواعد مشخص/ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.

موقعیت نامعین : ابهام زدایی و روشن سازی/ همانند نور در شب تاریک است، روشن سازی موقعیت نامعین.

روش علمی )تجربه( تنها در حیطه امور مشاهده پذیر قابل اجرا و معتبر هستند و نمی توان از آن ها در حیطه امور غیر قابل مشاهده استفاده کرد.

فرایند جست و جوی نظام دار و با قاعده برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین

اهداف علم        

روش علمی       

نظریهاصل یا قانونفرضیهمسئله
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روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر منابع شناخت باید نمی دانم باشد نه اینکه نیست و در خصوص کسب معرفت و دانش درباره 
استفاده کرد. معرفتی  منابع  دیگر  به  تبیین های مستند  از  باید  پدیده های غیرقابل مشاهده 

هر نظریه علمی که بر اساس مشاهده و تجربه شکل گرفته است خود بر نظریات و مبانی غیر تجربی تکیه داشته و با تغییر در آن ها، فرضیات 
تغییر خواهد کرد. نیز  و نظریات مطرح شده در علم تجربی 

تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان 
برسند/ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد/ اندازه گیری: نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیاء و افراد/ تعریف دقیق، اندازه 

گیری دقیق تر.

تکرارپذیری: در آزمایش های مکرر به نتیجه یکسان دست یافتن/ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و هر فردی 
با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند/ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش علمی 

نیست.

دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش ها در 
نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری 

از پرسش های بشر را بدهند. 

تعاریف مختلفی دارد. گذر زمان/ پیشرفت دانش/ زاویه نگاه دانشمندان  به دلیل  روان شناسی 

 علم مطالعه رفتار و تجارب انسانی

 در آغاز قرن 20: مطالعه زندگی روانی، ذهن و هوشیاری

 جامع ترین تعریف: علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی )شناخت(

 رفتار: هرنوع فعالیت قابل مشاهده

 فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم

 شناخت: از توجه تا تصمیم گیری

ویژگی های روش علمی       

تعریف روان شناسی
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 تحریک گیرنده ها: وجود محرک های اطراف که گیرنده های حسی را تحریک می کنند مثل گوش و چشم و ... .

 احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی )توضیح کامل تر فصل3( 

 توجه: انتخاب یک یا چند محرک )توضیح کامل تر فصل3( 

 ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک مورد توجه )توضیح کامل تر فصل3( 

 حافظه: محفظه ای برای نگهداری محرک های تفسیر شده )توضیح کامل تر فصل 4( 

 تفکر: فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه )توضیح کامل تر فصل 5و6(/ عالی ترین مرتبه شناخت: حلمسئله و تصمیم گیری.

پیچیده تر می شود.  هر چه از شناخت پایه به سمت شناخت عالی پیش می رویم عمل پردازش 

پردازش ادراکی: صرفا تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری

             پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف/ دسترسی به مفهوم
انواع پردازش

هر چه پردازش مفهومی تر باشد      شناخت: 1. شکل گرفته 2. پایدارتر 3. کارآمدتر خواهد بود.

تداوم نیافته. ُبعد تجربی  باره صورت گرفته جنبه صوری داشته و در  این   بیشتر نظریه های اسالمی و همچنین مطالعاتی که در 

1 . مشاهده                                           2. پرسشنامه                                           3. مصاحبه                                           4. آزمون ها

پردازش: دریافت و فهم بیشتر

روش های جمع آوری اطالعات 
در روان شناسی: 
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یکی از روش های جمع آوری اطالعات و توصیف موضوعات/ دریافت جزئیات الگو های حرکتی/ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از 
از آن ها در محیط طبیعی. پیش داوری شخصی باشد  برخی محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتار می پردازند و برخی 

 اطالعاتی که بدست آوردن آن ها با مشاهده مستقیم امکان پذیر نیست/ محقق از خود فرد درباره رفتار و افکار خاص او می پرسد/ باید 
به صورت های مختلف نمره گذاری می شوند. باشد/ پرسشنامه  دقیق و معتبر 

کند/  می  طرح  را  جدید  سوال  قبل  سوال  پاسخ  شنیدن  از  پس  محقق  کرد/  استفاده  توان  نمی  پرسشنامه  و  مشاهده  از  که  زمانی   
یافته. سازمان  و  هدفمند 

بیش از هر روشی افراد عادی جامعه با آن ها مواجه می شوند/ ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی/ ساخت آزمون ها بسیار دشوار 
است و فرایند پیچیده ای دارد/ استفاده افراد کم تجربه از آزمون ها مشکل آفرین است/ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه 

سایر روش ها باشد.

ویژگی های آزمون: 

1 . دقیقا چیزی را که برای آن ساخته شده است اندازه گیری کند.

2. در دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریبا یکسانی به ما بدهد.

مصاحبه

آزمون ها

مشاهده

پرسشنامه
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استفاده از كدام روش جمع آوری اطالعات و اجرا و تفسیر آن باید همراه با سایر روش ها باشد؟ -  

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

تفاوت اندیشمندان با مردم عادی در عبور از كدام مرحلۀ شناخت است؟ -  

1( توجه                           2( ادراك                           3(   حافظه                           4(  احساس 

كدامیك از عبارات زیر در ارتباط با »متغیر« درست بیان نشده است؟ -  

1(  مقادیر مختلفی را شامل میشود.                                                         2( باعث سهولت اندازهگیری میشود. 

3(  هرچه دقیقتر تعریف شود، اندازهگیری دقیقتر است.                         4( وزن انسان یك متغیر است. 

به ترتیب »دانشجویی كه با تكیه بر گفته های استادش« و »روانشناسی كه پس از ارائۀ فرضیه و مشاهده و بررسی بیمارانش« تأثیر -  
سـبك تربیتی والدین بر اضطراب را تأیید می كنند، از كدامیك از روش های كسب شناخت استفاده كردهاند؟ 

1( استناد به نظر صاحبنظران- علمی                                                2( خردگرایانه- علمی 

3(  استناد به نظر صاحبنظران- شهودی                                           4(  خردگرایانه- شهودی 

ویژگیهای مشترك محرك های مختلـف دسترسی داشـته  -  به  ................ است و كسانیكه سعی می كنند  به معنای  "پردازش" 
باشـند بـه................ می رسند. 

1( دریافت و فهم بیشتر- ادراك                                                          2( شكل گیری شناخت- ادراك 

3(  شكل گیری شناخت- مفهوم                                                        4(  دریافت و فهم بیشتر- مفهوم

دانشمندان با توجه به ................ فرضیه ها را تدوین می كنند و فرضیه ها در صورت تأیید به ................ تبدیل میشود. -  

1( دانش و تجربۀ خود و پیشینیان- اصل                                           2( دانش و تجربۀ خود و پیشینیان- نظریه 

3(  سودمندی و كاربردی بودن- اصل                                                4(  سودمندی و كاربردی بودن- نظریه 
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روانشناسی جامع کنکور

علم روانشناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در كدامیك از اهداف با دشواری های بیشتری روبه رو است و مهم تـرین علت آن چیست؟ -  

1( توصیف و تبیین- بیان دقیق پدیده های روانشناختی امكانپذیر نیست. 

2( پیشبینی و كنترل- به دلیل مسائل اخالقی، كنترل بسیاری از پدیده های روانشناختی امكانپذیر نیست. 

3(  توصیف و تبیین- پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند. 

 4(  پیشبینی و كنترل- روانشناسان باید سعی كنند تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند و این كار اغلب ممكن نیست. 

به ترتیب توجه به »رنگ«، »دوام« و »تناسب قیمت« در هنگام خرید یك لباس، نشانگر كدام نوع پردازش است؟ -  

1( ادراكی- ادراكی- مفهومی                2( مفهومی- مفهومی- ادراكی              3(  ادراكی- مفهومی- مفهومی                4(  مفهومی- ادراكی- ادراكی 

روانشناس محققی به دنبال بررسی اثر قرص های روانگردان بر حافظه است. بدین منظور تحقیقی را طراحی كرده است كه در آن -  
از تعدادی از نوجوانان تست حافظه می گیرد. سپس بدون اطالع خودشان یك عدد قرص روانگردان را به شكل محلول در آب به آن ها 
 تست حافظه می گیرد. در نهایت تفاوت نمره حافظه را قبل از مصرف و بعد از مصرف محلول ها مقایسه می كند. به نظر 

ً
میدهد و مجـددا

شما مهم تـرین اشـكال این طرح تحقیقی چیست؟ 

1( عینی نبودن متغیرها و عدم امكان اندازهگیری دقیق آن ها                   2( عدم رعایت مسائل اخالقی و مالحظات انسانی 

گاهی نداشتن آزمودنی ها                                4(  توصیف و تبیین ناصحیح پدیده موردنظر یعنی حافظه 3(  عدم تعریف عملیاتی و آ

بررسی كدامیك از فرضیه های زیر تكرارپذیر نیست؟ -   

1( افرادی كه هوش باالتری دارند از نظر جسمانی قوی تر و سالم ترند. 

2( دانش آموزانی كه روش های بهبود حافظه را میدانند، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند. 

3(  كودكانی كه از شیر مادر تغذیه می كنند، احساس امنیت بیشتری دارند. 

4(  افرادی كه در زلزلۀ بم عزیزانشان را از دست دادهاند، زودتر به مواد مخدر وابسته می شوند. 

عمل پردازش در كدامیك از فرایندهای زیر پیچیده تر است؟ -   

1(  تعبیر و تفسیر محرك انتخاب شده                                     2( انتخاب محرك های احساس شده 

3(   بازنمایی اطالعات نگهداری شده                                     4(  نگهداری تفسیر محرك های انتخابی 

كدامیك از عبارات زیر با هدفی كه در مقابل آن نوشته شده است، مطابقت دارد؟ -   

1( هوش عبارت است از مجموعۀ شایستگی های فرد در تفكر عاقالنه، رفتار منطقی و سودمند و اقدام مؤثر در سازش با محیط پیش بینی 

2( تغذیۀ مناسب در دوران بارداری موجب افزایش سالمت جسمانی و توان ذهنی نوزادان میشود توصیف 

3(  با آموزش روش های مناسب تغذیه در دوران بارداری به مادران باردار، میتوان نوزادان سالم تری به دنیا آورد  كنترل 

4(  اگر نوزادان در یك محیط غنی از نظر محرك های محیطی و امكانات تغذیه ای رشد كنند، باهوش تر می شوند  تبیین

كدامیك از موارد زیر موجب تسهیل اندازه گیری »اضطراب« میشود؟-   

1( توصیف                           2( تبیین                           3(  تعریف عملیاتی                           4(  تكرارپذیری 
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منظور از »توصیف« پدیده موردنظر ........... است و روانشناسان برای این منظور سعی می كنند تحت تأثیر ......... قرار نگیرند. -   

1( بیان دقیق و روشن مفهوم آن- نظرات دانشمندان دیگر             2( مطالعۀ دقیق علل بروز آن- نظرات دانشمندان دیگر 

3(  بیان دقیق و روشن مفهوم آن- پیشداوری های شخصی            4(  مطالعۀ دقیق علل بروز آن- پیشداوری های شخصی 

پژوهش های دانشمندان با ................ آغاز می شود و ................ را به دنبال دارد. -   

1(  طرح مسئله- پاسخ های خردمندانه و سنجیدهای             2( طرح مسئله- بررسی روابط بین پدیده ها 

3(   ارائۀ فرضیه- پاسخ های خردمندانه و سنجیدهای             4(  ارائۀ فرضیه- بررسی روابط بین پدیده ها 

هریك از اصطالحات زیر به ترتیب مربوط به كدامیك از مفاهیم در تعریف »روش علمی« است؟ -   

 الف( هدفمندی               ب( جریان رسیدن به هدف                      ج( تابع قواعد مشخص بودن 

1(  در جستجوی چیزی بودن- فرایند- ابهام زدایی                                                    2( در جستجوی چیزی بودن- فرایند- نظام دار بودن 

3(  خلق موقعیت نامعین- در جستجوی چیزی بودن- ابهام زدایی                             4(  خلق موقعیت نامعین- در جستجوی چیزی بودن- نظام دار بودن

كدام گزینه درباره »علم تجربی« نادرست است؟ -   

1(  در علوم تجربی با كمك مشاهده و روش های دقیق، رابطۀ پدیده های طبیعی و ماوراءطبیعی بررسی میشود. 

2( در علوم تجربی برخی از بیان های علمی مانند مسئله، فرضیه و نظریه از اهمیت زیادی برخوردارند. 

3(   پاسخ هایی كه دانشمندان به مسئله های علمی می دهند، بر اساس دانش و تجربۀ خودشان و پیشینیان است. 

4(  فرضیه ها میتوانند هم در پاسخ به یك سؤال بیایند و هم باعث طرح سؤال های دیگر شوند. 

تفاوت اصلی دانشمندان با افراد عادی در كدام قسمت از تعریف روش علمی بیان شده است؟ -   

1(  فرایند محور بودن                  2( هدفمند بودن                  3(   نظام دار بودن                  4(  روشن سازی موقعیت نامعین

در روانشناسی منظور از »علم« چیست؟ -   

1( علم تجربی كه در آن با كمك فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی میبرند. 

2( علم تجربی كه در آن از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

3(  علم انسانی كه در آن از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

 4(  علم انسانی كه در آن با كمك فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی میبرند. 

پیش بینی كدامیك از موارد زیر دشوارتر است؟ -   

1( امسال در فصل تابستان بیماری وبا شیوع بیشتری پیدا می كند.  

2( شدت وارونگی دما پس از بارش برف در آخر هفته افزایش مییابد. 

3(   به دلیل محدود بودن منابع انرژی، سوخت های نفتی در سال های آینده ارزشمند تر خواهند شد. 

4(  پس از كسب موفقیت ای تحصیلی، انگیٔزه پیشرفت افزایش می یابد. 
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كدامیك از موارد زیر »فرضیه« است؟ -   

1( چرا هنگام مطالعه حواسمان مدام پرت میشود؟ 

2( مؤثرتر بودن مطالعه با فاصلۀ زمانی از مطالعه بدون فاصلۀ زمانی تأیید شده است. 

3(   وقتی فرد در جمع قرار میگیرد، به احتمال زیاد متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می كند. 

 4(  گذشت زمان باعث تضعیف حافظه میشود. 

كدام گزینه درباره »تكرارپذیری« درست است؟ -   

1(  روانشناسان هیچگاه نمیتوانند همانند فیزیك دانان یافته های خود را تكرار كنند. 

2( هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی میتواند یافته های دیگران را تكرار كند. 

3(   روش های منحصربه فرد افراد در صورت نتیجه بخش بودن »روش علمی« محسوب میشود. 

4(  گاهی یافته های بهدست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی است. 

عبارات زیر به ترتیب بیانگر كدامیك از اهداف روانشناسی است؟ -   

 الف( یكی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی، گذشت زمان است. 

 ب( اگر به اطالعات توجه متمركز داشته باشیم، یادگیری بهتری خواهیم داشت. 

 ج( برای یادگیری بهتر باید بین تدریس دروس مختلف فواصل زمانی ایجاد كرد. 

1( توصیف- تبیین- پیشبینی                     2( تبیین- پیشبینی- كنترل                 3(  توصیف- پیشبینی- كنترل                    4( تبیین- كنترل- پیشبینی

آیدین با خنده به دوستانش میگوید: »پدرم همیشه برای من لباس آبی میخرد، چون رنگ مورد عالقۀ خودش اسـت و همچنـین -   
همیشـه از مغأزه دوستش خرید می كند، چون معتقد است جنس خوب عرضه می كند.« پردازش پدر آیدین از چه نوعی است؟ 

1(  پردازش ادراكی                                                        2( پردازش صرفًا متكی بر ویژگیهای حسی 

3(   پردازش مفهومی                                                    4(  پردازش صرفًا متكی بر ویژگیهای كیفی 

كدام عبارت تعریف عملیاتی از پدیده »اضطراب« است؟ -   

1(  اضطراب همان احساس نگرانی یا تنشی است كه افراد در پاسخ به شرایط تهدیدكننده نشان می دهند. 

2( اضطراب واكنش طبیعی انسان ها در برابر فشار روانی است كه با ترس، نگرانی، اندوه و پریشانی همراه است. 

3(   اضطراب به معنای نمٔره به دست آمده از سنجش میزان كورتیزول و آدرنالین ترشح شده در خون است. 

4(   اضطراب یك احساس ناخوشایند ذهنی است كه با تپش قلب، لرزش بدن و افت فشارخون همراه است. 

قرار گرفتن دانشمندان تحت تأثیر ارزش ها و جهت گیری های موجود در ذهنشان، بیش از هر چیز بر روی كدام مورد اثر جدی -   
می گذارد؟ 

1( پیش فرض های موجود در هر علم                            2( نظریات پذیرفته شده در علوم 

3(   نوع تبیین مسائل علمی                                            4(  مشاهده و دقت دانشمندان 
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مهم ترین علت دشوار بودن پیش بینی و كنترل در علم روانشناسی چیست؟ -   

1( وجود ابعاد و ویژگی های مختلف در رفتار جانداران                                2( پیچیدگی و دشواری توصیف و تبیین موضوعات روانشناختی 

3(  عدم وجود پایداری و ثبات در رفتارهای انسانی                                      4(  عدم امكان توصیف و مشاهده دقیق رفتارها 

در مورد آگاهی یافتن از جنبه های مختلف عالم هستی، كدامیك از عبارات زیر دقیق تر است؟ -   

1( همۀ منابع به نحوی كارایی دارند، چون هریك ویژگیهای خاص خود را دارند، اما میتوانند تكمیل كننٔده جنبه های مختلف معرفت باشند. 

گاهی و معرفت، روش خاص و متناسب با خود را داشته و معمواًل در مقابل یكدیگر قرار میگیرند.  2( هریك از منابع آ

3(  برای جنبه های قابل مشاهده، شیٔوه خردگرایانه و روش علمی كارایی دارند و روش های دیگر مناسب نیستند. 

4(  شیوهه ای شهودی و استناد به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین مخصوص جنبه های غیرقابل مشاهده هستند. 

 
كدامیك از عبارات زیر نادرست است؟ -   

1( برای كسب معرفت و دانش درباره موجودات غیرمحسوس باید از تبیین های مستند به منابع معرفتی غیر از روش علمی استفاده كرد. 

2( اگر یك موضوع غیرقابل مشاهده، قابلیت بررسی های تجربی را نداشته باشد، نمی توان در مورد آن گزاره های تجربی و علمی بیان كرد. 

3(  هر نظریۀ علمی كه بر اساس مشاهده و تجربه شكل گرفته است، خود بر نظریات و مبانی غیرتجربی تكیه داشته است. 

4(   اگر یافته های روش علمی در زمینۀ موضوعات غیرمحسوس با سایر منابع مغایرت داشته باشد، میتواند تبیین های آن ها را رد كند. 

 نتیجه بخش نخواهد بود؟ -   
ً
بر اساس متن كتاب در چه صورت اقدامات انجام شده توسط پژوهشگر قطعا

1( توجه نداشتن به هدف مشخص                                      2( تبعیت نكردن از قواعد مشخص 

3(  اهمیت ندادن به جریان عمل                                        4(  شناسایی نكردن اتفاقات احتمالی 

پژوهش های دانشمندان با چه چیز آغاز میشود؟ -   

1( مشاهده                         2( طرح مسئله                        3(  بیان فرضیه                          4(  ارائۀ پاسخ های اولیه

كدامیك از موارد زیر، »شناخت« نیست؟ -   

1( دریافت محرك های مختلف توسط گیرنده های حسی                             2( انتخاب یك محرك احساس شده 

3(  تعبیر و تفسیر محرك های انتخاب شده                                                  4(  فرایند استفاده از اطالعات موجود در حافظه 

برای موضوعات زیر به ترتیب كدامیك از روش های جمع آوری اطالعات مناسب تر است؟ -   

 الف( بررسی نحٔوه بروز هیجان در تماشاگران مسابقات ورزشی               ب( برآورد دقیق میزان افسردگی در فرد بیمار 

 ج( بررسی دالیل مشكالت تحصیلی یك دانش آموز 

1(  مشاهده- آزمون- پرسشنامه                                                        2( مشاهده- آزمون- مصاحبه 

3(   پرسشنامه- مشاهده- مصاحبه                                                   4(  پرسشنامه- مشاهده- پرسشنامه 

كدامیك از فعالیت های زیر »رفتار« نیست؟ -   

1( خندیدن كودك                        2( غصه خوردن بزرگساالن                        3(  كوچ كردن حیوانات                        4(  حرف زدن با همساالن 
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در یك بازی فكری چند كارت به كودك نشان داده میشود، سپس كارت ها را برمیگردانیم و از او می خواهیم كه كارت مربوط به -   
 به طور كامل در او شكل 

ً
هـر شـكل را پیدا كند. در این بازی اگر كودك قادر به پیدا كردن جای كارت هر شكل نباشد، كدام فرایند قطعا

نگرفته است؟ 

1( احساس                        2( توجه                        3(  ادراك                        4(  حافظه 

كدام عامل باعث میشود كه در برخی مسائل علمی و یا حتی تعریف یك علم نتوان به یك نظریۀ واحد و یا دیدگاهی منسجم دست -   
یافت؟ 

1( تأثیر ارزش ها و مسائل اخالقی در تفسیر پدیده ها           2( تغییر در توصیف و تبیین های موجود در یك علم 

3(  تفاوت در میزان تكرارپذیری پدیده ها در علوم               4(  عدم مشاهده دقیق و بررسی علمی بسیاری از پدیده ها 

منظور از لزوم »مشاهده پذیر بودن« پدیده ها در روش علمی قابلیت ........... -   

1( اندازه گیری كردن پدیده هاست.                                         2( دیدن پدیده هاست. 

3(  دریافت پدیده ها از طریق حواس پنجگانه است.                4(  تكرارپذیری پدیده هاست.

 

كدام عبارت درباره ویژگی های روش علمی نادرست است؟ -   

1( تعریف عملیاتی پدیده های روانشناختی دشوارتر از سایر پدیده ها در علوم مختلف است. 

2( پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، تكرارپذیری یافته ها در حؤزه روانشناسی را دشوار می كند. 

3(  روانشناسان برای رسیدن به مفهومی مشترك از پدیده ها، از تعریف عملیاتی استفاده می كنند. 

4(  دشواری رسیدن به یافته های یكسان در روانشناسی، باعث سختی رعایت مسائل اخالقی می شود.

كدام یک از گزینه های زیر در حیطه »فرایندهای ذهنی« قرار نمی گیرد؟ -   

1(هیجان                        2( ادراک                        3(  عشق                        4(  محبت كردن

كدام عبارت در ارتباط با مفاهیم موجود در تعریف روان شناسی نادرست است؟-   

1( رفتار به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار گفته می شود.                 2( فرایندهای ذهنی به صورت غیرمستقیم قابل مشاهده هستند. 

3(  مطالعه رفتار در روان شناسی محدود به رفتار انسان است.                  4( فرایندهای ذهنی را به واسطه نتایجی كه دربردارد، استنباط می كنیم.

 از منظر كتاب درسی، چرا روان شناسان در استفاده از روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجهند؟-   
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»حسین در یک آزمون هوش شركت كرده كه توسط اساتید دانشگاه طراحی شده است و در حقیقت استعداد تحصیلی را می -   
سنجد.« در مورد این مثال می توان گفت آزمون موردنظر ..................

1( آزمون دقیقی نیست؛ زیرا آنچه را برای آن ساخته شده است، نمی سنجد

2( آزمون دقیقی نیست؛ زیرا احتماال در دفعات متعدد اجرا، نمره یكسان یا تقریبا یكسانی نمی دهد

3(  آزمون دقیقی است؛ زیرا توسط افراد متخصص اساتید دانشگاه طراحی شده است.

4( آزمون دقیقی است؛ زیرا احتماال در دفعات متعدد اجراء نمره یكسان یا تقریبا یكسانی می دهد.

 با توجه به مراحل شكل گیری شناخت، »تفكر« به چه چیز نیاز دارد و كدام مورد جزء شناخت پایه نیست؟ -   

1( حافظه  احساس                        2( حافظه – توجه                        3(  استدالل - تصمیم گیری                        4( استدالل – ادراک

 در كدام گزینه، به دالیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روان شناسی اشاره شده است؟  - 

1( گذشت زمان پیشرفت دانش - تغییر اطالعات                      2( گذشت زمان پیشرفت دانش - زاویه نگاه دانشمندان

 3 پیشرفت دانش - پیچیدگی پدیده ها - تغییر اطالعات           4( پیچیدگی پدیده ها - تغییر اطالعات - زاویه نگاه دانشمندان

 كدام عبارت درباره پاسخ هایی كه به پرسش های روان شناختی داده می شود. نادرست است؟-   

گاهی یافتن از صحت پاسخ ها باید آن ها را با واقعیت های تأیید شده علم روان شناسی مطابقت دهیم. 1( برای آ

2( پاسخ های ارائه شده ای كه با واقعیت های تأیید شده همخوانی ندارند، باید رد شوند.

3(  اگر با پاسخی مواجه شویم كه دانشی در آن زمینه وجود نداشته باشد، بهتر است آن را كنار بگذاریم.

4(  هر فرد غیرمتخصص می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد، اما پاسخ های دقیق و معتبر، با ارزش است.

 »خلق موقعیت ناشناخته« توسط دانشمند با كدام بیان علمی اتفاق می افتد و تفاوت دانشمند با فرد عادی در مواجهه با پدیده ها -   
در چیست؟

1( فرضیه - قاعده مند بودن                        2( فرضیه - هدفمندی                         3( مسئله – هدفمندی                        4(  مسئله- قاعده مند بودن

 در كدام یک از عبارات زیر، پدیده موردنظر »توصیف« شده است؟-   

1( به آن دسته از تغییراتی كه به آمادگی زیستی وابسته است و طبق یک برنامه طبیعی انجام می گیرد، رسش می گویند.

2( عواملی همچون سن مادر، كیفیت تغذیه، فشار روانی و استفاده از داروها، بر چگونگی رشد قبل از تولد تأثیر می گذارد.

3(  رشد هیجانی در انسان نسبت به حیوانات در اثر تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است

4( تحریک پذیری نوجوانان به دلیل تغییرات فیزیولوژیكی و هورمونی افزایش می یابد.

در عبارات زیر به ترتیب كدام یک از اهداف علم روان شناسی مطرح است؟-   

 الف( انتخاب محرک خاص از بین محرک های بی شمار پیرامون ما توجه نام دارد.

ب( برای اینكه تمركزتان افزایش یابد، باید سعی كنید موضوع مورد مطالعه را از زوایای مختلف ببینید.

 ج( یكنواختی و ثبات نسبی از عواملی است كه موجب عدم تمركز می شود.

1( تبیین - كنترل - پیش بینی                   2( تبیین پیش بینی - توصیف                   3( توصیف - پیش بینی كنترل                   4( توصیف - كنترل – تبیین
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روانشناسی جامع کنکور

مهسا برای درک تفاوت عناصر جدول تناوبی به یک پروفسور شیمی دان مراجعه می كند. آن پروفسور یافته های علم شیمی را در -   
رابطه با جدول تناوبی در اختیار مهسا می گذارد و مثال هایی برایش میزند تا تفاوت عناصر را بهتر درک كند. مهسا از كدام منبع كسب 

شناخت استفاده كرده است؟

1( شیوه مبتنی بر سیر و سلوک                   2( شیوه خردگرایانه                    3( روش علمی                   4( استناد به نظر صاحب نظران

 محققی به دنبال بررسی تاثیر نوع ورزش بر میزان مشاركت جمعی دانش آموزان است. این محقق قصد دارد مشاركت جمعی را به -   
صورت دقیق اندازه گیری كند. موفقیت وی به چه چیزی بستگی دارد؟ 

1( شروع با طرح مسئله                   2( تعریف عملیاتی متغیر                    3( استفاده از روش علمی                   4( نظام دار كردن روش مورد استفاده

به كدام دلیل توصیف و تبیین پدیده های روانشناختی دشوار است؟-   

1( روانشناسی علم دقیق تری است                                  2( روان شناسی علم پدیده های روانی ناخوش است.

3( پدیده های روان شناختی گسترده تر هستند.               4(  پدیده های روانشناختی تحت تأثیر علت های متعددی است.

با توجه به سطوح مختلف شناخت پاسخ جاهای خالی در جدول زیر كدام گزینه است؟ -   

تعریفسطوح شناخت

به كمک این سطوح یک یا چندتا از محرک ها پیدا می شوندالف
بادراک
محفظه ای كه تفسیرهای خودمان را در آن نگه میداریمحافظه

پانواع تفكر

1( الف( توجه                                        ب( تفسیر محرک های انتخابی                                        پ( شناخت عالی

2( الف( احساس                                   ب( عالی ترین مرتبه شناخت                                            پ( شناخت پایه

3( الف( توجه                                        ب( تفسیر محرک های انتخابی                                        پ( شناخت پایه

4( الف( احساس                                   ب( عالی ترین مرتبه شناخت                                            پ( شناخت عالی 

در چه زمانی شناخت شكل گرفته شده پایدارتر و كارآمدتر خواهد بود؟-   

1( به كنترل و پیش بینی رسیده باشیم.                               2( از ویژگی های حسی استفاده بیشتر شود  

3( هرچه پردازش، مفهومی تر باشد                                     4( هرچه توصیف و تبیین علمی تر باشد.

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص كنید -   

- بر اساس شواهد تجربی پردازش ادراكی متاثر از ویژگی های حسی افراد است. 

- استدالل مبتنی بر پردازش مفهومی، كارآمدتر از استدالل مبتنی بر پردازش ادراكی است. 

- انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی كنند. 

- به كمک توجه یک یا چند محرک ادراک شده را انتخاب می كنیم. 

1( ص-ص-غ-ص                   2( ص-غ-ص-غ                   3( غ-ص-غ-ص                   4( غ-غ-ص-ص 

روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

15

گزینه صحیح را مشخص كنید. -   

1( همه افراد می توانند از آزمون ها استفاده كنند و به تفسیر آن ها بپردازند.               2( آزمون ها ابزاری برای كیفی كردن ویژگی های روان شناختی هستند.

3( ساخت آزمون ها دارای فرآیند پیچیده ای نیست.                                                   4( آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمره تقریبا یكسانی به ما بدهند.

كدام گزینه صحیح است؟ -   

1(  مشاهده روشی مناسب برای جمع آوری اطالعات است كه به مشاهده رفتار حیوانات و نوزادان محدود می شود.

2( مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و دور از پیش داوری شخصی باشد. 

3( نباید موضوع مورد مشاهده در محیط آزمایشگاهی مشاهده شود.

4( بهترین نوع مشاهده مشاهده موضوع در محیط آزمایشگاهی است.

كدام گزینه صحیح است؟ -   

1(  به حل مسئله و قضاوت شناخت عالی می گوییم 

2( فردی كه حافظه قوی دارد متفكر است 

3( به فرآیندهای تحریک گیرنده ها، احساس، توجه. ادراک و حافظه، شناخت پایه گفته می شود.

 4( فرآیند تفسیر محرک های انتخابی، تفكر نامیده می شود

كدام یک از گزینه های زیر از روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی نمی باشد؟ -   

1(  مشاهده ـ پرسش نامه                   2( مصاحبه – آزمون ها                   3( آزمون ها – پرسش نامه                    4( شهود -مصاحبه

كدام گزینه جزء منابع شناخت محسوب نمی شود؟ -   

2( روش شهودی و وحی  1(  استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار 

3( شیوه خردگرایانه                                                                    4( نظرسنجی از مردم یک سرزمین 

 به چه دلیل روش علمی همواره با محدودیت روبرو است و تعریف "رفتار " كدام است؟-   

1(  پدیده های روانشناسی تحت تاثیر عوامل مختلفی است _هر نوع فعالیت غیر قابل مشاهده انسان

2( پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان - هر نوع فعالیت مورد مشاهده انسان 

3( رعایت مسائل اخالقی - هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار 

4( روانشناسان نمی توانند مانند فیزیكدانان عمل كنند - هر نوع فعالیت انسان

پژوهشگری قصد دارد تأثیر آموزش مسئولیت پذیری را بر رفتار جامعه پسند، در نوجوانان بررسی كند، مناسب ترین روش تحقیق -   
برای این موضوع، كدام است؟ )با تغییر(

1( مصاحبه                   2( روش علمی                   3(  پرسشنامه                   4( مشاهده طبیعی 
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 كدام گزینه صحیح است؟ -   

1( استدالل، عالی ترین مرتبه شناخت است                                          2( حل مسئله و تصمیم گیری می تواند مبتنی بر پردازش ادراكی باشد. 

3(  انسان ها در پردازش معموال به یک شیوه عمل می كنند                  4( هرچه پردازش ما ادراكی تر باشد، شناختی كاملتر و كارآمدتر خواهیم داشت.

به ترتیب بازنمایی اطالعات موجود در حافظه و فرآیند تفسیر محرک های انتخابی را چه می نامند؟ -   

1(  تفكر-ادراک                2( ادراک-تفكر                3( تفكر-تصمیم گیری                4( ادراک - تصمیم گیری

عبارت"فرآیند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه" اشاره به چه تعریفی دارد؟-   

1( توجه                       2( تفكر                 3( ادراک                           4( احساس

كدام مورد اشاره به شناخت پابه ندارد؟ -   

1( حافظه                     2( ادراک               3( توجه                            4( استدالل

هر یک از گزاره های زیر به كدام یک از منابع شناخت اشاره دارد؟ -   

 الف( اوگوست كنت تنها حس و تجربه را به عنوان ابزار شناخت واقعیت معتبر می دارند. 

ب( ارسطو به عقل به عنوان قوه اصلی استدالل توجه داشت 

ج( سهروردی به تصفیه نفس و منحصر به فرد بودن حقیقت برای هر نفر معتقد است

1( روش علمی - استناد به نظر صاحب نظران - روش های شهودی                  2( شیوه خرد گرایانه - روش علمی - استناد به نظر مقام صالحیت دار 

3( روش علمی - شیوه خرد گرایانه - روش های مبتنی بر سیر و سلوک               4( استناد به نظر صاحب نظران - شیوه خردگرایانه به روش های شهودی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر در كدام گزینه، به درستی بیان شده است؟-   

 الف( ترتیب بیان های علمی در علوم تجربی عبارتند از: مسئله - فرضیه - نظریه - اصول 

ب( یک محقق جهت جمع آوری اطالعات زمانی از روش مشاهده استفاده می كند كه امكان دخالت كردن در پدیده مورد مطالعه و ایجاد 
تغییر در آن را نداشته باشد 

پ( هر چه پردازش اطالعات ادراكی تر باشد، شناخت شكل گرفته پایدارتر خواهد بود. 

ت( عالی ترین مرتبه شناخت، استدالل و قضاوت می باشد. 

1( غ-ص-ص-غ            2( ص-ص-غ-غ               3( غ-ص-غ-غ            4( ص-غ-ص-ص

مهم ترین تفاوت یک دانشمند با فرد عادی در مواجهه با مسئله چیست؟ -   

1( دقیق بودن                            2( تحت تاثیر پیش داوری ها قرار نمی گیرند. 

3( منظم و قاعده مند هستند.            4( از پیش داوری شخصی دوری می كنند.

روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

17

كدام یک از عبارت های زیر با روش جمع آوری اطالعات رو به روی آن تطابق ندارد؟-   

1( باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری های شخصی باشد )مشاهده(.

2( در دفعات متعدد اجرا، باید نتیجه های یكسانی داشته باشد )مصاحبه(. 

3( در مسائلی كه امكان مشاهده مستقیم نیست از آن استفاده می كنیم )پرسش نامه(

4( بیش از هر چیز عموم جامعه با آن مواجه شده اند )آزمون ها(.

 هر چه ......... اطالعات ، مفهومی تر باشد، شناخت شكل گرفته از آن، ......... و. ....... خواهد بود -   

1( ادراک - كاربردی تر - ماندگارتر 2                       2( پردازش - كارآمدتر - كاربردی تر 

3 (ادراک - پایدارتر – ماندگارتر                                  4( پردازش - كارآمدتر - پایدارتر 

كدام یک از گزینه های زیر درست است؟ -   

1( ابتدایی ترین سطح پردازش مربوط به پایین ترین مرتبه شناخت است.                     2( فرایند باز نمایی اطالعات موجود در حافظه را پردازش می گویند. 

3(  ادراک به معنای دریافت و فهم بیشتر است.                                                           4(  احساس، توجه و ادراک را " شناخت پایه " گویند.

 به ترتیب هر كدام از گزاره ها مربوط به كدام یک از منابع كسب شناخت است؟ -   

"رسیدن از كلیات به جزئیات" و "مراجعه به آیات الهی "و" بررسی موارد مختلف "

1( روش تجربی - استناد به نظر صاحب نظران - روش علمی                         2( خرد گرایانه - استناد به نظر صاحب نظران - روش علمی

3(  خردگرایانه - خرد گرایانه - شهودی                                                            4( روش تجربی - خرد گرایانه - شهودی 

هدفمندی مربوط به كدام یک از ویژگی های كاربردی ترین روش علمی است؟-   

1( فرایند                2( نظام دار بودن           3(  موقعیت نامعین         4( مسئله

علم -    با  صورت  چه  به  چیست؟  فراموشی  بر  موثر  »عوامل  یا  و  می شود؟«  پرت  حواسمان  مطالعه  هنگام  »چرا  مانند  هایی  سوال 
روانشناسی مرتبط هستند؟ 

1( برای بیان اهمیت ویژگی های روانشناختی مطرح می شوند.                  2( هر چه پرسش ها دقیق تر مطرح شوند پیش بینی و پیشگیری آسان تر می شود. 

3( پاسخ علمی به این پرسش ها در قلمرو روانشناسی می كنجد.                 4( باعث طرح سوال های دیگر می شوند.

اعتماد افراطی به یافته ها، در كدام یک از منابع كسب شناخت دیده می شود؟ -   

1( روش علمی                   2( صاحب نظران                   3(  شیوه خردگرایانه                   4( روش شهودی 

كدام گزینه رابطه علت و معلولی را نشان می دهد؟ -   

1(  بین قد و وزن افراد رابطه وجود دارد                                                                 2( اندازه پا به اندازه قد فرد بستگی دارد 

3( از روی نمره ریاضی می توان نمرۀ فیزیک را پیش بینی كرد                              4( روش تدریس فعال به یادگیری بیشتر دانش آموزان كمک می كند.
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دانشمندان از طریق تعریف عملیاتی، كدام فعالیت علمی را انجام می دهند؟ -   

1( پدیده های طبیعی را پیش بینی می كنند.                         2( نحوه اندازه گیری متغیرها را مشخص می كنند.

3( ارتباط بین دو یا چند متغیر را روشن می كنند.                   4( فرضیه ای كه به طور تجربی قابل بررسی است را ارائه می كنند.

كدام مورد، از محدودیت های روش مشاهده محسوب می شود؟ -   

1( عدم كنترل آزمایشگر روی رفتار                                      2( اندازه گیری رفتار در شرایط مصنوعی 

گاهی شركت كنندگان در مشاهده                         4( به دست آوردن اطالعات كمتر در مقایسه با شرایط آزمایشی  3( عدم آ

گزینه نادرست را مشخص كنید-   

1( در روش علمی متغیر باید به گونه ای تعریف شود كه همه افراد به برداشت یكسانی برسند. 

2( اندازه گیری، سهولت تعریف عملیاتی را در پی دارد.

3( نمره یک درس، یک متغیر است.

4( تعریف عملیاتی كلسترول از تعریف عملیاتی اضطراب آسان تر است.

كدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به مفاهیم روش علمی، داستناد به نظر صاحب نظران، و »شیوه خرد گرایانه، اشاره دارد؟ -   

1(  قابل مشاهده - شخصی و غیر قابل تعمیم - مبتنی بر درک درونی              2( تكرار پذیر - رجوع اندیشمندان اسالمی به سیره نبوی - روش فالسفه 

3( روش تجربی و عقلی - مبتنی به درک درونی - مبتنی بر منطق                   4( عینی - رجوع اندیشمندان اسالمی به آیات الهی - روش عرفا 

.............. مبتنی بر درک درونی است و .............از روش های تجربی استفاده می كند. -   

1( روش شهودی - استناد به صاحب نظران                                 2( روش شهودی - روش علمی 

3( شیوه خرد گرایانه - استناد به صاحب نظران                             4( روش شهودی - روش خردگرایانه 

در هریک از موارد زیر به كدام منبع كسب شناخت استناد می شود؟ -   

 الف( آقای صالحی مدعی است كه در بسیاری از موانع با توكل به خدا، راه درست به او الهام می شود و توصیف درک این قضایا را بسیار 
مشكل می داند. 

ب( علمی با استناد به آیات قرآن و احادیث مختلف وجود معاد را اثبات می كند. 

ج( آقای سهرابی به منظور اثبات اثربخشی بازی درمانی در كاهش بدخلقی كودكان آزمایش های یكسانی را در شرایط متعدد انجام 
داد و به نتایج مشابه رسید. 

1( استناد به نظر مقام صالحیت دار - شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک - شیوه خردگرایانه

2( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک - شیوههای شهودی - شیوه خردگرایانه 

3( استناد به نظر مقام صالحیت دار - شیوه خرد گرایانه - روش علمی 

4( شیوه های شهودی- استناد به نظر صاحب نظران - روش علمی
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 با توجه به این كه انسان در پاسخ به سؤال ها و كسب شناخت از منابع گوناگونی استفاده می كند، كدام گزینه پاسخ صحیح -   
سؤاالت زیر می باشد؟ 

الف( چند منبع كسب شناخت وجود دارد؟ 

ب( در این روش فیلسوفان با استفاده از استدالل های منطقی و فلسفی جهان را قاعده مند می دانند. 

پ( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک دارای چه ویژگی می باشد؟ 

ت( در این روش با به كار گیری عرفان و برداشت های درونی، به سؤاالت پاسخ داده می شود؟

1( 3- روش علمی - شخصی و غیر قابل تعمیم بودن آن است - روش شهودی

2( 4- شیوه خردگرایانه - از روش های تجربی استفاده می شود - روش علمی 

3(  3- روش علمی - از روش های تجربی استفاده میشود - روش علمی 

4(  4- شیوه خردگرایانه شخصی و غیر قابل تعمیم بودن آن است - روش شهودی

گزینه صحیح را مشخص كنید -   

1( مواجهه فرد عادی با مسئله مانند دانشمند، منظم و قاعده مند است.                       2( با طرح مسئله موقعیت ناشناخته روشن می شود.

3(  به جریان رسیدن از مبدا به مقصد، فرآیند می گوییم.                                              4( روش علمی موقعیت ناشناخته را خلق می كند.

روش های كسب شناخت چه تعداد می باشند و مهم ترین ویژگی كدام روش، خصوصی بودن است؟ -   

1( پنج روش-روش خرد گرایانه                                                   2( پنج روش - روش علمی 

3( چهار روش - روش شهودی ها                                              4( چهار روش - روش علمی 

كدام گزینه بیانگر "تعریف عملیاتی"است؟-   

1( عملكرد ریاضی با توانایی دانش آموز در درس ریاضی مشخص می شود.

2( با دستیابی به هدف های درس می توان گفت كه فرد ریاضی را یاد گرفته است. 

3( با نگرش دانش آموز به درس ریاضی می توان به توانایی او در درس ریاضی پی برد.

4( عملكرد ریاضی با نمره ای كه دانش آموز از امتحان به دست می آورد، مشخص می شود.

كدام گزینه در رابطه با روش علمی نادرست می باشد؟-   

1( شیوه شهودی از منابع كسب شناخت. مبتنی بر درک درونی می باشد.

2( مهم ترین تفاوت فرد دانشمند با انسان عادی در مواجهه با مسئله، منظم و قاعده مند بودن آن است.

3( تكرار پذیری موجب سهولت اندازه گیری متغیر می شود 

4( دانشمندان به نتایج به دست آمده خود از روش علمی. بیشتر اعتماد دارند و منابع دیگر را نامعتبر می دانند.

كدام گزینه صحیح می باشد؟-   

1( در تعریف روش علمی، دانشمندان با طرح مسئله موقعیت ناشناخته را روشن می كنند.       2( همه علوم به یک میزان دارای یافته های تكرارپذیر می باشند.

3(  در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی هدفمند باشد.                         4(  روان شناسی، علم مطالعه رفتار می باشد.
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پ( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک دارای چه ویژگی می باشد؟ 
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3(  3- روش علمی - از روش های تجربی استفاده میشود - روش علمی 
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 پاسخ های زیر را به سؤال آیا جهان دارای نظم می باشد؟ به ترتیب مربوط به كدام یک از منابع یک شناخت می باشد؟  - 

 الف( خداوند در قرآن می فرماید: »لم تروا كیف خلق الله سبع سماوات طباقا « 

ب( برهان نظم توسط فالسفه 

1(  الف( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک ب( شیوه خردگرایانه                        2( الف( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک ب( روش علمی 

3( الف( نظر صاحب نظران ب( شیوه خردگرایانه                                                4( الف( نظر صاحب نظران ب( روش علمی 

به ترتیب هر یک از موارد زیر، ویژگی كدام یک از منابع كسب شناخت می باشد؟ -   

الف( عینی و قابل تكرار بودن                                ب( غیر قابل تعمیم بودن                                ج( مبتنی بر فلسفه و منطق 

1( الف( روش علمی /ب( روش سیر و سلوک/ ج( روش صاحب نظران                  2( الف( روش خردگرایانه /ب( روش سیر و سلوک /ج( روش صاحب نظران 

3(  الف( روش خردگرایانه/ ب( روش شهودی /ج( روش فردگرایانه                        4(  الف( روش علمی/ ب( روش شهودی /ج( روش خردگرایانه 

موقعیت ناشناخته و روشن سازی موقعیت ناشناخته توسط دانشمندان، به ترتیب از طریق ...........و ........... انجام می شود. -   

1(  طرح مسئله - ابهام زدایی و روش سازی                          2( طرح مسئله - به كار گیری روش علمی 

3(  به كار گیری روش علمی - طرح مسئله                           4( به كار گیری روش علمی - ابهام زدایی و روشن سازی

 كدام گزینه به صورت تعریف عملیاتی می باشد و علت اصلی اینكه در بین روانشناسان، تعریف واحدی از روانشناسی وجود ندارد، -   
چیست؟ 

1( اضطراب احساس نگرانی و دلهره ای است كه آدم احساس می كنند - گذر زمان

2( قبولی در امتحانات پایانی با كسب حداقل نمره 21 - زاویه دید دانشمندان به جهان هستی 

3( قبولی در امتحانات پایانی با كسب شرایط مقبول - گذر زمان و پیشرفت دانش 

4( اضطراب نمره ای است كه در پرسشنامه اضطراب سنج كتل كسب می شود - گذر زمان و پیشرفت دانش و زاویه دید دانشمندان به جهان هستی

با توجه به تعریف روش علمی، چه تعداد از موارد ذكر شده در مقابل عبارت های زیر نادرست است؟ -   

الف( جریان رسیدن از نقطه الف به نقطه ب )فرآیند( 

ب( تفاوت دانشمند با فرد عادی در مواجهه با مسئله، نظم و قاعده مند بودن آن است: )نظام دار بودن( 

ج( عامل هدفمندی روش علمی: )نظام دار بودن( 

د( دانشمندان به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی هستند: )جست وجو(

0 )4                                   2 )3                                   3 )2                                   1 )1

میزان تكرارپذیری یافته های به دست آمده از روش علمی كدام گزینه بیشتر از سایر گزینه ها می باشد؟ -   

1(  افزایش یادگیری دانش آموزان در آموزش مجازی تعاملی )دو طرفه( نسبت به آموزش مجازی یک طرفه

2( مدت زمان آموزش درس عربی بر روانخوانی قرآن دانش آموزان تأثیر می گذارد. 

3( میان ابتالی انسان به بیماری آنفوالنزا و سرد شدن هوا رابطه وجود دارد. 

4( تأكید بر خالصه نویسی برای بازدهی بیشتر مطالعه
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چه عاملی باعث هدفمندی روش علمی می شود و مهم تـرین تفاوت فرد دانشمند با فرد عادی در مواجهه با مسئله چه می باشد؟ -   

1( جست وجو - استفاده از استدالل های منطقی و فلسفی توسط دانشمند

2( نظام دار بودن روش علمی - استفاده از استدالل های منطقی و فلسفی توسط دانشمند

3(  نظام دار بودن روش علمی - منظم و قاعده مند بودن دانشمند

4( جست وجو - منظم و قاعده مند بودن دانشمند

در كدام یک از موارد زیر ویژگی تعریف عملیاتی به چشم نمی خورد؟-   

 IPMM 1( رفتار و گفتار غیر عادی و كاهش توانایی فرد در درک واقعیت از ویژگی های بارز اختالل روان گسیختگی است كه وجود آن را می توان با آزمون
تشخیص داد. 

2( بیش فعالی و شدت آن را می توان با كاهش عملكرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، طرد اجتماعی، عدم تمركز و بی قراری تشخیص داد. 

3( آزمون افسردگی بک، می تواند اختالل افسردگی و شدت آن را به عنوان اختاللی با عالئم كم خوابی، بی حوصلگی، ضعف و خستگی تشخیص دهد. 

گروفوبیا هستند با اختالل اوتیسم دارند، اشتباه گرفته شوند. 4( افرادی با اختالل اضطراب اجتماعی می توانند با افرادی كه كم رویی هنجاری دارند، دچار آ

كدام گزینه در رابطه با ویژگی های روش علمی تكرارپذیری، و تعریف عملیاتی، درست بیان شده است؟-   

1( تعریف عملیاتی یعنی متغیر مورد مطالعه باید عینی و دقیق تعریف شود و اضطراب، احساس نگرانی و دلهره ای است كه آدم احساس می كند. مثالی از تعریف 
عملیاتی می باشد. 

2( تعریف عملیاتی یعنی نتایج بدست آمده از روش علمی، شخصی نیست. 

3( نتایج حاصله از یک مطالعه و روش علمی شخصی نمی باشد بلكه در هر فرد با رعایت ضوابط علمی می تواند همان نتایج را تكرار كند كه این یعنی روش ما تكرارپذیر 
است. 

4( در تعریف عملیاتی می توان از متغیرهای عینی و ملموس استفاده كرد و تعریف عملیاتی یعنی اینكه هر فرد می تواند از یافته های متفاوت استفاده كند و به نتایج 
یكسان برسد.

چه تعداد از گزاره های زیر پیرامون شناخت و روش علمی درست است؟ -   

الف( در تعریف روش علمی، منظور از فرایند، جریان رسیدن به موقعیت نامعین است.
 ب( مهم ترین ویژگی روش های مبتنی بر سیر و سلوک غیر قابل تعمیم بودن و عینیت آنهاست.

 ج( مهم تـرین تفاوت فرد عادی با دانشمند در شیوه مواجهه منظم و قاعده مند بودن است.
 د( تكرارپذیری یعنی رسیدن به برداشت یكسان و یا تقریبا یكسانی از معنای یک مفهوم توسط همه افراد 

ه( در شیوه خردگرایانه كه مبتنی بر منطق است، فیلسوفان و دانشمندان با روش های عقالنی به حقیقت پی می برند. 
3 )4                    4 )3                    1 )2                    2 )1

های -    بحران  رابطه  پیرامون  متعدد  روانشناسان  كتب  خواندن  همچنین  كرونا،  پیرامون  گوناگون  مقاالت  بررسی  با  ربیعی  آقای 
اجتماعی و افسردگی، این فرضیه را كه كرونا در افزایش شمار خودكشی و افسردگی تاثیر قابل مالحظه ای دارد را تایید می كند، او از 

كدام منبع شناخت برای رسیدن به این معرفت بهره برده است؟ 

1(  استدالل های منطقی                   2( شهود و دریافت درونی                   3( استناد به سخن صاحب نظران                   4( روش غیر علمی
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به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر در كدام گزینه، به درستی بیان شده است؟ -    

الف( ترتیب بیان های علمی در علوم تجربی عبارتند از: مسئله - فرضیه - نظریه - اصول. 
ب( یک محقق جهت جمع آوری اطالعات زمانی از روش مشاهده استفاده می كند كه امكان دخالت كردن در پدیده مورد مطالعه و ایجاد 

تغییر در آن را نداشته باشد.
 پ( هر چه پردازش اطالعات ادراكی تر باشد، شناخت شكل گرفته پایدارتر خواهد بود.

 ت( عالی ترین مرتبه شناخت، استدالل و قضاوت می باشد.
1( غ - ص - ص -غ                             2( ص - ص -غ-غ                             3( غ-ص-غ-غ                             4( ص -غ - ص – ص

در روش علمی، بیان دقیق و عینی هر متغیر را چه می نامند؟ -    

1( فرضیه                                  2( نظریه                               3(  توصیف                               4(  تعریف عملیاتی

عبارت افراد باهوش در زندگی موفق ترند. بیانگر چه سطحی از بررسی رفتار انسان است؟-    

1( پیش بینی                             2( ارزشیابی                             3(  توصیف                             4( تبیین

نظریه های علمی را بر چه اساسی میسنجیم؟ -    

1(  میزان تأثیر پذیری در محیط                  2( سودمندی و كاربردپذیری                    3( قواعد حاكم در علوم تجربی                  4( شرایط به وجود آمده در مراحل آزمایش

شناسایی مهم ترین علل شكست تحصیلی، به كدام مفهوم اشاره دارد؟ -    

1( تبیین                             2( توصیف                             3(  كنترل                             4( پیش بینی

تبیین در كدام گزینه ذكر شده است؟ -    

1( هدف نهایی همه علوم تجربی هستند.                           2( تحت تأثیر علت های زیادی هستند 
3(  با دشواری های زیادی روبه رو هستند                           4( توصیف و تبیین در روانشناسی سهل و آسان است. 

در كدام یک از اهداف علوم تجربی از جمله علم روانشناسی به بررسی مهم ترین علل بروز پدیده ها می پردازد و علت دشوار بودن -    
پیش بینی در علم روانشناسی نسبت به سایر علوم كدام است؟ 

1( توصیف- پدیده های روان شناختی تابع علت های زیادی است.             2( تبیین - رعایت مسائل اخالقی 

3( تبیین - پدیده های روان شناختی تابع علت های زیادی است.                4( توصیف - رعایت مسائل اخالقی

تالش روان شناسان بر كدام مورد، متمركز است؟ -    

1(  توصیف و تبیین علمی رفتار انسان                                             2( شكل دهی فرضیه برای بررسی داده ها 

3( مشاهده طبیعی رفتار و تجربه منحصر به فرد انسان                   4( گردآوری و جمع آوری اطالعات در مورد انسان

كدام گزینه، عبارت »گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود.« را توصیف می كند؟ -    

1( اصل                        2( مسئله                        3(  فرضیه                        4( نظریه
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كدام گزینه نادرست است؟ -    

1( فرضیه، جمله ای خبری است كه به صورت خردمندانه و نه لزوما مبتنی بر تجربه طرح می شود. 

2( فرضیه در صورت تأیید، به قانون یا اصل تبدیل می شود.

3( نتایج بررسی فرضیه ممكن است، پرسش هایی را به دنبال داشته باشد. 

4( رابطه بین مسئله و فرضیه رابطه یک سویه نیست.

پاسخ به پرسش چرا یک فرد وقتی كه در جمع قرار می گیرد متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می كند؟ از منظر علم روانشناسی -    
چه پاسخی با ارزش است؟ 

1( پاسخی كه با واقعیت های تایید شده علم روانشناسی منطبق باشد.                   2( پاسخ دقیق و معتبر

3( پاسخ با روش حسی و شهودی                                                                           4( گزینه 1و 2 صحیح می باشند.

در ارتباط با پیش بینی كه یكی از اهداف علوم تجربی می باشد، كدام گزینه نادرست است؟ -    

1(  پیش بینی در سایر علوم سهل و آسان است. اما در علم روانشناسی اینطور نیست.

2( پیش بینی و كنترل پدیده ها. به چگونگی توصیف و تبیین آن ها بستگی دارد. 

3( اثرپذیری چرایی پدیده مورد مطالعه را پیش بینی می گویند.

4( بین پیش بینی و كنترل یک پدیده رابطه عكس وجود دارد.

كدام گزینه در ارتباط با بیان های علمی صحیح می باشد؟ -    

1( اولین فعالیت در هر پژوهش علمی، انتخاب مسئله می باشد و مسئله یک جمله خبری است.

2( فرضیه یک جمله انشائی در پاسخ به پرسش یا ابهامی مطرح می شود.

3(  فرضیه پس از تأیید شدن به قانون یا اصل تبدیل می شود و مجموعه ای از قوانین، نظریه را شكل می دهد. 

4(  بین فرضیه و نظریه یک رابطه دوسویه وجود دارد.

اولین فعالیت در هر پژوهش علمی كدام است و به چه علت احتمال تایید فرضیه ها بیشتر از احتمال عدم تایید آن ها می باشد؟ -    

1(  انتخاب مسئله - چون فرضیه پاسخی است مبتنی بر دانش و تجربه                       2( فرضیه - چون فرضیه یک جمله خبری می باشد. 

3( فرضیه - چون فرضیه پاسخی است مبتنی بر دانش و تجربه                                    4( انتخاب مسئله - چون فرضیه یک جمله خبری می باشد.

كدام عبارت به صورت فرضیه تدوین شده است؟-    

1(  بین یادگیری دختران و پسران، مطمئنا تفاوت هایی وجود دارد.

2( میان آموزش غیر حضوری و یادگیری چه رابطه ای وجود دارد؟ 

3( میان فیلم های خشن و رفتار پرخاشگری كودكان رابطه مستقیم وجود دارد. 

4( آموزش غیر حضوری و آنالین می تواند راه حل مناسبی برای افزایش یادگیری دانش آموزان باشد.
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كدام گزینه نادرست است؟ -    
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4( رابطه بین مسئله و فرضیه رابطه یک سویه نیست.

پاسخ به پرسش چرا یک فرد وقتی كه در جمع قرار می گیرد متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می كند؟ از منظر علم روانشناسی -    
چه پاسخی با ارزش است؟ 

1( پاسخی كه با واقعیت های تایید شده علم روانشناسی منطبق باشد.                   2( پاسخ دقیق و معتبر

3( پاسخ با روش حسی و شهودی                                                                           4( گزینه 1و 2 صحیح می باشند.

در ارتباط با پیش بینی كه یكی از اهداف علوم تجربی می باشد، كدام گزینه نادرست است؟ -    

1(  پیش بینی در سایر علوم سهل و آسان است. اما در علم روانشناسی اینطور نیست.

2( پیش بینی و كنترل پدیده ها. به چگونگی توصیف و تبیین آن ها بستگی دارد. 

3( اثرپذیری چرایی پدیده مورد مطالعه را پیش بینی می گویند.

4( بین پیش بینی و كنترل یک پدیده رابطه عكس وجود دارد.

كدام گزینه در ارتباط با بیان های علمی صحیح می باشد؟ -    

1( اولین فعالیت در هر پژوهش علمی، انتخاب مسئله می باشد و مسئله یک جمله خبری است.

2( فرضیه یک جمله انشائی در پاسخ به پرسش یا ابهامی مطرح می شود.

3(  فرضیه پس از تأیید شدن به قانون یا اصل تبدیل می شود و مجموعه ای از قوانین، نظریه را شكل می دهد. 
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1(  بین یادگیری دختران و پسران، مطمئنا تفاوت هایی وجود دارد.

2( میان آموزش غیر حضوری و یادگیری چه رابطه ای وجود دارد؟ 

3( میان فیلم های خشن و رفتار پرخاشگری كودكان رابطه مستقیم وجود دارد. 

4( آموزش غیر حضوری و آنالین می تواند راه حل مناسبی برای افزایش یادگیری دانش آموزان باشد.
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روانشناسی جامع کنکور

كدام فرایند مطالعاتی در علم روانشناسی مشكل است و در كدام گزینه به درستی به علت آن اشاره شده است؟ -    

1(  كنترل - تاثیر پذیری از پیش فرض ها                           2( تبیین - پیچیدگی جهت گیری های ذهنی 

3(  پیش بینی - پیچیدگی در تعیین عوامل مؤثر                 4(  توصیف - یكسان نبودن رفتار

واژه تبین به بیان .............. اشاره دارد و واژه توصیف به .............. مربوط می شود.-    

1(  چرایی – چیستی                  2( چگونگی - چرایی                  3(  چرایی – چگونگی                  4( ماهیت – چرایی

واكنش افراد غیر متخصص به پرسش های مطرح شده در حوزه روانشناسی چیست؟ -    

1( پاسخگویی با دانش و پژوهش روزافزون                          2( تبعیت از نظر متخصصان روانشناسی 

3(  پاسخ گویی عامیانه و باور تدریجی دیدگاه خود                4( پاسخ دقیق و معتبر 

هدف نهایی همه علوم تجربی ............. است -    

1( پیش بینی - تبیین                  2( كنترل - توصیف                  3(  توصیف – تبیین                  4( پیش بینی – كنترل

كدام ترتیب درباره روند گزاره های علمی درست است؟ -    

1(  مسئله ←فرضیه ← اصول ←قوانین                                     2( مسئله ←فرضیه ←قوانین ←نظریه        

3( مسئله ←نظریه ←فرضیه ←قوانین                                       4( مسئله ←فرضیه ←گزاره ←نظریه

اگر شما به عنوان پژوهشگر روان شناس بخواهید نظریه ای را با روش تجربی مورد بررسی قرار دهید، كدام مراحل علمی را به -    
ترتیب طی كرد؟

1(  آزمایش و بررسی داده ها، استقراء داده ها، نتیجه گیری

2( بررسی نظریه، جمع آوری اطالعات برای رد نظریه، نتیجه گیری

3( مشاهده و جمع آوری اطالعات، ارائه ی فرضیه، آزمایش، نتیجه گیری

4( ارائه ی فرضیه، مشاهده و جمع آوری اطالعات، آزمایش و بررسی داده ها برای تأیید نظریه

مدرسه ای قصد دارد دانش آموزان خود را به اردوی تفریحی ببرد اما روز اردو اتوبوس خراب شده و روشن نمی شود. تعدادی از -    
دانش آموزان در ارتباط با این مسئله پاسخ هایی را مطرح می كنند. چند مورد از این پاسخ ها، خردمندانه می باشد؟ 

آرمان: روشن نشدن اتوبوس احتماال با برق موتور ارتباط دارد. 

علی: هیچ وقت شانس ندارم و االن هم ماشین روشن نمی شود. 

محسن: چون باطری اتوبوس ضعیف است روشن نمی شود. 

 احمد: اتوبوس روشن نمی شود چون قطعه بنزین تمام كرده است. 

سینا: آیا ممكن است روشن نشدن اتوبوس به خاطر استارت باشد؟ 

2 )4                                  3 )3                                  4 )2                                  1  )1
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پاسخ صحیح سؤاالت زیر در راستای اهداف علم روانشناسی در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

الف( اولین قدم برای پاسخ به یک مسئله روانشناختی چه می باشد؟ 

ب( هدف نهایی همه علوم تجربی از جمله روانشناسی كدام است؟ 

ج( بررسی مهم ترین علل افزایش دمای سطح زمین، كدام هدف می باشد؟ 

1( الف( تبیین ب( پیش بینی ج( توصیف                                                     2( الف( توصیف ب( پیش بینی و كنترل ج( تبیین 

3( الف( توصیف ب( پیش بینی و كنترل ج( پیش بینی                                4( الف( تبیین ب( كنترل ج( توصیف

پاسخ صحیح جاهای خالی زیر به ترتیب در كدام گزینه مطرح شده است؟ -    

الف( مهم ترین ویژگی روش های شهودی ............ می باشد. ب( مطالعه ............. در روانشناسی به انسان محدود نمی شود و 
این فرآیند به طور ............. قابل مشاهده می باشد. ج( در روش علمی ............ و ... موجب سهولت اندازه گیری متغیر می شود. 

1(  مبتنی بر درک درونی - رفتار - غیر مستقیم - تكرار پذیری

2( مبتنی بر افراد متخصص و با تجربه - شناخت - مستقیم - تكرارپذیری 

3( مبتنی بر افراد متخصص و با تجربه - شناخت - غیر مستقیم - تعریف عملیاتی

4( مبتنی بر درک درونی - رفتار - مستقیم - تعریف عملیاتی

در پاسخ به این سوال كه فردی كه بسیار سخت كوش است آیا هوش باالتری دارد؟، به ترتیب هر یک از موارد زیر به كدام یک -    
از اهداف علم روانشناسی می پردازد؟ 

الف( برنامه ریزی روزانه باعث سخت كوشی فرد می شود.                             ب( تعریف دقیق و روشن از هوش و سخت كوشی 

ج( تغذیه مناسب مادر در دروان بارداری، هوش نوزاد را افزایش می دهد. 

1( كنترل - توصیف - تبیین                                2( تبیین - توصیف - تبین

3 (كنترل - تبیین - پیش بینی                            4( تبیین - تبیین - پیش بینی

در متن زیر چه تعداد جمالت فرضیه می باشند؟ -    

آیا میدانید كه ما هنوز نمی دانیم جهان ما دقیقا چه شكلی دارد؟ همه ستاره ها و سیارات كه توانایی تماشای آن را داریم، فقط   درصد 
از جهان هستند. احتماال    درصد باقیمانده از ماده از انرژی تاریک تشكیل شده است و سیاره ما رازهای پنهان زیادی دارد.

1 )4                                     4 )3                                     3 )2                                     2 )1

به ترتیب در موارد كدام گزینه به تبیین، اصل و توصیف اشاره شده است؟ -    

الف( یاد آوری یک مطلب در همان محل كه آن را یاد گرفته ایم چه تاثیری بر حافظه می گذارد. 

ب( محرومیت جسمی به معنای عدم تحریک گیرنده های جسمی توسط محرک خارجی است. 

ج( گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می گردد. 

د( ناهماهنگی شناختی به این علت پدید می آید كه در این باور و رفتار تعارض وجود دارد.

1( ج - الف -ب                                     2( د-ج-ب                                     3( الف-د-ج                                     4( ب - د – ج
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پاسخ صحیح سؤاالت زیر در راستای اهداف علم روانشناسی در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

الف( اولین قدم برای پاسخ به یک مسئله روانشناختی چه می باشد؟ 

ب( هدف نهایی همه علوم تجربی از جمله روانشناسی كدام است؟ 

ج( بررسی مهم ترین علل افزایش دمای سطح زمین، كدام هدف می باشد؟ 

1( الف( تبیین ب( پیش بینی ج( توصیف                                                     2( الف( توصیف ب( پیش بینی و كنترل ج( تبیین 

3( الف( توصیف ب( پیش بینی و كنترل ج( پیش بینی                                4( الف( تبیین ب( كنترل ج( توصیف

پاسخ صحیح جاهای خالی زیر به ترتیب در كدام گزینه مطرح شده است؟ -    

الف( مهم ترین ویژگی روش های شهودی ............ می باشد. ب( مطالعه ............. در روانشناسی به انسان محدود نمی شود و 
این فرآیند به طور ............. قابل مشاهده می باشد. ج( در روش علمی ............ و ... موجب سهولت اندازه گیری متغیر می شود. 

1(  مبتنی بر درک درونی - رفتار - غیر مستقیم - تكرار پذیری

2( مبتنی بر افراد متخصص و با تجربه - شناخت - مستقیم - تكرارپذیری 

3( مبتنی بر افراد متخصص و با تجربه - شناخت - غیر مستقیم - تعریف عملیاتی

4( مبتنی بر درک درونی - رفتار - مستقیم - تعریف عملیاتی

در پاسخ به این سوال كه فردی كه بسیار سخت كوش است آیا هوش باالتری دارد؟، به ترتیب هر یک از موارد زیر به كدام یک -    
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1 )4                                     4 )3                                     3 )2                                     2 )1
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پاسخ صحیح سؤاالت زیر به ترتیب در كدام گزینه به درستی مطرح شده است؟ -    

الف( هنگامی كه یک پژوهشگر در مورد موضوعی با ابهام مواجه می شود، كدام بیان علمی شكل می گیرد؟ 

ب( خردمندانه بودن یک جمله خبری، به چه معناست؟ 

پ( در چه صورتی یک فرضیه به اصل تبدیل می شود؟

1( فرضیه - یعنی براساس شانس و تصادف نیست. - در صورتی كه فرضیه یک جمله خبری باشد. 

2( مسئله - یعنی بر اساس شانس و تصادف نیست. - با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تأیید شود. 

3( فرضیه - یعنی براساس دانش و تجربه است. - با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تایید شود 

4( مسئله - یعنی بر اساس دانش و تجربه است. - در صورتی كه فرضیه یک جمله خبری باشد.

هریک از موارد زیر به كدام یک از مراحل علم اشاره شده است؟ -    

الف( آغاز گر پژوهش دانشمندان   

ب( طرح مجموعه ای منسجم از قوانین علمی  

ج( تأیید آن نیازمند مشاهدات تجربی است.

1( طرح مسئله - نظریه - فرضیه                                       2( طرح مسئله - فرضیه - اصول علمی 

3( فرضیه - نظریه - قوانین علمی                                      4( فرضیه - اصول علمی - نظریه 

 تالش برای پاسخگویی به این كه چرا بازشناسی خاطرات دوره كودكی دشوار است، بیانگر كدام هدف علم روان شناسی است؟ -    

1( كنترل                          2( تبیین                          3 (توصیف                          4( پیش بینی

تعریف عملیاتی كدام یک از واژگان زیر دشوارتر است؟ -    

1( فشار خون                         2( استرس كاری                         3(  سوخت و ساز بدن                         4( هورمون آدرنالین

 هدف نهایی همه علوم تجربی ............... .ست و از آنجایی كه پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علل مختلفی هستند، روان    - 
شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در ................ پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو است. 

1( توصیف و تبیین - توصیف و تبیین                    2( پیش بینی و كنترل - توصیف و تبیین

3(  پیش بینی و كنترل پیش بینی و كنترل                  4( توصیف و تبیین پیش بینی و كنترل

كدام گزینه بیانگر مفهوم »نظریه« و »قانون« است؟-    

1( مجموعه ای از فرضیه های تأیید شده و تأیید نشده - مجموعه ای از اصول علمی                            2( مجموعه ای از اصول علمی- فرضیه تأییدشده

3( مجموعه ای از فرضیه های تأییدشده - مجموعه ای از فرضیه های تأیید شده و تأیید نشده               4( مجموعه ای از قوانین علمی- نظریه علمی تأییدشده 

 كدام یک از عبارات زیر »فرضیه« است؟-    

1( چه عواملی روی افسردگی اثر دارد؟                                                        2( ارتباط بین اعتماد به نفس و افسردگی در افراد چگونه است؟ 

3(  ناكامی های مكرر موجب احساس افسردگی می شود.                         4( برای از بین بردن افسردگی بهتر است اعتماد به نفس كودكان را تقویت كنیم.
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 كدام یک از فرایندهای زیر مربوط به »شناخت عالی« است؟ -    

1( تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده                      2( انتخاب محرک های احساس شده 

3(  بازنمایی اطالعات نگهداری شده                       4( نگهداری تفسیر محرک های انتخابی

 به ترتیب درستی )ص( یا نادرستی )غ( گزاره های زیر در كدام گزینه آمده است؟-    

 الف( در علوم تجربی با كمک مشاهده و سایر روش های دقیق، رابطه بین پدیده های طبیعی بررسی می شود.

ب( دانشمندان برای بررسی رابطه بین پدیده های طبیعی از پرسش های علمی، فرضیه ها و نظریه ها استفاده می كنند. 

ج( نظریه ها در صورت تأیید تجربی به قانون یا اصل تبدیل می شوند. 

1( ص غ -غ                        2( ص-ص-غ                        3(  غ-غ- ص                        4( غ - ص - ص 

 خانمی می گوید »من نمی توانم به مردانی كه والدینشان از هم طالق گرفته اند، اعتماد كنم. زیرا بارها دیده ام هر مردی كه -    
از خانواده طالق بوده، به همسرش خیانت كرده است.« این خانم بر اساس كدام یک از منابع كسب شناخت اظهارنظر كرده است؟

1( استناد به نظر صاحب نظران                          2( روش خردگرایانه                          3( روش شهودی                          4( روش علمی 

 »روش خرد كردن مسئله، مهارت حل مسئله را افزایش می دهد. این عبارت نمونه ای از ............ است. -    

1( توصیف                        2( تبیین                        3(  پیش بینی                        4( كنترل 

رعایت مسائل اخالقی، علم روان شناسی را در تحقق كدام ویژگی با محدودیت بیشتری مواجه كرده است؟ -    

1( تعریف عملیاتی              2( توصیف                         3( تبیین                   4( تكرارپذیری 

 علت اضافه شدن واژۀ »فرایندهای ذهنی« در تعریف روان شناسی چیست؟-    

1( عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأكید بر رفتار موجودات            2( ناتوانی در مشاهده غیرمستقیم بسیاری از رفتارها و تأكید بر كنش های انسانی 

3( عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأكید بر كنش های انسانی       4( ناتوانی در مشاهده غیرمستقیم بسیاری از رفتارها و تأكید بر رفتار موجودات

 كدام یک از اعمال زیر "رفتار"محسوب می شود؟-    

1( مریم با اینكه میداند دروغ گفتن كار غلطی است ولی در درون، عمل خود را توجیه می كند. 

2( سهیال خاطرات مسافرت عید سال گذشته را برای دوستش تعریف می كند. 

3( مینا با دیدن چهره كودكان كار سر چهارراه بسیار غمگین می شود. 

4( زهره قبل از رفتن به جلسه امتحان درس هایش را در ذهن خود مرور می كند.

بر    -  تأثیرگذاری  منظور  به  ترتیب  به  تبلیغات«  در  محصوالت  كیفی  های  ویژگی  »بیان  و  محصوالت«  جذاب  و  زیبا  های  »طراحی   
خریدارانی انجام می شود كه پردازش .......... و ......... دارند. 

1( ادراكی- ادراكی                          2( ادراكی- مفهومی                          3(  مفهومی ادراكی                          4( مفهومی- مفهومی پ
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ج( نظریه ها در صورت تأیید تجربی به قانون یا اصل تبدیل می شوند. 
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 »روش خرد كردن مسئله، مهارت حل مسئله را افزایش می دهد. این عبارت نمونه ای از ............ است. -    

1( توصیف                        2( تبیین                        3(  پیش بینی                        4( كنترل 

رعایت مسائل اخالقی، علم روان شناسی را در تحقق كدام ویژگی با محدودیت بیشتری مواجه كرده است؟ -    

1( تعریف عملیاتی              2( توصیف                         3( تبیین                   4( تكرارپذیری 
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1( مریم با اینكه میداند دروغ گفتن كار غلطی است ولی در درون، عمل خود را توجیه می كند. 

2( سهیال خاطرات مسافرت عید سال گذشته را برای دوستش تعریف می كند. 

3( مینا با دیدن چهره كودكان كار سر چهارراه بسیار غمگین می شود. 
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 واژه »فرایندهای ذهنی« به دلیل .......... و تأكید بر .......... در تعریف روان شناسی لحاظ گردید.-    

1( عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها- كنش های انسانی                                 2( اهمیت بیشتر شناخت نسبت به رفتار - روابط متقابل بین موجودات 

3(  اهمیت بیشتر شناخت نسبت به رفتار - كنش های انسانی                                    4( عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها - روابط متقابل بین موجودات 

كدام یک از عبارات زیر در رابطه با »تعریف روان شناسی« درست نیست؟-    

1( در بین روان شناسان تعریف واحدی برای روان شناسی وجود ندارد. 

2( گذشت زمان و پیشرفت دانش باعث تغییر اطالعات و فهم دقیق تری از پدیده ها می شود. 

3( پیچیدگی پدیده های جهان موجب می شود دانشمندان از زوایای مختلف به آن ها نگاه كنند. 

4( در روان شناسی مطالعه رفتار محدود به انسان است و شامل دیگر موجودات زنده نمیشود.

»صحبت كردن«، »استدالل« و »برنامه ریزی دقیق« به ترتیب مصادیقی از .......... هستند. -    

1( رفتار - رفتار - شناخت                          2( شناخت رفتار - رفتار                          3(  رفتار - شناخت – شناخت                          4( شناخت - شناخت رفتار

 »شناخت پایه« و »شناخت عالی« به ترتیب از پایین ترین سطح شامل .......... و .......... هستند.-    

1( احساس، توجه و ادراک - حافظه، تفكر، استدالل و تصمیم گیری                  2( توجه، ادراک و حافظه - حل مسئله، تصمیم گیری، قضاوت و استدالل 

3( احساس، توجه و ادراک - حافظه، استدالل، تصمیم گیری و حل مسئله         4( توجه، ادراک و حافظه - استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری 

 عبارات زیر به ترتیب بیانگر كدام یک از اهداف روان شناسی است؟-    

- »افرادی كه در راه ارضای نیازهای خود به طور مكرر ناكام می شوند، احتمال ابتال به افسردگی در آنان بیشتر است.«

-»پرخاشگری رفتاری است كه هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد.«

- »اضطراب بر اثر افزایش ترشح آدرنالین هنگام مواجه با خطر ایجاد می شود.« 

1( تبیین - توصیف- پیش بینی                    2( پیش بینی -توصیف - تبیین 

3(  توصیف – تبیین-كنترل                           4( كنترل - تبیین – توصیف

به پاسخ های خردمندانه و سنجیده به مسئله های علمی دانشمندان چه می گویند؟ -    

1( قانون یا اصل                          2( بیان علمی                          3(  نظریه                          4( فرضیه 

موفقیت در رسیدن به پیش بینی و كنترل در علم روانشناسی به چه چیزی بستگی دارد ؟ -    

1( مطالعه علل بروز پدیده ها                                    2( تحت تأثیر قرار گرفتن پدیده ها 

3( چگونگی توصیف و تبیین پدیده مورد مطالع       4(  آموزش و مهارت حل مسئله 
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 كدام یک از منابع كسب شناخت مبتنی بر درک درونی است؟-    

1( روش علمی                                                                         2( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی 

3( استناد به نظر صاحبنظران و مقام صالحیت دار                  4( شیوه خردگرایانه

فرایند جست و جوی با قاعده و نظام دار برای مشخص كردن یک موقعیت نامعین در تعریف كدام یک از گزینه های و زیر آمده -    
است؟ 

1( شناخت                                 2( روان شناسی                                 3(  تعریق عملیاتی                                 4( روش علمی 

 كدام گزینه در رابطه با ویژگی های روش علمی صحیح نیست؟   - 

1( در روش علمی، هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود. 

2( تكرارپذیری یكی از ویژگیهای مهم در روش علمی است

3(  روش علمی با محدودیت هایی مواجه نیست. به همین دلیل است كه استفاده از روش علمی تاكنون توانسته است به همه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.

4( روش علمی، روش مورد نظر روان شناسان است. 

 واژه فرایندهای ذهنی، به چه دلیل در تعریف روان شناسی لحاظ شده است؟-    

1( عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأكید بر كنش های انسانی                                  2( پیچیده بودن فهم پدیده ها 

3( تأكید فراوان بر مفاهیم شناختی                                                                                            4( تبیین موضوعات مورد مطالعه 

 فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه چه نام دارد؟ -    

1( تفكر                          2( ادراک                          3( پردازش                          4( توجه 

كدام یک از گزینه های زیر، شناخت عالی محسوب نمی شود؟-    

1( حل مسئله                          2( استدالل                          3(  قضاوت                          4( ادراک

 كدام عبارت زیر در رابطه با فرضیه نادرست است؟ -    

1( پاسخی اولیه به مسئله علمی است.                                          2( می تواند باعث طرح سؤال شود. 

3( در صورت تأیید تجربی به نظریه تبدیل می شود.                       4( پاسخی خردمندانه و سنجیده به مسئله علمی است.

در كدام گزینه دو توصیف به كار رفته است؟-    

1( سرسختی، تحمل استرس را آسان می كند . امید به آینده، باعث به تعویق افتادن افسردگی می شود.

2( متغیر، یعنی هر چیزی كه تغییر می كند . به جریان یک عمل، فرآیند می گویند. 

3( سرسختی، تحمل استرس را آسان می كنند - به جریان یک عمل، فرآیند میگویند.

4( متغیر، یعنی هر چیزی كه تغییر می كند . امید به آینده، باعث به تعویق افتادن افسردگی می شود.
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 كدام یک از منابع كسب شناخت مبتنی بر درک درونی است؟-    

1( روش علمی                                                                         2( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی 

3( استناد به نظر صاحبنظران و مقام صالحیت دار                  4( شیوه خردگرایانه

فرایند جست و جوی با قاعده و نظام دار برای مشخص كردن یک موقعیت نامعین در تعریف كدام یک از گزینه های و زیر آمده -    
است؟ 

1( شناخت                                 2( روان شناسی                                 3(  تعریق عملیاتی                                 4( روش علمی 

 كدام گزینه در رابطه با ویژگی های روش علمی صحیح نیست؟   - 

1( در روش علمی، هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود. 

2( تكرارپذیری یكی از ویژگیهای مهم در روش علمی است

3(  روش علمی با محدودیت هایی مواجه نیست. به همین دلیل است كه استفاده از روش علمی تاكنون توانسته است به همه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.

4( روش علمی، روش مورد نظر روان شناسان است. 

 واژه فرایندهای ذهنی، به چه دلیل در تعریف روان شناسی لحاظ شده است؟-    

1( عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأكید بر كنش های انسانی                                  2( پیچیده بودن فهم پدیده ها 

3( تأكید فراوان بر مفاهیم شناختی                                                                                            4( تبیین موضوعات مورد مطالعه 

 فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه چه نام دارد؟ -    

1( تفكر                          2( ادراک                          3( پردازش                          4( توجه 

كدام یک از گزینه های زیر، شناخت عالی محسوب نمی شود؟-    

1( حل مسئله                          2( استدالل                          3(  قضاوت                          4( ادراک

 كدام عبارت زیر در رابطه با فرضیه نادرست است؟ -    

1( پاسخی اولیه به مسئله علمی است.                                          2( می تواند باعث طرح سؤال شود. 

3( در صورت تأیید تجربی به نظریه تبدیل می شود.                       4( پاسخی خردمندانه و سنجیده به مسئله علمی است.

در كدام گزینه دو توصیف به كار رفته است؟-    

1( سرسختی، تحمل استرس را آسان می كند . امید به آینده، باعث به تعویق افتادن افسردگی می شود.

2( متغیر، یعنی هر چیزی كه تغییر می كند . به جریان یک عمل، فرآیند می گویند. 

3( سرسختی، تحمل استرس را آسان می كنند - به جریان یک عمل، فرآیند میگویند.

4( متغیر، یعنی هر چیزی كه تغییر می كند . امید به آینده، باعث به تعویق افتادن افسردگی می شود.
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 كدام یک از مفاهیم زیر در تعریف روش علمی با هدفمندی بیش تر ارتباط دارد؟ -    

1( ابهام زدایی                          2( نظام دار بودن                          3(  موقعیت نامعین                          4( جستجو 

ویژگی های روش »علمی« و روش »عرفا« به ترتیب در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

1( غیرقابل تكرار و عینی - اجتماعی و غیرقابل تعمیم                              2( شخصی و غیرقابل تعمیم - عینی و قابل تكرار 

3( قابل تكرار و عینی - شخصی و غیرقابل تعمیم                                     4( قابل تكرار و انتزاعی - شخصی و قابل تعمیم

كدام فعالیت زیر با بقیه متفاوت است؟ -    

1( سعید با دیدن پسر عمویش، یاد دوران كودكی خود می افتد.                              2( زهرا حركت توپ تنیس را با چشمش دنبال می كند.

3(  مورچه ها دانه های برنج را به داخل النه خود حمل می كنند.                           4( فاطمه با دیدن دوست قدیمی اش از خوشحالی جیغ می كشد.

 به ترتیب مراحل بعد و قبل »ادراک« كدام است؟ -    

1( توجه به حافظه                          2( تفكر - توجه                          3(  حافظه – احساس                          4( حافظه - توجه 

 كدام پردازش زیر با بقیه متفاوت است؟   - 

1( انتخاب همسر براساس زیبایی ظاهری                      2( انتخاب ماشین لباسشویی كه رنگ آن سفید است. 

3( خرید كفش براساس سال های كاركرد آن                 4( خرید هدیه ای برای دوست كه در بسته بندی بزرگ ارائه شود. 

 در كدام گزینه دو »شناخت پایه « و یک »شناخت عالی« بیان شده است؟ )ترتیب مهم نیست.( -    

1( استدالل - حل مسئله - ادراک            2( توجه به قضاوت - حافظه            3( حافظه - توجه -ادراک            4( استدالل - قضاوت - حل مسئله 

 كدام یک از تعاریف زیر، عملیاتی است؟-    

1( پیشرفت تحصیلی یعنی عالی بودن در میان همساالن                         2( كسی كه از همه سریع تر به سؤاالت معلم پاسخ می دهد، باهوش تر است. 

3( اضطراب، نمره ای است كه از »آزمون كتل« به دست می آید.             4( افسردگی یعنی گوشه نشینی

 به ترتیب كدام یک از منابع كسب شناخت »تكرارپذیر« و »مبتنی بر منطقه هستند؟ -    

1( شهودی- خردگرایانه                                                             2( روش علمی- خردگرایانه 

3( روش علمی- استناد به تظر صاحب نظران                           4( شهودی - استناد به نظر صاحب نظران 

 »پیش بینیه كدام یک از مفاهیم زیر دشوارتر است و واژه »فرایند« در تعریف روش علمی به چه مفهومی اشاره دارد؟ -    

1( اراده و تالش هدفمندی                                                  2( فشار خون - نظام دار بودن

3(  انگیختگی ذهنی و جریان داشتن                                  4( پركاری غده تیروئید - ابهام زدایی
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 این كه »پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند« نشان دهنده دشواری علم روان شناسی در تحقق كدام -    
هدف است؟ 

1( توصیف                     2( تبیین                     3(  پیش بینی                     4( كنترل

وقتی همه اصول حافظه كنار یكدیگر قرار گیرند، كدام مفهوم علمی شكل می گیرد؟ -    

1( فرضیه های فراموشی                     2( قوانین یادگیری                     3(  نظریه های فراموشی                     4( مسئله های یادگیری 

 كدام یک از پرسش های زیر در قلمرو علم روان شناسی نیست؟-    

1( علت تفاوت رفتار افراد در موقعیت های مختلف چیست؟                                 2( تماشای برنامه های ماهواره ای چه تأثیری بر رفتار افراد می گذارد؟ 

3( برای بهبود عملكرد حافظه در دانش آموزان چه راهبردهایی وجود دارد؟           4( افراد بزهكار كه هنوز به سن قانونی نرسیده اند، چگونه باید مجازات شوند؟

اندازه گیری دقیق یک پدیده در روش علمی مستلزم چیست؟ -    

1( تعریف عملیاتی پدیده موردنظر                                     2( تكرارپذیر بودن روش به كار گرفته شده 

3( رعایت مسائل اخالقی در فرایند پژوهش                      4( نظام دار بودن روش علمی

دانشمندان به انجام كدام فعالیت تمایل ندارند؟ -    

1( همانند لوح فشرده حاوی اطالعات خام گسترده ای باشند.                         2( از اطالعات موجود در حافظه استنباط های زیادی داشته باشند. 

3( با بازنمایی آنچه در حافظه است به مراتب باالتر شناخت دست یابند.            4( با تفكر، به فرایندهایی همچون حل مسئله و تصمیم گیری دست پابند،

 در كدام تصمیم گیری، شناخت شكل گرفته پایدارتر و كارآمدتر است؟    - 

1( خرید یک كفش بر اساس هماهنگی رنگ آن با لباس موردنظر                   2( خرید یک ساعت به دلیل معروف بودن كمپانی سازنده آن 

3( انتخاب یک شلوار بر اساس مطابقت آن با مد روز                                         4( انتخاب یک كیف به دلیل جادار و سبک بودن آن 

بسیاری از انسان ها در جریان حل مسئله با روش های منحصر به فرد به نتایج مورد نظر می رسند، اما پاسخ آن ها به دلیل فقدان -    
........... درمجموعه روش علمی قرار نمی گیرد. 

1( تعریف عملیاتی                        2( تكرار پذیری                        3(  عینیت                        4( كاربردپذیری 

 كدام یک از عبارات زیر »فرضیه« نیست؟ -    

1( گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود                 2( تكرار به موقع خاطرات موجب تحكیم حافظه می شود. 

3( حافظه تابع اصول و قوانین زیادی است.                      4( یادگیری عمیق اثر تداخل اطالعات را كاهش می دهد. 

 به ترتیب اجرا و تفسیر كدام یک از روش های جمع آوری اطالعات باید به همراه سایر روش ها باشد و استفاده از كدام روش -    
مستلزم رعایت نكات اخالقی است « 

1( پرسش نامه - مصاحبه                        2( آزمون - مصاحبه                        3(  مشاهده – آزمون                        4( مصاحبه آزمون
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 این كه »پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند« نشان دهنده دشواری علم روان شناسی در تحقق كدام -    
هدف است؟ 

1( توصیف                     2( تبیین                     3(  پیش بینی                     4( كنترل

وقتی همه اصول حافظه كنار یكدیگر قرار گیرند، كدام مفهوم علمی شكل می گیرد؟ -    

1( فرضیه های فراموشی                     2( قوانین یادگیری                     3(  نظریه های فراموشی                     4( مسئله های یادگیری 

 كدام یک از پرسش های زیر در قلمرو علم روان شناسی نیست؟-    

1( علت تفاوت رفتار افراد در موقعیت های مختلف چیست؟                                 2( تماشای برنامه های ماهواره ای چه تأثیری بر رفتار افراد می گذارد؟ 

3( برای بهبود عملكرد حافظه در دانش آموزان چه راهبردهایی وجود دارد؟           4( افراد بزهكار كه هنوز به سن قانونی نرسیده اند، چگونه باید مجازات شوند؟

اندازه گیری دقیق یک پدیده در روش علمی مستلزم چیست؟ -    

1( تعریف عملیاتی پدیده موردنظر                                     2( تكرارپذیر بودن روش به كار گرفته شده 

3( رعایت مسائل اخالقی در فرایند پژوهش                      4( نظام دار بودن روش علمی

دانشمندان به انجام كدام فعالیت تمایل ندارند؟ -    

1( همانند لوح فشرده حاوی اطالعات خام گسترده ای باشند.                         2( از اطالعات موجود در حافظه استنباط های زیادی داشته باشند. 

3( با بازنمایی آنچه در حافظه است به مراتب باالتر شناخت دست یابند.            4( با تفكر، به فرایندهایی همچون حل مسئله و تصمیم گیری دست پابند،

 در كدام تصمیم گیری، شناخت شكل گرفته پایدارتر و كارآمدتر است؟    - 

1( خرید یک كفش بر اساس هماهنگی رنگ آن با لباس موردنظر                   2( خرید یک ساعت به دلیل معروف بودن كمپانی سازنده آن 

3( انتخاب یک شلوار بر اساس مطابقت آن با مد روز                                         4( انتخاب یک كیف به دلیل جادار و سبک بودن آن 

بسیاری از انسان ها در جریان حل مسئله با روش های منحصر به فرد به نتایج مورد نظر می رسند، اما پاسخ آن ها به دلیل فقدان -    
........... درمجموعه روش علمی قرار نمی گیرد. 

1( تعریف عملیاتی                        2( تكرار پذیری                        3(  عینیت                        4( كاربردپذیری 

 كدام یک از عبارات زیر »فرضیه« نیست؟ -    

1( گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود                 2( تكرار به موقع خاطرات موجب تحكیم حافظه می شود. 

3( حافظه تابع اصول و قوانین زیادی است.                      4( یادگیری عمیق اثر تداخل اطالعات را كاهش می دهد. 

 به ترتیب اجرا و تفسیر كدام یک از روش های جمع آوری اطالعات باید به همراه سایر روش ها باشد و استفاده از كدام روش -    
مستلزم رعایت نكات اخالقی است « 

1( پرسش نامه - مصاحبه                        2( آزمون - مصاحبه                        3(  مشاهده – آزمون                        4( مصاحبه آزمون
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 كدام عبارت درباره »شناخت« نادرست است؟-    

1( به نتیجه تحریک محركهای حسی توسط محركهای محیطی، احساس« می گویند.

2( متخصصان به فرایندهایی همچون احساس، توجه، ادراک و حافظه »شناخت پایه« می گویند.

3(  در پردازش مفهومی افراد سعی می كنند به ویژگی های مشترک محركهای مختلف دسترسی داشته باشند.

4( حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی كارآمدتر از حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادراكی است.

هریك از موارد زیر به ترتیب، مربوط به كدام هدف علم روانشناسی است؟ -    

الف( در روانشناسی تجربی سعی میشود چرایی و مهم تـرین علل بروز پدیده مطالعه شود .

ب( روانشناسان در این هدف سعی می كنند تحت تأثیر پیشداوری شخصی قرار نگیرند .

ج( روانشناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی، در این اهداف با دشواریهای زیادی روبه روست .

1( ) تبیین-توصیف - توصیف و تبیین پدیده ها(                          2( )تببین- تبیین- توصیف و تبیین پدیده ها(

3( ) تبیین- تبیین– پیشبینی و كنترل پدیده ها(                            4( )توصیف- تبیین- پیشبینی و كنترل پدیده ها(

در سلسله مراتب گزاره های علمی، پس از عبور از كدام مرحله به »اصول یا قوانین«میرسیم و كدام داللت بر یك جمله خبری -    
خردمندانه دارد و داشتن رابطه دوسویه از مشخصههای كدام گزینه است؟

1( )مسئله– نظریه– مسئله و فرضیه (                            2( )فرضیه– فرضیه– مسئله و فرضیه(

3( )مسئله– نظریه– اصول و فرضیه(                             4( )فرضیه– فرضیه– اصول و فرضیه(

در گزاره »چرا تكرار به موقع خاطرات موجب تحكیم حافظه میشود؟« كدام هدف روانشناسی دشوارتر است علت آن چیست و -    
موفقیت در رسیدن به آن هدف، به چه عاملی بستگی دارد؟

1( تبیین– تابع علت های زیاد بودن - چگونگی توصیف و تبیین پدیده مورد مطالعه

2( پیشبینی– تحت تأثیر علت های زیاد بودن – چگونگی توصیف و تبیین پدیده مورد مطالعه

3( تبیین– داشتن عوامل متعددی كه به راحتی قابل كنترل نیستند – نداشتن پیشداوری شخصی

4( پیشبینی– داشتن عوامل متعددی كه به راحتی قابل كنترل نیستند – نداشتن پیشداوری شخصی

كدام مورد در ارتباط با تعریف روش علمی، درست است؟ -    

1( وقتی از مبدأ به سوی مقصد در حال حركت هستیم، جریان رسیدن به هدف را »فرآیند« میگویند.

2( در صورتیكه اقدامی محقق شود، دیگر وجود هدف یا عدم آن موضوعیت ندارد.

3( در جست و جوی چیزی بودن باعث میشود تا روش علمی مبهم و گنگ شود.

4( نظامدار بودن روش علمی به جریان یك عمل اشاره دارد.
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كدام مورد از منظر علم روانشناسی، درست است؟-    

1( اگر مجموع های به هم پیوسته از اصول و قوانین روانشناسانه داشته باشیم، بدون پشتوانه تجربی قـوی هنـوز نمـیتـوان این مجموعه را »نظریه« نامید.

2( عبارت »سبك تصمیمگیری اجتنابی به از دست دادن زمان منجر میشود« نمونه ای از پیشبینی است. 

3(  با بررسی نظر روانشناسان مختلف میتوان به تعریف واحدی از روانشناسی رسید .

4(  قواعد مشخص روش علمی باعث میشود كه این روش، هدفمند باشد.

كدامیك از موارد زیر به ترتیب، بیانگر رفتار و شناخت است؟-    

1( ارائه پاسخ درست به سؤاالت معلم – مهاجرت دسته جمعی پرندگان به قطب جنوب

2( تفسیر اطالعات دریافتی از رسانههای جمعی در ذهن– النه سازی مورچه ها در فصل گرما 

3(  خوابیدن دسته جمعی نهنگ ها در اقیانوس– تجزیه و تحلیل ذهنی سؤاالت كنكور سراسری

4(  گوش دادن و توجه كردن به مباحث درس فلسفه – تحریر و تقریر مباحث مطرح شده در كالس منطق

مفاهیم» ابهام زدایی«، »جریان« و »جست و جو« به ترتیب، مربوط به كدامیك از اركان تعریف روش علمی هستند؟-    

1( روشن سازی– فرآیند– نظامدار بودن                2( موقعیت نامعین– هدفمندی– نظامدار بودن 

3( روشن سازی– هدفمندی– هدفمندی              4( موقعیت نامعین– فرآیند– هدفمندی 

در كدام گزینه به ترتیب، موارد مربوط به هریك از گزاره های زیر به درستی ذكر شده است؟ -    

الف( این نوع ساختار از نظریه ها، در زمان ارائه قابل بررسی تجربی نیست .

ب( سومین مرتبه زا سلسله مراتب بیان های علمی

ج(شروع پژوهش های دانشمندان

1( ساختار شكلی و ظاهری -طرح مسئله-نظریه                2( ظاهری-نظریه-پژوهش پذیری و نحوه نگارش 

3( ظاهری-اصول یا قوانین -طرح مسئله                            4( ساختار شكلی و نحوه نگارش -نظریه-طرح مسئله

روانشناسان به چه دلیل نمیتوانند در همه موارد به راحتی فیزیكدانان عمل كنند؟ -    

1( رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، استفاده از روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است. 

2( یافته های بهدست آمده توسط روانشناسان در تمامی موارد خصوصی و شخصی است و فرد دیگری نمیتواند آن را تكرار كند.

3( استفاده از روش علمی توسط روانشناسان تاكنون منجربه پاسخ به تمامی پرسش های بشر شده است .

4( روانشناسان تمامًا با روش های منحصر به فرد، مسائل خود را حل می كنند.

با توجه به چگونگی شكل گیری سطوح مختلف شناخت، كدامیك ازموارد به ترتیب قسمت های خالی را پر می كند؟ -    

1( الف( تفكر/ ب( حافظه/ ج(توجه/ د(تحریك گیرنده ها/ ه( حل مسئله/ و( شناخت عالی

2 )الف( شناخت پایه/ ب( حافظه/ ج( تحریك گیرنده ها/ د( توجه/ ه( تفكر/ و( فراشناختی

3(  الف( شناخت پایه/ ب( حافظه/ ج( توجه/ د( تحریك گیرنده ها/ ه( تفكر/ و( شناخت عالی

4 )الف( شناخت پایه/ ب( توجه/ ج( حافظه/ د( تفكر/ ه( تحریك گیرنده ها/ و( شناخت عالی
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روانشناسی جامع کنکور

با توجه به سلسله مراتب تعریف شناخت، به ترتیب هر یك از موارد زیر مرتبط با كدام مرحله شناخت مرتبط است؟ -    

الف( تعبیر محرك های انتخابی

ب( استنباط از اطالعات موجود در حافظه

ج( انتخاب محرك های احساس شده

د( این مرحله شامل حل مسئله و تصمیم گیری است .

1( ادراك، ادراك، احساس، تفكر                      2( توجه، ادراك، احساس، توجه                      3(  توجه، تفكر، ادراك، تفكر                      4(  ادراك، تفكر، توجه، تفكر

پیشبینی و كنترل كدامیك از عوامل زیر دشوارتر به نظر میرسد؟ -    

1( حركت اتم های اورانیوم                                                              2( تغییرات آبوهوایی و احتمال سقوط هواپیما 

3(  برخورد خورشید با مشتری در سال 5202                                 4( عوامل مؤثر بر پرخاشگری كودك 

 افراد از خود میپرسند: من كیستم؟« این عبارت مربوط به كدام هدف علم در روانشناسی رشد است؟ -    
ً
در سنین نوجوانی معموال

1( تبیین                                 2( توصیف                                 3(  پیش بینی                                 4(  كنترل 

پژوهش های علمی با ....... آغاز می شوند و فرضیه ها ضمن اینكه در پاسخ به سؤال میآیند، میتوانند باعث طرح ....... دیگر شوند. -    

1( مسئله- نظریه های                     2( فرضیه- مسئله های                     3(  مسئله- مسئله های                     4(  فرضیه- نظریه های 

كدامیك از »ویژگیهای روش علمی« و »اهداف علوم تجربی« با یكدیگر شباهت بیشتری دارند؟ -    

1( تكرارپذیری- توصیف                                         2( تعریف عملیاتی- تبیین 

3( تكرارپذیری- تبیین                                            4(  تعریف عملیاتی- توصیف 

وقتی در پاسخ به یك سؤال، »نظر یكی از دانشمندان علوم تجربی مورداستفاده قرار میگیرد« و »از یكی از فیلسوفان نقل قول -    
می شـود«، به ترتیب كدامیك از منابع كسب شناخت به كار گرفته شده است؟ 

1( روش علمی- شیؤه خردگرایانه                                          2( روش علمی- استناد به نظر صاحبنظران 

3(  استناد به نظر صاحبنظران- شیٔوه خردگرایانه                   4(  استناد به نظر صاحبنظران- استناد به نظر صاحبنظران 

خطایی كه بسیاری از دانشمندان علوم تجربی به آن دچار می شوند چیست و راه اصالح آن كدام است؟ -    

1( از روش های مبتنی بر درك درونی استفاده می كنند- باید به منابع معتبر كسب شناخت اعتماد كنند. 

2( غیر از روش علمی، منابع دیگر كسب شناخت را نامعتبر میدانند- موضع آن ها نسبت به سایر منابع باید »نمیدانم« باشد. 

3(  غیر از روش علمی، منابع دیگر كسب شناخت را نامعتبر میدانند- موضع آن ها نسبت به سایر منابع باید »نیست« باشد. 

 4(  از روش های مبتنی بر درك درونی استفاده می كنند- باید صرفًا به یافته های روش علمی اكتفا كنند.
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چرا تالش های اشخاصی كه با روش های منحصربه فرد به حل یك مسئله اقدام می كنند حتی اگر به نتیجۀ موردنظر برسد، در -    
مجموعۀ روش علمی قرار نمی گیرد؟ 

1( متغیرها تعریف عملیاتی نمی شوند.                2( قابلیت تكرارپذیری ندارد. 

3( مسائل اخالقی رعایت نمیشود.                     4( به صورت نظامدار به كشف مسئله پرداخته نمیشود. 

علم »روانشناسی« در مقایسه با سایر علوم تجربی در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو است. مهم تـرین -    
دلیل این دشواری چیست؟ 

1( روانشناسی علمی نسبتًا جدید است.                                         2( اختالف بین دانشمندان روانشناسی زیاد است. 

3( پدیده های روانشناختی بیشتر جنبۀ انتزاعی دارند.                   4(  پدیده های روانشناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند.

قرار -     شخصی  های  داوری  پیش  تأثیر  »تحت  و  كنند«  مطالعه  را  پدیده  بروز  علل  مهم تـرین  می كنند  »سعی  روانشناسان  اینكه 
نگیرند« به ترتیب نشان دهنٔده تالش برای رسیدن به كدام هدف علم است؟ 

1( تبیین- توصیف                   2( توصیف- توصیف                   3(  تبیین- پیشبینی                   4(  توصیف- پیشبینی 

چرا استفاده از روش علمی تاكنون نتوانسته است به همۀ مجهوالت بشر امروز پاسخ دهد؟ -    

1( موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر روش ها »نمیدانم« است. 

2( موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر روش ها »نیست« می باشد. 

3( مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های انسانی، روش علمی را با محدودیت مواجه می كند. 

4( در توصیف و تعریف متغیرهای روانشناختی برداشت یكسان یا تقریبًا یكسانی وجود ندارد. 

كدام گزینه در مورد بیانهای علمی نادرست است؟ -    

1( نظریه پاسخی سنجیده به مسئلۀ علمی است.                                    2( نظریه ها با تركیب قوانین مختلف به وجود می آیند. 

3(  فرضیه در صورت تأیید تجربی به اصل تبدیل می شود.                       4(  وأژه »بیان های علمی« به مفاهیم علمی مختلف اشاره دارد. 

كدام گزینه درباره »هدفمندِی« روش علمی نادرست است؟ -    

1( در جستجوی چیزی بودن ضامن هدفمندی است.                     2( بدون هدف اقدامی نمیتواند صورت بگیرد. 

3(  نبود هدف با نتیجه بخش بودن تناقض دارد.                             4(  فرایند، جریان رسیدن به هدف است. 

 

وقتی میگوییم »تكرار به موقع خاطرات موجب تحكیم حافظه میشود« به كدامیك از اهداف روانشناسی پرداخته ایم؟ -    

1( تبیین                             2( پیشبینی                             3(  توصیف                             4(  كنترل

چگونگی انجام كدامیك از اهداف روانشناسی تأثیر بسیار زیادی در مواجهۀ دانشمندان با پدیده ها و بررسی علمی آن ها دارد؟ -    

1( توصیف                             2( تبیین                             3(  پیش بینی                             4(  كنترل 
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چرا تالش های اشخاصی كه با روش های منحصربه فرد به حل یك مسئله اقدام می كنند حتی اگر به نتیجۀ موردنظر برسد، در -    
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به ترتیب كدامیك از مفاهیم موجود در تعریف روش علمی به »هدفمندی« و »جریان عمل« اشاره دارد؟ -    

1( جستجو- نظامدار بودن                             2( جستجو- فرایند                             3(  فرایند- جستجو                             4(  فرایند- نظامدار بودن 

كدام گزینه درباره »منابع كسب آگاهی و معرفت« نادرست است؟ -    

گاهی از جنبه های مختلف عالم هستی و خلقت هستند.  1( چهار منبع مختلف برای آ

2( هركدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند. 

گاهی و معرفت باشند.  3( میتوانند تكمیل كننده جنبه های مختلف آ

4( روش های خاص و متناسب با خود را دارند و در مقابل یكدیگر هستند. 

عبارات زیر درباره »بیماری كرونا«، به ترتیب بر اساس كدامیك از منابع كسب آگاهی مطرح شده است؟ -    

 الف( طبق تحقیقات آزمایشگاهی، علت این بیماری، نوعی ویروس است كه از طریق تنفس منتقل میشود. 

 ب( به نظر من انسان از هرچیزی بترسد به آن دچار میشود. بنابراین كسانی كه از كرونا میترسند، بیشتر به آن مبتال می شوند. 

 ج( با اینكه عملكرد این ویروس ناشناخته است و هنوز تحقیقات كافی صورت نگرفته، عقل حكم می كند كه پروتكل های بهداشتی را 
رعایت كنیم. 

1( تجربه- شهود- عقل                           2( عقل- شهود- تجربه                           3(  تجربه- استناد- عقل                           4(  عقل- استناد-تجربه

كدام عبارت در مورد فرضیهها درست است؟ -    

1( مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی هستند.             2( میتوانند باعث طرح سؤال های دیگر شوند. 

3(  به پاسخ های اولیه كه پذیرفته شده اند، گفته میشود.              4( پرسش های سنجیده در مورد پدیده های علمی هستند. 

بر اساس متن كتاب، كدام مورد جزو عواملی كه بر مشاهده و دقت دانشمندان علوم تجربی تأثیر جدی میگذارد، نیست؟ -    

1( پیش فرض های موجود در هر علم                                 2( نظریات پذیرفته شده در علوم 

3(  میزان ارزش و اهمیت پدیده موردنظر                           4(  جهت گیری های موجود در ذهن دانشمند 

كدام گزینه ركن اساسی در روش علمی محسوب میشود؟ -    

1( مشاهده و تجربه                           2( توصیف و تبیین                           3(  پیشبینی و كنترل                           4(  قاعده مندی و نظامدار بودن 

كدام عبارت در خصوص دشواریهای اهداف علم روانشناسی درست است؟ -    

1( هرچند توصیف و تبیین با دشواری های زیادی روبه رو است، پیشبینی و كنترل پیچیدگی كمتری دارد. 

2( به دلیل پیچیدگِی توصیف و تبیین موضوعات انسانی، پیشبینی و كنترل كار دشواری است. 

3( هرچند پیشبینی و كنترل با دشواری های زیادی روبه روست، توصیف و تبیین پیچیدگی كمتری دارد. 

4( به دلیل پیچیدگِی پیشبینی و كنترل موضوعات انسانی، توصیف و تبیین كار دشواری است. 
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كدامیك از تعاریف زیر تعریف علمیاتی از پدیده موردنظر است؟ -    

1( پشتكار به معنای پایداری در رسیدن به هدف علیرغم وجود موانع و دشواری ها است. 

2( عزت نفس یعنی اعتقاد فرد به اینكه توانایی ها و شایستگی های الزم برای زندگی را دارد. 

3( یكی از اختالالت روانی، وسواس فكری- عملی است كه از طریق نمٔره حاصل از آزمون وسواس به دست می آید. 

4( یكی از ویژگیهای شخصیتی درونگرایی است كه مشخصۀ آن تمركز كردن روی احساسات درونی است. 

روش های منحصربه فرد افراد در حل مسئله، بهدلیل ........ در مجموعۀ روش علمی .......... -    

1( عدم وجود تكرارپذیری- قرار نمی گیرد.                    2( رسیدن به هدف و حل كردن مسئله- قرار می گیرد. 

3( عدم وجود تعریف عملیاتی- قرار نمی گیرد.              4(  انجام صحیح و دقیق- قرار می گیرد. 

دانشمندان در ارائۀ پاسخ های اولیه به پرسش های علمی، كدام مورد را مبنا قرار نمی دهند؟ -    

1( دانش موجود                           2( تجارب قبلی                           3(  پدیده های طبیعی                           4(  قؤه تخیل 

در عبارات زیر كدامیك از اهداف علم روانشناسی تحقق یافته است؟ -    

الف( برای كاهش شیوع اختالالت روانی باید وضع اقتصادی جامعه بهبود یابد، بنابراین حقوق پایۀ كارمندان و دستمزد كارگران باید 
افزایش پیداكند. 

ب( بهداشت روانی یعنی توانایی كامل برای ایفای نقش های روانی و جسمانی. 

ج( عدم برآورده شدن نیازهای اولیه، ناكامی، استرس و یادگیری از عمده ترین تأثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند. 

1( پیشبینی- توصیف- تبیین                                     2( توصیف- پیشبینی- كنترل 

3(  تبیین- پیشبینی- كنترل                                      4(  كنترل- توصیف- تبیین 

در ارتباط با هدف »تبیین« كدام عبارت نادرست است؟ -    

1( همیشه این احتمال وجود دارد كه چند نوع تبیین عقلی، تجربی و دینی برای یك موضوع وجود داشته باشد. 

2( همیشه این احتمال وجود دارد كه تبیین های متفاوت و در عین حال صحیحی برای یك موضوع وجود داشته باشد. 

گاهی هم استفاده كرد.  3( با دست یافتن به یك تبیین خاص، میتوان از منابع دیگر كسب آ

4( با دست یافتن به یك تبیین خاص، بهتر است تبیین های دیگر را رد كنیم. 

بر اساس متن كتاب كدام گزینه از دالیل محدودیت روش های علمی در تبیین پدیده های انسانی نیست؟ -    

1( رعایت مسائل اخالقی                                                            2( تأثیر ارزش ها در تفسیر پدیده های انسانی 

3(  پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان                                4(  عدم وجود روش های دقیق و قابل اندازه گیری 

معتبر بودن و پذیرفته شدن فرضیه های علمی بهمعنای درست و واقعی بودن آن ها ........... و علت آن ............ -    

1( است- بهره گیری از دانش و تجارب گذشته و همچنین استفاده از روش های دقیق و قابل اندازه گیری است. 

گاهی از نادرستی آزمایشات قبلی و یا تغییر در پیشفرضهای دانشمندان است.  2( نیست- آ

3(  است- همخوانی داشتن با یافته های موردقبول در علم تجربی است. 

4( نیست- عدم كارایی علم تجربی درباره موجودات یا پدیده های غیرقابل مشاهده و غیرمحسوس است.
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كدام گزینه »فرضیه« است؟-    

1( مهم ترین علت خشكسالی های اخیر كشور ایران چیست؟                   2( داشتن انگیزه ی قوی بر پیشرفت تحصیلی چه تأثیری دارد؟ 

3( رژیم غذایی مناسب خطر حمله ی قلبی را كاهش می دهد.                  4( عدم تمركز شاید یكی از عوامل مؤثر شكست امتحان باشد.

كدام نمودار زیر، سلسله مراتب بیان های علمی را به درستی نشان می دهد؟ -    

 )2                                                               )1

             

 )4                                                                                                                                    )3

كدام روش از روش های مبتنی بر منطق را برای رسیدن به حقیقت استفاده می كنند؟ -    

1( شناختی                          2( شهودی                          3(  خردگرایانه                          4(  ساختار گرا

 پیش بینی كدام مفهوم زیر از همه دشوارتر است و نظریه های یادگیری از كنار هم قرار گرفتن كدام مفهوم شكل گرفته اند؟ -    

1( پیش بینی انقباض عضله - فرضیه های یادگیری                    2( پیش بینی اختالف زناشویی - مسئله های یادگیری 

3( پیش بینی سخت كوشی - اصول یادگیری                              4( پیش بینی دمای كره ی زمین - اصول یادگیری

شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی« و »روش علمی كه از منابع كسب شناخت هستند، به ترتیب شامل چه -    
ویژگی هایی می باشند؟

1( مبتنی بر منطق و شخصی - عینی و غیر قابل تكرار                               2( قابل تعمیم - شخصی و عینی 

3( غیر قابل تكرار و غیر قابل تعمیم - عینی و منبتی بر منطق                    4( شخصی و بر قابل تعمیم - عینی و قابل تكرار

به ترتیب تعریف عملیاتی كدام یک از واژگان سخت تر است و دلیل اصلی این كه روش های علمی همواره با محدودیت های -    
مواجه است چه می باشد؟ 

1( میزان پیشرفت تحصیلی - عدم تعریف عملیاتی دقیق 

2( قضاوت - پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان و لزوم رعایت مسائل اخالقی 

3( شتاب جاذبه زمین - مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان 

4( جرم یک توپ فوتبال - عدم تكرارپذیری

محسن و رضا با یكدیگر در حال گفت و گو درباره منظم و قاعده مند بودن جهان هستی می باشند. محسن با استناد به استدالل های -    
منطقی برای دوستش رضا دالیلی را می آورد كه جهان هستی منظم و قاعده مند است. با مد نظر قرار دادن این گفت و گو، به ترتیب 

پاسخ سوال های زیر در كدام گزینه به درستی ذكر شده است؟ 

الف( محسن از كدام شیوه كسب شناخت استفاده كرده است؟             ب( در این شیوه، چگونه به حقیقت چیزی پی برده می شود؟ 

ج( چه كسانی از این شیوه استفاده می كنند؟ 

قوانیننظریهفرضیهمسئلهاصولنظریهمسئله  فرضیه

نظریهقوانینفرضیهمسئله مسئلهاصولنظریهفرضیه
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1( الف- روش علمی                          ب- با كم روش های عینی و قابل تكرار                          ج- دانشمندان 

2( الف - شیوه خردگرایانه                   ب- با استفاده از روش های تجربی                                 ج- فیلسوفان و دانشمندان 

3( الف- روش علمی                          ب- با كمک روش های مبتنی بر نطق و تجربه              ج- فیلسوفان و دانشمندان 

4( الف - شیوه خردگرایانه                  ب- با كمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق           ج- فیلسوفان

كدام گزینه در ارتباط با تعریف روش علمی درست است؟-    

1( وقتی از مبدا به سوی مقصد در حال حركت هستیم، جریان رسیدن به هدف را »فرایند« می گویند. 

2( در جست و جوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی مبهم و گنگ شود. 

3( نظام دار بودن روش علمی به جریان یک عمل اشاره دارد. 

4( در صورتی كه اقدامی محقق شود، دیگر وجود هدف یا عدم آن موضوعیت ندارد.

كدام گزینه در ارتباط با ویژگی های روش علمی صحیح است؟-    

1( روش خردگرایانه، روش موردنظر روان شناسان است. 

2( در تعریف عملیاتی متغیر باید به صورت كلی و حدودی تعریف شود. 

3( متغیر باید به گونه ای تعریف شود كه هر فرد با مطالعه تعریف آن به برداشت منحصر به فرد و خاصی برسد. 

4( در روش علمی هر متغیر« باید به طور دقیق بیان شود، به این ویژگی تعریف عملیاتی« گفته می شود.

ویژگی كه در روش علمی باعث سهولت اندازه گیری و ارائه تمرینی دقیق از متغیر شده را چه می نامند؟ -    

1(  تعریف عملیاتی                  2( آزمون پذیر بودن                  3(  كاربردی                  4( تنوری 

 كدام موارد از اهداف علم روانشناسی، به چگونگی توصیف و تبیین پدیده مورد مطالعه بستگی دارد؟ -    

1( شناخت – فرایند                                                    2( فرضیه - نظریه 

3( پیش بینی – كنترل                                               4( تجربه پذیری - پژوهش پذیری 

فرایندی كه برای مشخص كردن یک موقعیت نامعین به صورت باقاعده اجرا می شود چه نام دارد؟ . -    

1( كاربردی                  2( ازمون                  3(  زمینه یابی                  4( روش علمی

كدام روش از طریق عینی و قابل تكرار در كسب شناخت موضوع، مورد استفاده قرار می گیرد؟ -    

1( روش های شهودی                  2( روش علمی                  3(  زمینه یابی                  4( شیوه خردگرایانه 

 كدام یک از اهداف روان شناسی به بیان چرایی پدیده موردنظر اشاره دارد؟ -    

1( تبیین                  2( كنترل                  3(  استدالل                  4( آزمون پذیر بودن 

اولین پاسخی كه پژوهشگران به مسئله های علمی می دهند، چیست؟ -    

1( فرضیه                  2( بیان چرابی                  3(  نتیجه گیری                  4( تعمیم دادن به یافته های قبلی
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محققی به دنبال بررسی تاثیر نوع ورزش بر میزان مشاركت جمعی دانش آموزان« است. این محقق قصد دارد مشاركت جمعی را -    
به صورت دقیق اندازه گیری كند. موفقیت وی به چه چیزی بستگی دارد؟ 

1( شروع با طرح مسئله                             2( تعریف عملیاتی متغیر                             3( استفاده از روش علمی                          4( نظام دار كردن روش مورد استفاده

كدام مورد، می تواند موضوع روان شناسی قرار گیرد؟ -    

1( فالنی چرا آدم بدی است؟                          2( كدام عمل زشت است؟                          3( فالنی چگونه آدمی باید باشد؟                          4( دلیل فراموشی چیست؟ 

كدام گزینه در بر دارنده یک فرضیه خردمندانه است؟ -    

1( پاسخ سؤال »آیا مردان از زنان فراموشكارترند« قطعا مثبت است.                         2( مصرف بیش از حد چای چه تاثیری بر حافظه دارد؟  

3( چاقی و بی اشتهایی نمی تواند با وضعیت اقلیمی ارتباطی داشته باشد.                4( چه طور می توان اثر ژنهای خانوادگی را بر نوزاد كاهش داد؟ 

كدام عبارت زیر در رابطه با فرضیه نادرست است؟ -    

1( پاسخی اولیه به مسئله ی علمی است.                               2( می تواند باعث طرح سؤال شود. 

3( در صورت تایید تجربی به نظریه تبدیل می شود                  4( پاسخی خردمندانه و سنجیده به مسئله ی علمی است. 

در كدام گزینه دو توصیف به كار رفته است؟-    

1( سرسختی، تحمل استرس را آسان می كند - امید به آینده، باعث به تعویق افتادن افسردگی می شود. 

2( متغیر، یعنی هر چیزی كه تغییر می كند - به جریان یک عمل، فرآیند می گویند. 

3( سرسختی، تحمل استرس را آسان می كند - به جریان یک عمل، فرآیند می گویند. 

4( متغیر، یعنی هر چیزی كه تغییر می كند - امید به آینده، باعث به تعویق افتادن افسردگی می شود.

ویژگی های روش علمی و روش عرفا« به ترتیب در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

1( غیر قابل تكرار و عینی - اجتماعی و غیر قابل تعمیم               2( شخصی و غیر قابل تعمیم - عینی و قابل تكرار 

3( قابل تكرار و عینی - شخصی و غیر قابل تعمیم                       4( قابل تكرار و انتزاعی - شخصی و قابل تعمیم

كدام یک از تعاریف زیر، عملیاتی است؟-    

1( پیشرفت تحصیلی یعنی عالی بودن در میان همساالن.                    2( كسی كه از همه سریع تر به سؤاالت معلم پاسخ می دهد، باهوش تر است. 

3( اضطراب، نمره ای است كه از »آموزن كتل« به دست می آید.          4( افسردگی یعنی گوشه نشینی.

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر در كدام گزینه، به درستی بیان شده است؟ -    

الف( حركت از مبدا به سوی مقصد، مربوط به ویژگی منظم و قاعده مند بودن روش علمی است.

ب( موقعیت ناشناخته، به واسطه روش علمی روشن می شود.

 ج( همه افراد با مطالعه تعریف عملیاتی یک متغیر، باید به برداشت یكسان و یا تقریبا یكسانی از آن متغیر برسند.

 د( مواجهه فرد عادی با مسئله به صورت منظم و قاعده مند است.

1( غ - ص - ص -غ                  2( ص - ص -غ-غ                  3(  غ - غ - ص – ص                  4( ص -غ-غ – ص
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به ترتیب فرضیه در صورت تایید به ....... یا ....... تبدیل می شود و .......-    

1( نظریه - قانون - پژوهش های دانشمندان با طرح شروع می شود.                2( نظریه - اصل - بر اساس شانس و تصادف مطرح می شود. 

3( اصل - قانون - مجموعه ای از قوانین علمی آن را شكل می دهد.                4( اصل - قانون - پاسخ اولیه پژوهشگران به مسائل علمی است.

به ترتیب اكسب اطالعات از افراد متخصص و با تجربه و استفاده از روش مبتنی بر منطق برای پی بردن به حقیقت چیزی« اشاره -    
به كدام منبع شناخت دارد؟ 

1( شیوهی خردگرایانه - روش علمی                                    2( روش علمی - روش شهودی 

3( استناد به نظر صاحب نظران – خردگرایانه                        4( استناد به نظر صاحب نظران – روش علمی

هر چیزی كه جایگزین چیز دیگری شود را چه می نامند؟ -    

1( فرضیه                  2( جمله                  3(  نماد                  4( گزاره

جریان حركت از مبدا به مقصد برای رسیدن به هدف را چه می نامند؟ -    

1( روش                  2( فرضیه                  3(  مرحله                  4( فرایند 

موقعیت ناشناخته، با كمک دانشمند با طرح مسئله در واسطه چه موردی روشن می شود؟ -    

1( روش علمی                  2( فرضیه                  3(  نظریه                  4(  تعریف عملیاتی

به ترتیب دانشجویی كه با تكیه بر گفته های استادش« و »روان شناسی كه پس از ارانهی فرضیه و مشاهده و بررسی بیمارانش، -    
تاثیر سبک تربیتی والدین بر اضطراب را تایید می كنند، از كدام یک از روش های كسب شناخت استفاده كرده اند؟ 

1( استناد به نظر صاحب نظران – علمی                        2( خردگرایانه - علمی 

3( استناد به نظر صاحب نظران – شهودی                    4( خردگرایانه - شهودی

دانشمندان با توجه به ....... فرضیه ها را تدوین می كنند و فرضیه ها در صورت تایید به ....... تبدیل می شود.-    

1( دانش و تجربه ی خود و پیشینیان – اصل                           2( دانش و تجربه ی خود و پیشینیان - نظریه 

3( سودمندی و كاربردی بودن – اصل                                      4( سودمندی و كاربردی بودن - نظریه

علم روانشناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در كدام یک از اهداف با دشواری های بیشتری روبه رو است و مهم ترین علت -    
آن چیست؟

1( توصیف و تبیین - بیان دقیق پدیده های روان شناختی امكان پذیر نیست.

2( پیش بینی و كنترل - به دلیل مسائل اخالقی، كنترل بسیاری از پدیده های روان شناختی امكان پذیر نیست. 

3( توصیف و تبیین - پدیده های روان شناختی تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

4( پیش بینی و كنترل - روانشناسان باید سعی كنند تحت تاثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند و این كار اغلب ممكن نیست.
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هر چیزی كه جایگزین چیز دیگری شود را چه می نامند؟ -    

1( فرضیه                  2( جمله                  3(  نماد                  4( گزاره

جریان حركت از مبدا به مقصد برای رسیدن به هدف را چه می نامند؟ -    

1( روش                  2( فرضیه                  3(  مرحله                  4( فرایند 
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3( توصیف و تبیین - پدیده های روان شناختی تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

4( پیش بینی و كنترل - روانشناسان باید سعی كنند تحت تاثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند و این كار اغلب ممكن نیست.
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روان شناس محققی به دنبال بررسی اثر قرص های روان گردان بر حافظه است. بدین منظور تحقیقی را طراحی كرده است -    
كه در آن از تعدادی از نوجوانان تست حافظه می گیرد. سپس بدون اطالع خودشان یک عد قرص روان گردان را به شكل محلول در 
آب به آن ها می دهد و مجددا تست حافظه می گیرد. در نهایت تفاوت نمرهی حافظه را قبل از مصرف و بعد از مصرف محلول ها مقایسه 

می كند. به نظر شما مهم ترین اشكال این طرح تحقیقی چیست؟ 

1( عینی نبودن متغیرها و عدم امكان اندازه گیری دقیق آن ها                           2( عدم رعایت مسائل اخالقی و مالحظات انسانی 

گاهی نداشتن آزمودنی ها                                         4( توصیف و تبیین ناصحیح پدیده ی مورد نظر یعنی حافظه 3( عدم تعریف عملیاتی و آ

بررسی كدام یک از فرضیه های زیر تكرارپذیر نیست؟ -    

1( افرادی كه هوش باالتری دارند از نظر جسمانی قوی تر و سالم ترند. 

2( دانش آموزانی كه روش های بهبود حافظه را می دانند، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند. 

3( كودكانی كه از شیر مادر تغذیه می كنند، احساس امنیت بیشتری دارند. 

4( افرادی كه در زلزله ی بم عزیزانشان را از دست داده اند، زودتر به مواد مخدر وابسته می شوند.

عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تاكید بر كنش های انسانی منجر به بروز چه واژه ای در روان شناسی شد؟-    

1( فرایندهای ذهنی                  2( استدالل                  3(  پردازش ادراكی                  4( بدون ساختار

به ترتیب هریک از عبارات زیر با كدام مفهوم مرتبط است؟-    

 الف(با بیان دقیق و روشن مفهوم موردنظر است.

 ب(از روش های كسب شناخت است كه مبتنی بر درک درونی است

1( تبیین – شیوه ی خردگرایانه                          2( توصیف - روش شهودی 

3( توصیف – شیوه ی خردگرایانه                       4( تبیین - روش شهودی

هر كدام از پرسش های زیر در پی دست یابی به كدام یک از اهداف علم روانشناسی هستند؟ -    

الف( آیا هرگونه اختالف حقوقی برابر با جرم است؟

ب( علل وقوع جرم جیست؟ 

ج( آیا محیط خانواده در دوران كودكی احتمال وقوع جرم در بزرگسالی را افزایش می دهد؟ 

1( تبیین - توصیف – توصیف                           2( توصیف- توصیف - تبیین 

3( تبیین - تبیین – توصیف                              4( توصیف- تبیین - تبیین

عبارت كدام گزینه نادرست است؟ -    

1( در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق تر بیان شود، به این ویژگی، تعریف عملیاتی می گویند. 

2( یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست، بلكه تكرارپذیر است. 

3( حل مسئله از طریق روش های منحصر به فرد نیز می تواند در مجموعه روش های علمی قررا گیرد. 

4( روش علمی همواره به دلیل رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های پیرامون انسان محدودیت دارد.
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كدام گزینه ترتیب اهداف علم روانشناسی را به درستی نشان می دهد؟ -    

1( توصیف -تبیین -پیش بینی-كنترل                  2( توصیف- پیش بینی – تبیین-كنترل

3( پیش بینی -تبیین-كنترل- توصیف                  4( تبیین-توصیف-پیش بینی -كنترل 

در یک مباحثه ی دوستانه دربارهی مبحث قضا و قدر« جمالت زیر توسط افراد مطرح شده است، هر یک از این نظرات به ترتیب -    
بر مبنای كدام یک از روش های كسب شناخت است؟

الف( حسین: شنیده ام كه حضرت علی )ع( فرموده اند: »من از قضا الهی به قدر او پناه می برم«، پس قضاو قدر وجود دارد. 

ب( حسام: »قضاوقدره معنا ندارد، چون نمی توان آن را تعریف عملیاتی كرد یا به طور عینی مورد بررسی قرار داد.

 ج( سامان: حتی اگر »قضاوقدر« به طور عینی هم قابل بررسی نباشد، من شخصا آن را در زندگی ام احساس كرده ام. 

1( استناد به نظر صاحب نظران - علمی – شهودی                              2( استناد به نظر صاحب نظران - خردگرایانه - شهودی 

3( شهودی - علمی – خردگرایانه                                                          4( شهودی - خردگرایانه – علمی

عبارت زیر به ترتیب بیانگر كدام یک از اهداف روان شناسی است؟ -    

"افرادی كه در راه ارضای نیازهای خود به طور مكرر ناكام می شوند، احتمال ابتال به افسردگی در آنان بیشتر است."

"پرخاشگری رفتاری است كه هدف آن صدمه زدن به خود با دیگران می باشد."

" اضطراب بر اثر افزایش ترشح آدرنالین هنگام مواجه با خطر ایجاد می شود."

1( تبیین - توصیف - پیش بینی                                2( پیش بینی - توصیف- تبیین 

3( توصیف - تبیین – كنترل                                        4( كنترل - تبیین – توصیف

كدام یک از موارد زیر موجب تسهیل اندازه گیری اضطراب می شود؟-    

1( توصیف                  2( تبیین                  3(  تعریف عملیاتی                  4(  تكرارپذیری

در مطالب كتاب روان شناسی یازدهم از كدام منبع كسب شناخت استفاده نشده است؟ -    

1( روش علمی                  2( شیوه ی خردمندانه                  3(  روش شهودی                  4( استناد به نظر صاحب نظران

در روانشناسی منظور از »علم چیست؟-    

1( علم تجربی كه در آن با كمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند. 

2( علم تجربی كه در آن از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

3( علم انسانی كه در آن از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

4( علم انسانی كه در آن با كمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند.

پیش بینی كدام یک از موارد زیر دشوارتر است؟-    

1( امسال در فصل تابستان بیماری وبا شیوع بیشتری پیدا می كند. 

2( شدت وارونگی دما پس از بارش برف در آخر هفته افزایش می یابد. 

3( به دلیل محدود بودن منابع انرژی، سوخت های نفتی در سال های آینده ارزشمندتر خواهند بود. 

4( پس از كسب موفقیت های تحصیلی، انگیزه ی پیشرفت افزایش می یابد. 



روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

43

كدام گزینه ترتیب اهداف علم روانشناسی را به درستی نشان می دهد؟ -    

1( توصیف -تبیین -پیش بینی-كنترل                  2( توصیف- پیش بینی – تبیین-كنترل

3( پیش بینی -تبیین-كنترل- توصیف                  4( تبیین-توصیف-پیش بینی -كنترل 

در یک مباحثه ی دوستانه دربارهی مبحث قضا و قدر« جمالت زیر توسط افراد مطرح شده است، هر یک از این نظرات به ترتیب -    
بر مبنای كدام یک از روش های كسب شناخت است؟

الف( حسین: شنیده ام كه حضرت علی )ع( فرموده اند: »من از قضا الهی به قدر او پناه می برم«، پس قضاو قدر وجود دارد. 

ب( حسام: »قضاوقدره معنا ندارد، چون نمی توان آن را تعریف عملیاتی كرد یا به طور عینی مورد بررسی قرار داد.

 ج( سامان: حتی اگر »قضاوقدر« به طور عینی هم قابل بررسی نباشد، من شخصا آن را در زندگی ام احساس كرده ام. 

1( استناد به نظر صاحب نظران - علمی – شهودی                              2( استناد به نظر صاحب نظران - خردگرایانه - شهودی 

3( شهودی - علمی – خردگرایانه                                                          4( شهودی - خردگرایانه – علمی

عبارت زیر به ترتیب بیانگر كدام یک از اهداف روان شناسی است؟ -    

"افرادی كه در راه ارضای نیازهای خود به طور مكرر ناكام می شوند، احتمال ابتال به افسردگی در آنان بیشتر است."

"پرخاشگری رفتاری است كه هدف آن صدمه زدن به خود با دیگران می باشد."

" اضطراب بر اثر افزایش ترشح آدرنالین هنگام مواجه با خطر ایجاد می شود."

1( تبیین - توصیف - پیش بینی                                2( پیش بینی - توصیف- تبیین 

3( توصیف - تبیین – كنترل                                        4( كنترل - تبیین – توصیف

كدام یک از موارد زیر موجب تسهیل اندازه گیری اضطراب می شود؟-    

1( توصیف                  2( تبیین                  3(  تعریف عملیاتی                  4(  تكرارپذیری

در مطالب كتاب روان شناسی یازدهم از كدام منبع كسب شناخت استفاده نشده است؟ -    

1( روش علمی                  2( شیوه ی خردمندانه                  3(  روش شهودی                  4( استناد به نظر صاحب نظران

در روانشناسی منظور از »علم چیست؟-    

1( علم تجربی كه در آن با كمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند. 

2( علم تجربی كه در آن از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

3( علم انسانی كه در آن از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

4( علم انسانی كه در آن با كمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند.

پیش بینی كدام یک از موارد زیر دشوارتر است؟-    

1( امسال در فصل تابستان بیماری وبا شیوع بیشتری پیدا می كند. 

2( شدت وارونگی دما پس از بارش برف در آخر هفته افزایش می یابد. 

3( به دلیل محدود بودن منابع انرژی، سوخت های نفتی در سال های آینده ارزشمندتر خواهند بود. 

4( پس از كسب موفقیت های تحصیلی، انگیزه ی پیشرفت افزایش می یابد. 



44

روانشناسی جامع کنکور

كدام گزینه دربارهی تكرارپذیری درست است؟ -    

1( روانشناسان هیچگاه نمی توانند همانند فیزیكدانان یافته های خود را تكرار كنند. 

2( هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی می تواند بافته های دیگران را تكرار كند. 

3( روش های منحصر به فرد افراد در صورت نتیجه بخش بودن "روش علمی "محسوب می شود. 

4( گاهی یافته های به دست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی است.

در نمودار سلسله مراتب گزاره های علمی، سومین مرحله چه نام دارد و آخرین مفهوم در تعریف روش علمی كدام است؟ -    

1( فرضیه - نظام دار بودن                                                 2( مسئله - فرآیند            

3( اصول با قوانین - موقعیت نامعین                                  4( نظریه - جریان رسیدن به هدف

كدام توضیح در مورد افرضیه، درست است؟ -    

1( احتمال تایید شدن فرضیه های بیشتر از تایید نشدن آنهاست.                  2( تنها روش بررسی فرضیه ها، روش علمی است. 

3( فرضیه در صورت تایید به نظریه تبدیل می شود.                                       4(  فرضیه مبتنی بر حدس و گمان است.

در چه صورتی، یک روش علمی هدفمند می شود؟ -    

1( توصیفی بودن                 2( تكراری نبودن نظریه                 3(  كاربردی بودن فرضیه                 4( در جستجوی چیزی بودن

مرحله ی قبل »شكل گیری نظریه« و مرحله ی قبل شكل گیری فرضیه« به ترتیب كدام است؟ -    

1( مسئله - اصول با قوانین                 2( فرضیه - مسئله                 3( اصول یا قوانین - مسئله                 4( اصول با قوانین - فرضیه

كدام گزینه در رابطه با ویژگی های روش علمی، صحیح است؟ -    

1( تعریف عملیاتی جرم، سخت تر از تعریف عملیاتی تصمیم گیری است. 

2( اگر فردی با روشی خاص مسئله ای را حل كند، حتی اگر پاسخ او قابل تكرار هم نباشد، باز هم روش محسوب می شود. 

3( با استفاده از روش علمی می توان به همه ی پرسش های بشر امروز پاسخ داد. 

4( تعریف عینی و دقیق متغیر در روش علمی، تعریف عملیاتی نام دارد.

عبارت زیر به كدام یک از منابع كسب شناخت اشاره دارد؟ -    

"مهم ترین ویژگی این شیوه، شخصی و غیر قابل تعمیم بودن روش های استفاده شده در آن است."

1( استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار                   2( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی 

3( شیوه خردگرایانه                                                                       4( روش علمی

پاسخ درست پرسش های زیر در كدام گزینه به ترتیب آمده است؟ -    

الف( مجموعه ای از قوانین علمی ....... را شكل می دهند.

ب( پژوهش های دانشمندان معموال با چه موردی شروع می شود؟ 

پ( نظریه های علوم تجربی را بر چه اساسی می سنجند؟ 

1( فرضیه - ارائه نظریه - قابل بررسی بودن یا نبودن                            2( نظریه - ارائه نظریه - پشتوانه تجربی 

3( فرضیه - طرح مسئله - كاربردی بودن                                             4( نظریه - طرح مسئله - سودمندی 
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به ترتیب بگویید هر یک از عبارات زیر، به شناخت اشاره دارند یا رفتار؟ -    

الف( دویدن به سمت پدر                  ب( اندیشیدن درباره ی شغل                  ج( حركت دسته جمعی جوجه ها 

1( رفتار - رفتار – رفتار                                                            2( رفتار - شناخت - رفتار 

3( شناخت - شناخت – شناخت                                             4( شناخت - رفتار - شناخت

كمترین و بیشترین پیچیدگی در كدام نوع پردازش شناختی وجود دارد؟ -    

1( احساس - تفكر                  2( توجه - قضاوت                  3(  توجه به تصمیم گیری                  4( احساس - حل مسئله 

....... به معنای دریافت و فهم بیشتر است و عالی ترین مرتبه ی شناخت ....... و ....... است. -    
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3( تمركز - قضاوت و حل مسئله                             4( پردازش - حل مسئله و تصمیم گیری 

"تصمیم گیری" در كدام گزینه كارآمدتر است و علت آن چیست؟ -    

1( خرید كتاب بر اساس جلد زیبای آن - زیرا بر اساس پردازش ادراكی است. 

2( انتخاب شلوار كتان به دلیل دوام آن - زیرا بر اساس پردازش ادراكی است. 

3( ترجیح دادن كفش فانتزی به كفش طبی - زیرا براساس پردازش مفهومی است. 

4( خرید ضبط صوت بر اساس قدرت پخش صدا - زیرا بر اساس پردازش مفهومی است .

كدام نمودار، چگونگی شكل گیری سطوح مختلف شناخت را به درستی نشان می دهد؟ -    

1( احساس -تحریک گیرنده ها -ادراک -توجه -حافظه                       2( تحریک گیرنده ها - احساس-توجه -ادراک -حافظه 

3( احساس -ادراک-تحریک گیرنده ها -حافظه - توجه                       4( تحریک گیرنده ها -احساس -حافظه -ادراک- توجه

كدام گزینه در ارتباط با پیدایش نظریات مختلف درباره تعریف روان شناسی نادرست است؟ -    

1( پیچیدگی پدیده های جهان، دانشمندان را ملزم می كند كه به پدیده های جهان از زوایای گوناگون نگاه كنند كه همین امر موجب پیدایش نظریه های 
مختلف می شود. 

2( دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف، گذر زمان و پیشرفت دانش از یک سو و زاویه نگاه دانشمند از سویی دیگر است. 

3( گذشت زمان و پیشرفت دانش، باعث تغییر اطالعات ما می شود، در نتیجه، به مرور از پدیده ها فهم دقیق تری خواهیم داشت. 

4( بسیاری عقیده دارند جامع ترین تعریف روانشناسی عبارت است از »علم مطالعه رفتار انسان و فرایندهای ذهنی او .«

به ترتیب مراحل بعد و قبل ادراک كدام است؟ -    

1( توجه - حافظه                  2( تفكر - توجه                  3(  حافظه – احساس                  4( حافظه - توجه 

كدام پردازش زیر با بقیه متفاوت است؟-    

1( انتخاب همسر بر اساس زیبایی ظاهری                        2( انتخاب ماشین لباسشویی كه رنگ آن سفید است. 

3( خرید كفش بر اساس سال های كار كرد آن                  4( خرید هدیه ای برای دوست كه در بسته بندی بزرگ ارائه شود. 
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در كدام گزینه دو »شناخت پایه و یک »شناخت عالی« بیان شده است؟ )ترتیب مهم نیست.( -    
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- علی به دنبال شی، گردی می گردد تا با آن فوتبال بازی كند.

- مریم به دنبال درک مفهوم فلسفه افالطون است. - محمد به دنبال یافتن زاویه قائمه به عنوان تكلیف كالس ریاضی است. 
- رضا به عنوان تكلیف كالس ادبیات به دیدن یک نمایش تئاتر می رود. 
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پردازش« به معنای ....... است و كسانی كه سعی می كنند به ویژگی های مشترک محرک های مختلف دسترسی داشته باشند -    
به ....... می رسند. 

1( دریافت و فهم بیشتر – ادراک                                                 2( شكل گیری شناخت - ادراک 
3( شكل گیری شناخت – مفهوم                                                 4(  دریافت و فهم بیشتر - مفهوم

هریک از تعاریف زیر، مربوط به كدام سطح شناخت می شود؟-    

 الف( بازنمایی اطالعات موجود در حافظه
ب( نتیجه ی تحریک گیرنده های حسی

 ج( فرآیند تفسیر محرک های انتخابی 
1( ادراک - تفكر - توجه                                2( تفكر - توجه - ادراک                                3( احساس - توجه - تفكر                                4( تفكر - احساس - ادراک 

در كدام گزینه هر دو عبارت نادرست است؟-    

1( راه رفتن انسان و النه سازی حیوانات، نمونه هایی از رفتار هستند - مرحله ی بعد توجه، احساس است. 
2( به انواع تفكر، شناخت پایه می گویند - ردیابی حركات، توسط چشم نشان دهندهی شناخت است. 

3( به هر نوع فعالیت مورد مشاهده ی جاندار، رفتار می گویند - حافظه و ادراک، شناخت پایه محسوب می شوند. 

4( غذا خوردن و خوابیدن نمونه هایی از رفتار هستند - باالترین سطح شناخت عالی استدالل است.
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نه با ورود معلم به كالس تمام بچه ها به حالت احترام بلند می شوند، بعد از حضور و غیاب معلم می گوید درس امروزمهم است -    
و با لحن آرام و یكنواخت شروع به تدریس می نماید و نكات مهم را نیز روی تخته می نویسد، در انتها، معلم نكات تدریس شده را از 
برخی دانش آموزان سوال نمود؛ مینا نسبت به سؤال معلم عكس العملی نشان نداد ولی به محض آنكه معلم گفت مینا با تو هستم، به 
معلم نگاه كرد ولی همچنان قادر به پاسخگویی نبود، معلم همین سؤال را از مریم پرسید او نیز جسته گریخته با توجه به مطالب نوشته 
شده روی تخته پاسخ می دهد و این در حالی است كه زهرا از همان ابتدا به قصد پاسخگویی به سواالت معلم، دست خود را باال نگه 

داشته بود، در این تصور فرضی می توان گفت: 

1( مریم با وجود توجه كافی، تمركز الزم ندارد ولی می فهمد كه از نوشته های تخته می تواند كمک بگیرد و به درک كامل مطلب برسد. 

2( مینا در ابتدا احساس و توجه داشت ولی به دلیل خرگیری دچار عدم تمركز گردید. 

3( زهرا تمامی مراحل شناخت را به ترتیب از احساس تا توجه، تمركز و ادراک را دارا بود. 

4( مینا فقط احساس، مریم تمركز و ادراک، ولی زهرا ضمن توجه، احساس و ادراک را نیز دارا بود.

ورود به شناخت عالی )تفكر ( از طریق چه ابزاری به دست می آید؟ -    

1( یادگیری                  2( توجه                  3(  حافظه                  4( ادراک

در چه صورتی روش مشاهده درست خواهد بود؟-    

1( استفاده از اطالعات دیگران                                       2( ارائه نظر دو روانشناس             

3( ارائه راهكارهای مناسب                                             4( ثبت دقیق و به دور از پیش داوری

از چه روشی برای كمی كردن ویژگی های روانشناختی استفاده می شود؟ -    

1( حل مسئله                  2( مشاهده                  3(  آزمون ها                  4( توجه و تمركز

 به ترتیب هر یک از ویژگی های زیر مربوط به كدام یک از روش های جمع آوری اطالعات در روانشناسی است؟ -    

الف( از نتایج آن باید از احتیاط استفاده كرد.

ب( هدفمند و سازمان یافته است. 

پ( ابزاری برای كمی كردن ویژگی های روانشناختی است. 

1( آزمون - مصاحبه - پرسش نامه                               2( پرسشنامه - آزمون - مصاحبه 

3( آزمون - پرسش نامه – مصاحبه                                4( پرسش نامه - مصاحبه - آزمون 

استفاده از كدام روش جمع آوری اطالعات و اجرا و تفسیر آن باید همراه با سایر روش ها باشد؟ -    

1( پرسش نامه                  2( مصاحبه                  3(  آزمون                  4( مشاهده

"ثبت واكنش های هیجانی تماشاگران مسابقهی والیبال" و "گفت و گوی هدفمند و سازمان یافته"به ترتیب به كدام روش جمع -    
آوری اطالعات مربوط می شوند؟ 

1( پرسش نامه - مصاحبه                  2( مشاهده - مصاحبه                  3(  مشاهده - پرسش نامه                  4( آزمون – مشاهده
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كدام مورد، از محدودیت های روش مشاهده محسوب می شود؟-    

1( عدم كنترل آزمایشگر روی رفتار                                        2( اندازه گیری رفتار در شرایط مصنوعی 

گاهی شركت كنندگان در مشاهده                          4( به دست آوردن اطالعات كمتر در مقایسه با شرایط آزمایشی  3( عدم آ

وقتی در جمع آوری اطالعات، نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فردی بپرسیم از روش ....... استفاده می شود. -    

1( پرسش نامه                  2( مصاحبه                  3( مشاهده                  4( آزمون

............. ابزاری برای كمی كردن ویژگی های روان شناختی هستند.-    

1( پرسش نامه                  2( مصاحبه                  3(  آزمون ها                  4( مشاهده

چرا پژوهش های علمی مربوط به انسان همواره با محدودیت روبه روست؟ -    

1( عدم همكاری انسان ها با محققین در پژوهش های مربوط به مسائل خصوصی 

2( اختالف نظر پژوهشگران در توصیف پدیده های روانشناختی 

3(  عدم امكان اندازهگیری دقیق پدیده های روانشناختی 

 4(  لزوم رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان

اگر دریافت و فهم بیشتر یك موضوع عالوه بر ویژگی های حسی، تحت تأثیر ویژگی های كیفی نیز قرار داشته باشـد، بـا چـه -    
چیزی روبـه روهستیم؟ 

1( پردازش ادراكی                  2( پردازش مفهومی                  3(  تفكر فرضی                  4(  شناخت عالی 

»اندازه گیری دقیق پدیده مورد نظر« و »لزوم دوری از پیش داوری های شخصی« به ترتیب ویژگی كدامیك از روش های جمـع -    
آوری اطالعـات است؟ 

1( آزمون- مصاحبه                  2( آزمون- مشاهده                  3(  پرسش نامه- مصاحبه                  4(  پرسش نامه- مشاهده

اگر محققی بگوید: »اضطراب به معنای ترس و بیم كلی و مبهم است و نمره ای است كه از پاسخگویی فرد به آزمون اضطراب -    
به دست می آید« به كدامیك از »اهداف روانشناسی« دست یافته و كدام »ویژگی روش علمی« را رعایت كرده است؟ 

1( توصیف- تعریف عملیاتی                  2( تبیین- تكرارپذیری                  3(  تبیین- تعریف عملیاتی                  4( توصیف- تكرارپذیری 

در رابطه با »تعریف روش علمی« كدام عبارت نادرست است؟ -    

1( در روش علمی همواره به دنبال جستوجوی چیزی هستیم. 

2( در جستوجوی چیزی بودن باعث میشود تا روش علمی هدفمند باشد. 

3(  مهم تـرین تفاوت دانشمند با فرد عادی در مواجهه با مسئله، هدفمند بودن آن است. 

 4(  دانشمند با طرح مسئله، موقعیت ناشناخته را خلق می كند.
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 كدامیك از عبارات زیر تبیین نیست؟   -    

1( امید به آینده، انگیزه پیشرفت را افزایش میدهد.                           2( حافظه یعنی قدرت یادآوری یو بازشناس خاطرات گذشته. 

3( تكرار به موقع خاطرات موجب تحك می حافظه میشود.               4( گرما باعث انبساط فلز میشود. 

»شخصی و غیر قابل تعمیم بودن« از ویژگی كدامیك از منابع كسب شناخت میباشد؟ -    

1( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوك                        2( استناد به نظر صاحبنظران و مقام صالحیت دار 

3(  روش علمی                                                        4(  شیوه خردگرایانه 

 كدامیك از گزینه های زیر را به واسطه نتایجی كه در بردارد استنباط میكنیم؟ -    

1( رفتار                  2( شناخت                  3(  نظریه                  4(  فرایندهای ذهنی 

در كدامیك از روش های جمع آوری اطالعات، محقق از خود فرد درباره رفتار یا افكار خاص او میپرسد؟ -    

1( پرسش نامه                  2( آزمون                  3(  مصاحبه                  4(  مشاهده 

 كدام گزینه در رابطه با پردازش ادراكی و مفهومی صحیح است؟ -    

1( هر گاه پردازش صرفًا بر ویژگی های حسی، مانند اندازه و شكل ظاهری محرك تكیه داشته باشد، پردازش مفهومی است. 

2(  هر چه پردازش ما مبتنی بر ادراك باشد، شناخت شكل گرفته، پایدارتر و كارآمدتر خواهد بود. 

3(   حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهوم ،ی كارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادراكی است. 

4(   در پردازش ادراكی، پردازش عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های كیفی قرار دارد. 

 به ترتیب عبارات »عددی است كه با آزمون سازگاری به دست میآید« و »یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و -    
شخصی نیست« با كدام مفاهیم ارتباط دارد؟ 

1( هوش ـ تعریف عملیاتی                              2( متغیر ـ نظامدار بودن 

3( متغیر ـ فرایند                                             4( هوش ـ تكرارپذیری

استفاده از كدام روش جمع آوری اطالعات و اجرا و تفسیر آن باید همراه با سایر روش ها باشد؟ -    

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

تفاوت اندیشمندان با مردم عادی در عبور از كدام مرحلۀ شناخت است؟ -    

1( توجه                  2( ادراك                  3(  حافظه                  4(  احساس 

كدامیك از عبارات زیر در ارتباط با »متغیر« درست بیان نشده است؟ -    

1( مقادیر مختلفی را شامل میشود.                                         2( باعث سهولت اندازه گیری میشود. 

3(  هرچه دقیقتر تعریف شود، اندازهگیری دقیقتر است.         4(  وزن انسان یك متغیر است. 
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به ترتیب »دانشجویی كه با تكیه بر گفته های استادش« و »روانشناسی كه پس از ارائۀ فرضیه و مشاهده و بررسی بیمارانش« -    
تأثیر سـبك تربیتی والدین بر اضطراب را تأیید می كنند، از كدامیك از روش های كسب شناخت استفاده كردهاند؟ 

1( استناد به نظر صاحبنظران- علمی                             2( خردگرایانه- علمی 

3(  استناد به نظر صاحبنظران- شهودی                        4(  خردگرایانه- شهودی 

"پردازش" به معنای ........... است و كسانیكه سعی می كنند به ویژگی های مشترك محرك های مختلـف دسترسـی داشـته باشـند -    
بـه.......... می رسند. 

1( دریافت و فهم بیشتر- ادراك                                    2( شكل گیری شناخت- ادراك 

3( شكل گیری شناخت- مفهوم                                  4( دریافت و فهم بیشتر- مفهوم 

دانشمندان با توجه به ............ فرضیه ها را تدوین می كنند و فرضیه ها در صورت تأیید به ............ تبدیل میشود. -    

1( دانش و تجربۀ خود و پیشینیان- اصل                               2( دانش و تجربۀ خود و پیشینیان- نظریه 

3(  سودمندی و كاربردی بودن- اصل                                    4(  سودمندی و كاربردی بودن- نظریه 

علم روانشناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در كدامیك از اهداف با دشواری های بیشتری روبه رو است و مهم تـرین علت -    
آن چیست؟ 

1( توصیف و تبیین- بیان دقیق پدیده های روانشناختی امكانپذیر نیست. 

2( پیشبینی و كنترل- به دلیل مسائل اخالقی، كنترل بسیاری از پدیده های روانشناختی امكانپذیر نیست. 

3( توصیف و تبیین- پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند. 

4( پیشبینی و كنترل- روانشناسان باید سعی كنند تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند و این كار اغلب ممكن نیست. 

به ترتیب توجه به »رنگ«، »دوام« و »تناسب قیمت« در هنگام خرید یك لباس، نشانگر كدام نوع پردازش است؟ -    

1( ادراكی- ادراكی- مفهومی                                     2( مفهومی- مفهومی- ادراكی 

3(  ادراكی- مفهومی- مفهومی                                  4(  مفهومی- ادراكی- ادراكی 

روانشناس محققی به دنبال بررسی اثر قرص های روانگردان بر حافظه است. بدین منظور تحقیقی را طراحی كرده است كه در -    
آن از تعدادی  از نوجوانان تست حافظه میگیرد. سپس بدون اطالع خودشان یك عدد قرص روانگردان را به شكل محلول در آب به 
 تست حافظه میگیرد. در نهایت تفاوت نمره حافظه را قبل از مصرف و بعد از مصرف محلول ها مقایسه می كند. به 

ً
آن ها می دهد و مجـددا

نظر شما مهم تـرین اشـكال این طرح تحقیقی چیست؟ 

1( عینی نبودن متغیرها و عدم امكان اندازهگیری دقیق آن ها                        2( عدم رعایت مسائل اخالقی و مالحظات انسانی 

گاهی نداشتن آزمودنی ها                                      4(  توصیف و تبیین ناصحیح پدیده موردنظر یعنی حافظه 3(  عدم تعریف عملیاتی و آ

بررسی كدامیك از فرضیه های زیر تكرارپذیر نیست؟ -    

1( افرادی كه هوش باالتری دارند از نظر جسمانی قوی تر و سالم ترند. 

2( دانش آموزانی كه روش های بهبود حافظه را میدانند، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند. 

3( كودكانی كه از شیر مادر تغذیه می كنند، احساس امنیت بیشتری دارند. 

4( افرادی كه در زلزلۀ بم عزیزانشان را از دست دادهاند، زودتر به مواد مخدر وابسته می شوند. 
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عمل پردازش در كدامیك از فرایندهای زیر پیچیده تر است؟ -    

1( تعبیر و تفسیر محرك انتخاب شده                   2( انتخاب محرك های احساس شده 

3(  بازنمایی اطالعات نگهداری شده                   4(  نگهداری تفسیر محرك های انتخابی 

كدامیك از عبارات زیر با هدفی كه در مقابل آن نوشته شده است، مطابقت دارد؟ -    

1( هوش عبارت است از مجموعۀ شایستگی های فرد در تفكر عاقالنه، رفتار منطقی و سودمند و اقدام مؤثر در سازش با محیط  ← پیشبینی 

2( تغذیۀ مناسب در دوران بارداری موجب افزایش سالمت جسمانی و توان ذهنی نوزادان می شود← توصیف 

3( با آموزش روش های مناسب تغذیه در دوران بارداری به مادران باردار، میتوان نوزادان سالمتری به دنیا آورد ← كنترل 

4( اگر نوزادان در یك محیط غنی از نظر محرك های محیطی و امكانات تغذیهای رشد كنند، باهوشتر می شوند ← تبیین

كدامیك از موارد زیر موجب تسهیل اندازه گیری »اضطراب« میشود؟-    

1( توصیف                  2( تبیین                  3(  تعریف عملیاتی                  4(  تكرارپذیری 

منظور از »توصیف« پدیده موردنظر ......... است و روانشناسان برای این منظور سعی می كنند تحت تأثیر ......... قرار نگیرند. -    

1( بیان دقیق و روشن مفهوم آن- نظرات دانشمندان دیگر                    2( مطالعۀ دقیق علل بروز آن- نظرات دانشمندان دیگر 

3(  بیان دقیق و روشن مفهوم آن- پیشداوری های شخصی                   4(  مطالعۀ دقیق علل بروز آن- پیشداوری های شخصی 

در چه صورت پاسخ هایی كه افراد مختلف به پرسش های روانشناسی میدهند، باارزش است؟ -    

1( دقیق و معتبر باشد.                                               2( جامع و كاربردی باشد. 

3(  منطبق با فرهنگ جامعه باشد.                             4(  منطبق با واقعیت های موجود باشد. 

پژوهش های دانشمندان با ................ آغاز میشود و ................ را به دنبال دارد. -    

1( طرح مسئله- پاسخهای خردمندانه و سنجیدهای                   2( طرح مسئله- بررسی روابط بین پدیده ها 

3( ارائۀ فرضیه- پاسخ های خردمندانه و سنجیدهای                    4( ارائۀ فرضیه- بررسی روابط بین پدیده ها 

هریك از اصطالحات زیر به ترتیب مربوط به كدامیك از مفاهیم در تعریف »روش علمی« است؟ -    

 الف( هدفمندی                  ب( جریان رسیدن به هدف                  ج( تابع قواعد مشخص بودن 

1( در جستوجوی چیزی بودن- فرایند- ابهام زدایی                                             2( در جستوجوی چیزی بودن- فرایند- نظامدار بودن 

3( خلق موقعیت نامعین- در جستوجوی چیزی بودن- ابهامزدایی                      4( خلق موقعیت نامعین- در جستوجوی چیزی بودن- نظامدار بودن
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1( تعبیر و تفسیر محرك انتخاب شده                   2( انتخاب محرك های احساس شده 

3(  بازنمایی اطالعات نگهداری شده                   4(  نگهداری تفسیر محرك های انتخابی 

كدامیك از عبارات زیر با هدفی كه در مقابل آن نوشته شده است، مطابقت دارد؟ -    

1( هوش عبارت است از مجموعۀ شایستگی های فرد در تفكر عاقالنه، رفتار منطقی و سودمند و اقدام مؤثر در سازش با محیط  ← پیشبینی 

2( تغذیۀ مناسب در دوران بارداری موجب افزایش سالمت جسمانی و توان ذهنی نوزادان می شود← توصیف 

3( با آموزش روش های مناسب تغذیه در دوران بارداری به مادران باردار، میتوان نوزادان سالمتری به دنیا آورد ← كنترل 

4( اگر نوزادان در یك محیط غنی از نظر محرك های محیطی و امكانات تغذیهای رشد كنند، باهوشتر می شوند ← تبیین

كدامیك از موارد زیر موجب تسهیل اندازه گیری »اضطراب« میشود؟-    

1( توصیف                  2( تبیین                  3(  تعریف عملیاتی                  4(  تكرارپذیری 

منظور از »توصیف« پدیده موردنظر ......... است و روانشناسان برای این منظور سعی می كنند تحت تأثیر ......... قرار نگیرند. -    

1( بیان دقیق و روشن مفهوم آن- نظرات دانشمندان دیگر                    2( مطالعۀ دقیق علل بروز آن- نظرات دانشمندان دیگر 

3(  بیان دقیق و روشن مفهوم آن- پیشداوری های شخصی                   4(  مطالعۀ دقیق علل بروز آن- پیشداوری های شخصی 

در چه صورت پاسخ هایی كه افراد مختلف به پرسش های روانشناسی میدهند، باارزش است؟ -    

1( دقیق و معتبر باشد.                                               2( جامع و كاربردی باشد. 

3(  منطبق با فرهنگ جامعه باشد.                             4(  منطبق با واقعیت های موجود باشد. 

پژوهش های دانشمندان با ................ آغاز میشود و ................ را به دنبال دارد. -    

1( طرح مسئله- پاسخهای خردمندانه و سنجیدهای                   2( طرح مسئله- بررسی روابط بین پدیده ها 

3( ارائۀ فرضیه- پاسخ های خردمندانه و سنجیدهای                    4( ارائۀ فرضیه- بررسی روابط بین پدیده ها 

هریك از اصطالحات زیر به ترتیب مربوط به كدامیك از مفاهیم در تعریف »روش علمی« است؟ -    

 الف( هدفمندی                  ب( جریان رسیدن به هدف                  ج( تابع قواعد مشخص بودن 

1( در جستوجوی چیزی بودن- فرایند- ابهام زدایی                                             2( در جستوجوی چیزی بودن- فرایند- نظامدار بودن 

3( خلق موقعیت نامعین- در جستوجوی چیزی بودن- ابهامزدایی                      4( خلق موقعیت نامعین- در جستوجوی چیزی بودن- نظامدار بودن
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كدام گزینه درباره »علم تجربی« نادرست است؟ -    

1( در علوم تجربی با كمك مشاهده و روش های دقیق، رابطۀ پدیده های طبیعی و ماوراءطبیعی بررسی می شود. 

2( در علوم تجربی برخی از بیان های علمی مانند مسئله، فرضیه و نظریه از اهمیت زیادی برخوردارند. 

3( پاسخ هایی كه دانشمندان به مسئله های علمی میدهند، بر اساس دانش و تجربۀ خودشان و پیشینیان است. 

4( فرضیه ها میتوانند هم در پاسخ به یك سؤال بیایند و هم باعث طرح سؤال های دیگر شوند. 

تفاوت اصلی دانشمندان با افراد عادی در كدام قسمت از تعریف روش علمی بیان شده است؟ -    

1( فرایندمحور بودن                  2( هدفمند بودن                  3( نظامدار بودن                  4( روشن سازی موقعیت نامعین 

در روانشناسی منظور از »علم« چیست؟ -    

1( علم تجربی كه در آن با كمك فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی میبرند. 

2( علم تجربی كه در آن از روشها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

3( علم انسانی كه در آن از روشها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می كنند. 

4( علم انسانی كه در آن با كمك فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی میبرند. 

پیشبینی كدامیك از موارد زیر دشوارتر است؟ -    

1( امسال در فصل تابستان بیماری وبا شیوع بیشتری پیدا می كند. 

2( شدت وارونگی دما پس از بارش برف در آخر هفته افزایش مییابد. 

3( به دلیل محدود بودن منابع انرژی، سوخت های نفتی در سال های آینده ارزشمندتر خواهند شد. 

4( پس از كسب موفقیت های تحصیلی، انگیٔزه پیشرفت افزایش می یابد. 

كدام عبارت درباره »نظریه« نادرست است؟ -    

1( نظریه های علمی در دو سطح ظاهری و تجربی به یك اندازه رشد كردهاند. 

2( ساختار ظاهری برخی از نظریهها در زمان ارائه، قابل بررسی تجربی نیست. 

3( برخی از مفاهیم روانشناختی مانند »یادگیری« با نظریههای متعددی تبیین می شوند. 

4( در همۀ علوم برخی از نظریهها پشتوانۀ تجربی قوی ندارند. 

كدامیك از موارد زیر »فرضیه« است؟ -    

1( چرا هنگام مطالعه حواسمان مدام پرت میشود؟ 

2( مؤثرتر بودن مطالعه با فاصلۀ زمانی از مطالعه بدون فاصلۀ زمانی تأیید شده است. 

3( وقتی فرد در جمع قرار میگیرد، به احتمال زیاد متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می كند. 

4( گذشت زمان باعث تضعیف حافظه میشود. 
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كدام گزینه درباره »تكرارپذیری« درست است؟ -    

1( روانشناسان هیچگاه نمیتوانند همانند فیزیكدانان یافته های خود را تكرار كنند. 

2( هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی میتواند یافته های دیگران را تكرار كند. 

3( روش های منحصربه فرد افراد در صورت نتیجه بخش بودن »روش علمی« محسوب میشود. 

4( گاهی یافته های به دست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی است. 

عبارات زیر به ترتیب بیانگر كدامیك از اهداف روانشناسی است؟ -    

الف( یكی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی، گذشت زمان است. 

ب( اگر به اطالعات توجه متمركز داشته باشیم، یادگیری بهتری خواهیم داشت. 

ج( برای یادگیری بهتر باید بین تدریس دروس مختلف فواصل زمانی ایجاد كرد. 

1( توصیف- تبیین- پیشبینی                           2( تبیین- پیشبینی- كنترل 

3( توصیف- پیشبینی- كنترل                           4( تبیین- كنترل- پیشبینی

آیدین با خنده به دوستانش میگوید: »پدرم همیشه برای من لباس آبی میخرد، چون رنگ مورد عالقۀ خودش اسـت و همچنـین -    
همیشـه از مغازه دوستش خرید می كند، چون معتقد است جنس خوب عرضه می كند.« پردازش پدر آیدین از چه نوعی است؟ 

1( پردازش ادراكی                                    2( پردازش صرفًا متكی بر ویژگی های حسی 

3(  پردازش مفهومی                                 4(  پردازش صرفًا متكی بر ویژگی های كیفی 

كدام عبارت تعریف عملیاتی از پدیده »اضطراب« است؟ -    

1( اضطراب همان احساس نگرانی یا تنشی است كه افراد در پاسخ به شرایط تهدیدكننده نشان میدهند. 

2( اضطراب واكنش طبیعی انسان ها در برابر فشار روانی است كه با ترس، نگرانی، اندوه و پریشانی همراه است. 

3( اضطراب به  معنای نمٔره به دست آمده از سنجش میزان كورتیزول و آدرنالین ترشح شده در خون است. 

4( اضطراب یك احساس ناخوشایند ذهنی است كه با تپش قلب، لرزش بدن و افت فشارخون همراه است. 

قرار گرفتن دانشمندان تحت تأثیر ارزش ها و جهت گیری های موجود در ذهنشان، بیش از هر چیز بر روی كدام مورد اثر جدی -    
می گذارد؟ 

1( پیشفرض های موجود در هر علم                       2( نظریات پذیرفته شده در علوم 

3(  نوع تبیین مسائل علمی                                    4(  مشاهده و دقت دانشمندان 

مهم تـرین علت دشوار بودن پیشبینی و كنترل در علم روانشناسی چیست؟ -    

1( وجود ابعاد و ویژگی های مختلف در رفتار جانداران                2( پیچیدگی و دشواری توصیف و تبیین موضوعات روانشناختی 

3(  عدم وجود پایداری و ثبات در رفتارهای انسانی                      4(  عدم امكان توصیف و مشاهده دقیق رفتارها 
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كدام گزینه درباره »تكرارپذیری« درست است؟ -    

1( روانشناسان هیچگاه نمیتوانند همانند فیزیكدانان یافته های خود را تكرار كنند. 

2( هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی میتواند یافته های دیگران را تكرار كند. 

3( روش های منحصربه فرد افراد در صورت نتیجه بخش بودن »روش علمی« محسوب میشود. 

4( گاهی یافته های به دست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی است. 

عبارات زیر به ترتیب بیانگر كدامیك از اهداف روانشناسی است؟ -    

الف( یكی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی، گذشت زمان است. 

ب( اگر به اطالعات توجه متمركز داشته باشیم، یادگیری بهتری خواهیم داشت. 

ج( برای یادگیری بهتر باید بین تدریس دروس مختلف فواصل زمانی ایجاد كرد. 

1( توصیف- تبیین- پیشبینی                           2( تبیین- پیشبینی- كنترل 

3( توصیف- پیشبینی- كنترل                           4( تبیین- كنترل- پیشبینی

آیدین با خنده به دوستانش میگوید: »پدرم همیشه برای من لباس آبی میخرد، چون رنگ مورد عالقۀ خودش اسـت و همچنـین -    
همیشـه از مغازه دوستش خرید می كند، چون معتقد است جنس خوب عرضه می كند.« پردازش پدر آیدین از چه نوعی است؟ 

1( پردازش ادراكی                                    2( پردازش صرفًا متكی بر ویژگی های حسی 

3(  پردازش مفهومی                                 4(  پردازش صرفًا متكی بر ویژگی های كیفی 

كدام عبارت تعریف عملیاتی از پدیده »اضطراب« است؟ -    

1( اضطراب همان احساس نگرانی یا تنشی است كه افراد در پاسخ به شرایط تهدیدكننده نشان میدهند. 

2( اضطراب واكنش طبیعی انسان ها در برابر فشار روانی است كه با ترس، نگرانی، اندوه و پریشانی همراه است. 

3( اضطراب به  معنای نمٔره به دست آمده از سنجش میزان كورتیزول و آدرنالین ترشح شده در خون است. 

4( اضطراب یك احساس ناخوشایند ذهنی است كه با تپش قلب، لرزش بدن و افت فشارخون همراه است. 

قرار گرفتن دانشمندان تحت تأثیر ارزش ها و جهت گیری های موجود در ذهنشان، بیش از هر چیز بر روی كدام مورد اثر جدی -    
می گذارد؟ 

1( پیشفرض های موجود در هر علم                       2( نظریات پذیرفته شده در علوم 

3(  نوع تبیین مسائل علمی                                    4(  مشاهده و دقت دانشمندان 

مهم تـرین علت دشوار بودن پیشبینی و كنترل در علم روانشناسی چیست؟ -    

1( وجود ابعاد و ویژگی های مختلف در رفتار جانداران                2( پیچیدگی و دشواری توصیف و تبیین موضوعات روانشناختی 

3(  عدم وجود پایداری و ثبات در رفتارهای انسانی                      4(  عدم امكان توصیف و مشاهده دقیق رفتارها 
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در مورد آگاهی یافتن از جنبه های مختلف عالم هستی، كدامیك از عبارات زیر دقیق تر است؟ -    

1( همۀ منابع بهنحوی كارایی دارند، چون هریك ویژگی های خاص خود را دارند، اما می توانند تكمیل كننده جنبه های مختلف معرفت باشند. 

گاهی و معرفت، روش خاص و متناسب با خود را داشته و معمواًل در مقابل یكدیگر قرار میگیرند.  2( هریك از منابع آ

3(  برای جنبه های قابل مشاهده، شیٔوه خردگرایانه و روش علمی كارایی دارند و روش های دیگر مناسب نیستند. 

4(  شیوه های شهودی و استناد به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین مخصوص جنبه های غیرقابل مشاهده هستند. 

كدامیك از عبارات زیر نادرست است؟ -    

1( برای كسب معرفت و دانش درباره موجودات غیرمحسوس باید از تبیینهای مستند به منابع معرفتی غیر از روش علمی استفاده كرد. 

2( اگر یك موضوع غیرقابل مشاهده، قابلیت بررسی های تجربی را نداشته باشد، نمی توان در مورد آن گزاره های تجربی و علمی بیان كرد. 

3( هر نظریۀ علمی كه بر اساس مشاهده و تجربه شكل گرفته است، خود بر نظریات و مبانی غیرتجربی تكیه داشته است. 

4( اگر یافته های روش علمی در زمینۀ موضوعات غیرمحسوس با سایر منابع مغایرت داشته باشد، میتواند تبیین های آن ها را رد كند. 

 نتیجه بخش نخواهد بود؟ -    
ً
بر اساس متن كتاب در چه صورت اقدامات انجامشده توسط پژوهشگر قطعا

1( توجه نداشتن به هدف مشخص                     2( تبعیت نكردن از قواعد مشخص 

3(  اهمیت ندادن به جریان عمل                       4(  شناسایی نكردن اتفاقات احتمالی 

پژوهش های دانشمندان با چه چیز آغاز میشود؟ -    

1( مشاهده                  2( طرح مسئله                  3(  بیان فرضیه                  4(  ارائۀ پاسخ های اولیه

كدامیك از موارد زیر، »شناخت« نیست؟ -    

1( دریافت محرك های مختلف توسط گیرنده های حسی                         2( انتخاب یك محرك احساسشده 

3(  تعبیر و تفسیر محرك های انتخابشده                                                  4(  فرایند استفاده از اطالعات موجود در حافظه 

برای موضوعات زیر به ترتیب كدامیك از روش های جمع آوری اطالعات مناسب تر است؟ -    

الف( بررسی نحٔوه بروز هیجان در تماشاگران مسابقات ورزشی 

ب( برآورد دقیق میزان افسردگی در فرد بیمار 

ج( بررسی دالیل مشكالت تحصیلی یك دانش آموز 

1( مشاهده- آزمون- پرسشنامه                        2( مشاهده- آزمون- مصاحبه 

3(  پرسشنامه- مشاهده- مصاحبه                    4(  پرسشنامه- مشاهده- پرسشنامه 

كدامیك از فعالیت های زیر »رفتار« نیست؟ -    

1( خندیدن كودك                  2( غصه خوردن بزرگساالن                  3(  كوچ كردن حیوانات                  4(  حرف زدن با همساالن 
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در یك بازی فكری چند كارت به كودك نشان داده میشود، سپس كارت ها را برمیگردانیم و از او میخواهیم كه كارت مربوط به -    
 به طور كامل در او شكل 

ً
هـر شـكل را پیدا كند. در این بازی اگر كودك قادر به پیدا كردن جای كارت هر شكل نباشد، كدام فرایند قطعا

نگرفته است؟ 

1( احساس                  2( توجه                  3(  ادراك                  4(  حافظه 

كدام عامل باعث میشود كه در برخی مسائل علمی و یا حتی تعریف یك علم نتوان به یك نظریۀ واحد و یا دیدگاهی منسجم دست -    
یافت؟ 

1( تأثیر ارزش ها و مسائل اخالقی در تفسیر پدیده ها                     2( تغییر در توصیف و تبیین های موجود در یك علم 

3( تفاوت در میزان تكرارپذیری پدیده ها در علوم                          4( عدم مشاهده دقیق و بررسی علمی بسیاری از پدیده ها 

منظور از لزوم »مشاهده پذیر بودن« پدیده ها در روش علمی قابلیت ............ -    

1( اندازه گیری كردن پدیده هاست.                                                   2( دیدن پدیده هاست. 

3(  دریافت پدیده ها از طریق حواس پنجگانه است.                         4(  تكرارپذیری پدیده هاست.

 

كدام عبارت درباره ویژگی های روش علمی نادرست است؟ -    

1( تعریف عملیاتی پدیده های روانشناختی دشوارتر از سایر پدیده ها در علوم مختلف است. 

2( پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، تكرارپذیری یافته ها در حوزه روانشناسی را دشوار می كند. 

3(  روانشناسان برای رسیدن به مفهومی مشترك از پدیده ها، از تعریف عملیاتی استفاده می كنند. 

4(  دشواری رسیدن به یافته های یكسان در روانشناسی، باعث سختی رعایت مسائل اخالقی میشود.
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در یك بازی فكری چند كارت به كودك نشان داده میشود، سپس كارت ها را برمیگردانیم و از او میخواهیم كه كارت مربوط به -    
 به طور كامل در او شكل 

ً
هـر شـكل را پیدا كند. در این بازی اگر كودك قادر به پیدا كردن جای كارت هر شكل نباشد، كدام فرایند قطعا

نگرفته است؟ 

1( احساس                  2( توجه                  3(  ادراك                  4(  حافظه 

كدام عامل باعث میشود كه در برخی مسائل علمی و یا حتی تعریف یك علم نتوان به یك نظریۀ واحد و یا دیدگاهی منسجم دست -    
یافت؟ 

1( تأثیر ارزش ها و مسائل اخالقی در تفسیر پدیده ها                     2( تغییر در توصیف و تبیین های موجود در یك علم 

3( تفاوت در میزان تكرارپذیری پدیده ها در علوم                          4( عدم مشاهده دقیق و بررسی علمی بسیاری از پدیده ها 

منظور از لزوم »مشاهده پذیر بودن« پدیده ها در روش علمی قابلیت ............ -    

1( اندازه گیری كردن پدیده هاست.                                                   2( دیدن پدیده هاست. 

3(  دریافت پدیده ها از طریق حواس پنجگانه است.                         4(  تكرارپذیری پدیده هاست.

 

كدام عبارت درباره ویژگی های روش علمی نادرست است؟ -    

1( تعریف عملیاتی پدیده های روانشناختی دشوارتر از سایر پدیده ها در علوم مختلف است. 

2( پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، تكرارپذیری یافته ها در حوزه روانشناسی را دشوار می كند. 

3(  روانشناسان برای رسیدن به مفهومی مشترك از پدیده ها، از تعریف عملیاتی استفاده می كنند. 

4(  دشواری رسیدن به یافته های یكسان در روانشناسی، باعث سختی رعایت مسائل اخالقی میشود.
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گزینه 3 ؛ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است و این قاعده نم خود را در مرحله ادراک نشان می دهد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی خوب سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ دانشجو از سخن بزرگان )استادش( برای جمع آوری اطالعات و روانشناس از روش علمی استفاده کرده است چرا که ارائه فرضیه در فرایند و ا (1ل
روش علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

گزینه 4 ؛ پردازش: دریافت و فهم بیشتر - پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف/ دسترسی به مفهومیو ا (1ل

گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل و ا (1ل
داده می شود - فرضیه در صورت تایید به قانون یا اصل تبدیل می شود.

گزینه 3 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است که و ا (1ل
تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 3 ؛ پردازش ادراکی: صرفا تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری - پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک و ا (1ل
های مختلف/ دسترسی به مفهومی

گزینه 2 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش ها و ا (1ل
در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از پرسش 

های بشر را بدهند. 

گزینه 4 ؛ زلزله بم و حوادث مربوط به آن قابل تکرار نیست )پدیده ها و اتفاقات خاص تکرار پذیری ندارند(و لا (1ل

گزینه 3 ؛ بازنمایی اطالعات نگهداری شده به تفکر )شناخت عالی( اشاره دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: توصیف / گزینه 2: تبیین / گزینه 4: پیش بینیو اا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی خوب سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و موضوعی - روان شناسان در توصیفات 1. دقیق اند 2. سعی می کنند تحت تاثیر و اا (1ل
پیش داوری شخصی قرار نگیرند.

پاسخنامۀفصل اول
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گزینه 3 ؛ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است و این قاعده نم خود را در مرحله ادراک نشان می دهد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی خوب سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ دانشجو از سخن بزرگان )استادش( برای جمع آوری اطالعات و روانشناس از روش علمی استفاده کرده است چرا که ارائه فرضیه در فرایند و ا (1ل
روش علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

گزینه 4 ؛ پردازش: دریافت و فهم بیشتر - پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف/ دسترسی به مفهومیو ا (1ل

گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل و ا (1ل
داده می شود - فرضیه در صورت تایید به قانون یا اصل تبدیل می شود.

گزینه 3 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است که و ا (1ل
تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 3 ؛ پردازش ادراکی: صرفا تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری - پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک و ا (1ل
های مختلف/ دسترسی به مفهومی

گزینه 2 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش ها و ا (1ل
در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از پرسش 

های بشر را بدهند. 

گزینه 4 ؛ زلزله بم و حوادث مربوط به آن قابل تکرار نیست )پدیده ها و اتفاقات خاص تکرار پذیری ندارند(و لا (1ل

گزینه 3 ؛ بازنمایی اطالعات نگهداری شده به تفکر )شناخت عالی( اشاره دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: توصیف / گزینه 2: تبیین / گزینه 4: پیش بینیو اا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی خوب سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و موضوعی - روان شناسان در توصیفات 1. دقیق اند 2. سعی می کنند تحت تاثیر و اا (1ل
پیش داوری شخصی قرار نگیرند.

پاسخنامۀفصل اول
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گزینه 1 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود و فرضبه را در پی دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ فرایند : جریان یک عمل / جست و جو : هدفمند بودن / نظام دار )منظم( : تابع قواعد مشخصو اا (1ل

گزینه 1 ؛ در علوم تجربی با کمک مشاهده و روش های مختلف، رابطه بین پدیده های طبیعی بررسی می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ منظور از علم، علم تجربی است که از روش های و ابزار های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ پیش بینی پدیده های علوم انسانی از علوم دیگر دشوار تر است.و لا (1ل

 گزینه 4 ؛ گزینه 1: مسئله / گزینه 2: به دلیل عدم رابطه علت و معلولی، فرضیه نیست / گزینه 3: به دلیل وجود قطعیت در جمله، فرضیه نیست.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده / وجود کلمه اگر مربوط به پیش بینی است / مورد ج به کنترل یادگیری مربوط می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف/ دسترسی به مفهومی.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند/ و اا (1ل
تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد/ اندازه گیری: نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیاء و افراد/ تعریف دقیق، اندازه گیری دقیق تر.

گزینه 4 ؛ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است.و اا (1ل

گاهی و معرفت، روش های خاص و متناسب با خود را داشته و از آنها برای پاسخ به مسئله مورد نظر استفاده و اا (1ل گزینه 1 ؛ هر یک از منابع چهارگانه آ
گاهی و معرفت باشند. می کندد/ این چهار منبع می توانند تکمیل کننده جنبه های مختلف آ

گزینه 4 ؛ روش علمی )تجربه( تنها در حیطه امور مشاهده پذیر قابل اجرا و معتبر هستند و نمی توان از آنها در حیطه امور غیر قابل مشاهده استفاده کرد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ احساس جزو مراحل شناخت محسوب نمی شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ یکی از روش های جمع آوری اطالعات و توصیف موضوعات و دریافت جزئیات الگو های حرکتی مشاهده است / ابزاری برای کمی کردن و اا (1ل
ویژگی های روان شناختی / محقق از خود فرد درباره رفتار و افکار خاص او می پرسد.

گزینه 2 ؛ غیر قابل مشاهده است و یک فرایند ذهنی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ به همه کارت ها توجه نکرده است.و اا (1ل
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گزینه 1 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و اا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

گزینه 1 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و اا (1ل
یکسان برسند.

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و اا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

گزینه 4 ؛ محبت کردن به دلیل قابل مشاهده بودن یک رفتار است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مطالعه رفتار در روانشناسی محدود به انسان نیست.و لا (1ل

گزینه 3 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و اا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند. 

گزینه 1 ؛ آزمون ها باید دقیقا چیزی را که برای آن ساخته شده است اندازه گیری کند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ بدون حافظه تفکر شکل نمیگیرد و احساس جزو مراحل شناخت نیست.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ روان شناسی به دلیل گذر زمان/ پیشرفت دانش/ زاویه نگاه دانشمندان تعاریف مختلفی دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ باید از روش علمی استفاده کنیم نه اینکه آن را کنار بگذاریم.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. / مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه های 2 و 3 و 4 همگی به تبیین اشاره دارند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / به دلیل وجود کلمه باید مربوط به کنترل می شود / تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو اا (1ل

گزینه 4 ؛ مهسا از نر پروفسور برای رسیدن به شناخت استفاده کرده است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و لا (1ل
یکسان برسند.

گزینه 4 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و اا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 1 ؛ توجه: انتخاب یک یا چند محرک / ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک مورد توجه / تفکر را شناخت عالی می دانیم.و اا (1ل
گزینه 3 ؛ هر چه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت: 1. شکل گرفته 2. پایدارتر 3. کارآمدتر خواهد بود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمد تر از شناخت مبتنی بر پردازش ادراکی است / به کمک توجه یک یا چند محرک انتخاب شده و اا (1ل
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گزینه 1 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و اا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

گزینه 1 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و اا (1ل
یکسان برسند.

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و اا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

گزینه 4 ؛ محبت کردن به دلیل قابل مشاهده بودن یک رفتار است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مطالعه رفتار در روانشناسی محدود به انسان نیست.و لا (1ل

گزینه 3 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و اا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند. 

گزینه 1 ؛ آزمون ها باید دقیقا چیزی را که برای آن ساخته شده است اندازه گیری کند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ بدون حافظه تفکر شکل نمیگیرد و احساس جزو مراحل شناخت نیست.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ روان شناسی به دلیل گذر زمان/ پیشرفت دانش/ زاویه نگاه دانشمندان تعاریف مختلفی دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ باید از روش علمی استفاده کنیم نه اینکه آن را کنار بگذاریم.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. / مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه های 2 و 3 و 4 همگی به تبیین اشاره دارند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / به دلیل وجود کلمه باید مربوط به کنترل می شود / تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو اا (1ل

گزینه 4 ؛ مهسا از نر پروفسور برای رسیدن به شناخت استفاده کرده است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و لا (1ل
یکسان برسند.

گزینه 4 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و اا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 1 ؛ توجه: انتخاب یک یا چند محرک / ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک مورد توجه / تفکر را شناخت عالی می دانیم.و اا (1ل
گزینه 3 ؛ هر چه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت: 1. شکل گرفته 2. پایدارتر 3. کارآمدتر خواهد بود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمد تر از شناخت مبتنی بر پردازش ادراکی است / به کمک توجه یک یا چند محرک انتخاب شده و اا (1ل
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را ادراک می کنیم.

گزینه 4 ؛ همه افراد نمی توانند از آزمون ها استفاده کنند و به تفسیذ آنها بپردازند / آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روانشناختی و اا (1ل
هستند / ساخت آرمون ها دارای فرایند پیچیده ای است.

گزینه 2 ؛ مشاهده به رفتار حیوانات و نوزادان محدود نمی شود / برخی محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتار می پردازند و برخی از آنها و اا (1ل
در محیط طبیعی / بهترین نوع مشاهده مشاهده در محیط آزمایشگاهی است.

گزینه 1 ؛ لزوما فردی که حافظه قوی دارد متفکر نیست / احساس جزو شناخت پایه نیست / فرایند تفسیر محرک های انتخابی را ادراک می گویند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ روش های جمع آوری اطالعات در روانشناسی به مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و آزمون محدود می شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ منابع کسب شناخت به استناد به سخن صاحب نظران، شهود، روش خردگرایانه و روش علمی محدود می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش ها و لا (1ل
در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از پرسش 

های بشر را بدهند / رفتار هرگونه فعالیت مورد مشاهده انسان است.

گزینه 1 ؛ زمانی که از مشاهده و پرسشنامه نمی توان استفاده کرد از مصاحبه استفاده می کنیم.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تصمیم گیری عالی ترین مرتبه شناخت است / انسان ها در پردازش معموال به یک شیوه عمل نمی کنند / هرچه پردازش ما مفهومی تر و اا (1ل
باشد شناختی کاملتر و کارآمد تر خواهیم داشت.

گزینه 1 ؛ فرایند بازنمایی اطالعات : تفکر / تعبیر و تفسیر محرک های انتخاب شده : ادراکو اا (1ل

گزینه 2 ؛ فرایند بازنمایی اطالعات : تفکرو اا (1ل

گزینه 4 ؛ استدالل بخشی از شناخت عالی است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ الف: از نظر اگوست کنت بهره مند شده است / ب: به عقل و شیوه خردگرایانه رجوع کرده است / ج: از سیر و سلوک عارفانه و روش و اا (1ل
شهودی بهره مند شده است.

گزینه 3 ؛ ترتیب بیان های علمی: مسئله، فرضیه، اصول، نظریه / هرچه پردازش مفهومی تر باشد شناخت شکل گرفته پایدارتر خواهد بود / عالی و اا (1ل
ترین مرتبه شناخت تصمیم گیری است.

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تکرارپذیری یکی از ویژگی های روش علمی است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ هر چه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت: 1. شکل گرفته 2. پایدارتر 3. کارآمدتر خواهد بود.و لا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند بازنمایی اطالعات: تفکر / پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر / احساس جزو شناخت پایه نیست.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ روش های منطقی: خردگرایانه / مراجعه به آیات الهی: استناد به نظر صاحب نظران / در روش علمی موارد مختلف بررسی می شود.و اا (1ل
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گزینه 1 ؛ فرایند: جریان رسیدن به هدفو اا (1ل

گزینه 3 ؛ پاسخ علمی به این پرسش ها در قلمرو روانشناسی قرار می گیرد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر منابع شناخت باید نمی دانم باشد نه اینکه نیست و در خصوص کسب معرفت و دانش درباره و اا (1ل
پدیده های غیرقابل مشاهده باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

گزینه 4 ؛ روش تدریس فعال سبب یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و اا (1ل
یکسان برسند.

گزینه 1 ؛ در روش مشاهده آزمایشگر بر روی رفتار هیچ گونه کنترلی ندارد چرا که با دخالت آزمایشگر فرایند تحقیق به درستی پیش نمی رود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی، سهولت در اندازه گیری را در پی دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تکرارپذیری یکی از ویژگی های روش علمی است / رجوع اندیشمندان اسالمی به سیره نبوی همان استناد به سخن صاحب نظران است و لا (1ل
/ فالسفه از روش های عقالنی و شیوه خردگرایانه استفاده می کنند.

گزینه 2 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم و تجربه )روش علمی( : و اا (1ل
استفاده از روش های علم تجربی 

گزینه 4 ؛ الهام شدن بخشی از شیوه های سیر و سلوک و شهودی محسوب می شود/ استناد به آیات قرآن همان استناد به نظر صاحب نظران است و اا (1ل
/ تکرارپذیری یکی از ویژگی های روش علمی است.

گزینه 4 ؛ عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و ...، روش فیلسوفان / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای و اا (1ل
کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است / پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / روش و اا (1ل
علمی موقعیت ناشناخته را روشن می کند.

گزینه 3 ؛ چهار روش برای کسب شناخت وجود دارد / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و و اا (1ل
غیر قابل تعمیم

گزینه 4 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند و اا (1ل
تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی موجب سهولت در اندازه گیری می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / همه علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر نمی باشند / روانشناسی و اا (1ل
علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی است.

گزینه 3 ؛ استناد به آیات قرآن همان استناد به نظر صاحب نظران است / عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و ...، روش فیلسوفان.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ روش علمی )تجربه( تنها در حیطه امور مشاهده پذیر قابل اجرا و معتبر هستند و نمی توان از آنها در حیطه امور غیر قابل مشاهده استفاده و لا (1ل



61

روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

گزینه 1 ؛ فرایند: جریان رسیدن به هدفو اا (1ل

گزینه 3 ؛ پاسخ علمی به این پرسش ها در قلمرو روانشناسی قرار می گیرد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر منابع شناخت باید نمی دانم باشد نه اینکه نیست و در خصوص کسب معرفت و دانش درباره و اا (1ل
پدیده های غیرقابل مشاهده باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

گزینه 4 ؛ روش تدریس فعال سبب یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و اا (1ل
یکسان برسند.

گزینه 1 ؛ در روش مشاهده آزمایشگر بر روی رفتار هیچ گونه کنترلی ندارد چرا که با دخالت آزمایشگر فرایند تحقیق به درستی پیش نمی رود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی، سهولت در اندازه گیری را در پی دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تکرارپذیری یکی از ویژگی های روش علمی است / رجوع اندیشمندان اسالمی به سیره نبوی همان استناد به سخن صاحب نظران است و لا (1ل
/ فالسفه از روش های عقالنی و شیوه خردگرایانه استفاده می کنند.

گزینه 2 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم و تجربه )روش علمی( : و اا (1ل
استفاده از روش های علم تجربی 

گزینه 4 ؛ الهام شدن بخشی از شیوه های سیر و سلوک و شهودی محسوب می شود/ استناد به آیات قرآن همان استناد به نظر صاحب نظران است و اا (1ل
/ تکرارپذیری یکی از ویژگی های روش علمی است.

گزینه 4 ؛ عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و ...، روش فیلسوفان / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای و اا (1ل
کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است / پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / روش و اا (1ل
علمی موقعیت ناشناخته را روشن می کند.

گزینه 3 ؛ چهار روش برای کسب شناخت وجود دارد / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و و اا (1ل
غیر قابل تعمیم

گزینه 4 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند و اا (1ل
تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی موجب سهولت در اندازه گیری می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / همه علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر نمی باشند / روانشناسی و اا (1ل
علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی است.

گزینه 3 ؛ استناد به آیات قرآن همان استناد به نظر صاحب نظران است / عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و ...، روش فیلسوفان.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ روش علمی )تجربه( تنها در حیطه امور مشاهده پذیر قابل اجرا و معتبر هستند و نمی توان از آنها در حیطه امور غیر قابل مشاهده استفاده و لا (1ل
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کرد / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی، روش عرفا برای کسب شناخت، شخصی و غیر قابل تعمیم / عقل: روش های فلسفی، استدالل های 
منطقی و ...، روش فیلسوفان.

گزینه 2 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / روش علمی موقعیت ناشناخته را روشن می کند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند و اا (1ل
تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد / روان شناسی به دلیل گذر زمان/ پیشرفت دانش/ زاویه نگاه دانشمندان تعاریف مختلفی دارد.

گزینه 3 ؛ جست و جو : هدفمند بودن / موقعیت نامعین : ابهام زدایی و روشن سازی.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تنها گزینه 2 قابلیت تعریف عملیاتی را دارد یعنی هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه و اا (1ل
تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.

گزینه 4 ؛ جست و جو : هدفمند بودن / نظام دار )منظم( : تابع قواعد مشخص/ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ در گزینه های 1 و 2 و 3 متغیر می تواند به صورت عدد ظاهر شود و وجود اعداد در متغیر به معنای تعریف عملیاتی بودن آنها است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند و اا (1ل
تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد و در آزمایش های مکرر به نتیجه یکسان دست یافتن/ یافته های به دست آمده در روش علمی 
شخصی و خصوصی نیست و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند/ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد 

نظر برسند ولی این روش علمی نیست.

گزینه 3 ؛ شیوه های شهودی عینیت ندارند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ از نظریات روانشناسان دیگر استفاده کرده است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ترتیب بیان های علمی: مسئله، فرضیه، اصول، نظریه / هرچه پردازش مفهومی تر باشد شناخت شکل گرفته پایدارتر خواهد بود / عالی و للا (1ل
ترین مرتبه شناخت تصمیم گیری است.

گزینه 4 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ باهوش بودن علت موفقیت بیشتر است، بیان چرایی و علت بیان کننده تبیین است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ نظریه ها بر اساس سودمندی و کاررد پذیری سنجیده می شوند.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ بیان چرایی و علت یک مفهوم به تبیین اشاره دارد.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ بیان چرایی و علت یک مفهوم به تبیین اشاره دارد.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ بیان چرایی و علت یک مفهوم به تبیین اشاره دارد / روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین و الا (1ل
برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 1 ؛ اهداف روانشناسی عبارت است از : توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترلو الا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه سه تا ویژگی باید داشته باشد 1. جمله خبری 2. خردمندانه و 3. رابطه علت و معلولی و الا (1ل
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گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و الا (1ل
تخیل داده می شود/ نتایج آن می تواند سوال هایی را به دنبال داشته باشد/ رابطه بین مسئله و فرضیه یک رابطه دو سویه است.

گزینه 4 ؛ برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و لاا (1ل
و نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود.

گزینه 3 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: مسئله یک جمله سوالی است / گزینه 2: فرضیه یک جمله خبری است / بین فرضیه و مسئله یک رابطه دوسویه است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه و ااا (1ل
به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل داده می شود.

گزینه 3 ؛ گزینه 1: با توجه به کلمه مطمئنا دارای یقین است و خردمندانه نیست / گزینه 2: به صورت جمله خبری نیست / گزینه 4: با توجه به و ااا (1ل
کلمه می تواند خردمندانه نیست.

گزینه 4 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 1 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم، چیستی مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ پیش بینی و کنترل دو هدف نهایی علم هستند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریه )ترتیب گزاره های علمی به این شکل است(و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ نظریه نیازی به تایید ندارد )رد گزینه 2 و 4( / گزینه 1 دارای تناقض است آزمایش و بررسی داده ها همان استقراء داده هاست.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ جمله خردمندانه به صورت قطعی و احتمالی مطرح نمی شود. فقط جمله محسن به صورت خردمندانه مطرح شده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده / پیش بینی و کنترل دو هدف نهایی علم هستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی / رفتار: هرنوع فعالیت قابل مشاهده / تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را و ااا (1ل
به همراه دارد.

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو ااا (1ل

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ سیاره ما راز های پنهان زیادی دارد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده / فرضیه ای که تایید می شود به اصل یا قانون تبدیل می شود / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / مبتنی بر دانش و تجربه )نه شانس نه تصادف( / فرضیه در صورت تایید به و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و الا (1ل
تخیل داده می شود/ نتایج آن می تواند سوال هایی را به دنبال داشته باشد/ رابطه بین مسئله و فرضیه یک رابطه دو سویه است.

گزینه 4 ؛ برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و لاا (1ل
و نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود.

گزینه 3 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: مسئله یک جمله سوالی است / گزینه 2: فرضیه یک جمله خبری است / بین فرضیه و مسئله یک رابطه دوسویه است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه و ااا (1ل
به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل داده می شود.

گزینه 3 ؛ گزینه 1: با توجه به کلمه مطمئنا دارای یقین است و خردمندانه نیست / گزینه 2: به صورت جمله خبری نیست / گزینه 4: با توجه به و ااا (1ل
کلمه می تواند خردمندانه نیست.

گزینه 4 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 1 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم، چیستی مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ پیش بینی و کنترل دو هدف نهایی علم هستند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریه )ترتیب گزاره های علمی به این شکل است(و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ نظریه نیازی به تایید ندارد )رد گزینه 2 و 4( / گزینه 1 دارای تناقض است آزمایش و بررسی داده ها همان استقراء داده هاست.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ جمله خردمندانه به صورت قطعی و احتمالی مطرح نمی شود. فقط جمله محسن به صورت خردمندانه مطرح شده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده / پیش بینی و کنترل دو هدف نهایی علم هستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی / رفتار: هرنوع فعالیت قابل مشاهده / تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را و ااا (1ل
به همراه دارد.

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو ااا (1ل

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ سیاره ما راز های پنهان زیادی دارد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده / فرضیه ای که تایید می شود به اصل یا قانون تبدیل می شود / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / مبتنی بر دانش و تجربه )نه شانس نه تصادف( / فرضیه در صورت تایید به و ااا (1ل
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قانون یا اصل تبدیل می شود.

گزینه 1 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / نظریه نیز مجموعه ای منسجم از قوانین علمی نظریه را بوجود می آورند / و ااا (1ل
برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و نتیجه را با یافته های 

مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم.

گزینه 2 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛  استرس کاری مربوط به علوم انسانی می شود و دشوارتر است.و لاا (1ل

گزینه 2 ؛ پیش بینی و کنترل دو هدف نهایی علم هستند / روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین و ااا (1ل
برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 2 ؛ نظریه نیز مجموعه ای منسجم از قوانین علمی نظریه را بوجود می آورند / فرضیه در صورت تایید به قانون یا اصل تبدیل می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1 و 2 به صورت سوالی مطرح شده اند / گزینه 4 خردمندانه نیست.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بازنمایی اطالعات ذخیره شده هما تفکر است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ الف: در علوم تجربی از روش علمی استفاده می شود / ب: دانشمندان برای بررسی رابطه بین پدیده های انسانی از پرسش های علمی، و ااا (1ل
فرضیه ها  و نظریه ها استفاده می کنند.

گزینه 4 ؛ بارها دیده ام به معنی تکرارپذیری است که یکی از ویژگی های روش علمی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 1 ؛ فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تنها گزینه دو یک فرایند قابل مشاهده است و رفتار محسوب می شود.و لاا (1ل

گزینه 2 ؛ پردازش ادراکی: صرفا تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری / پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک و ااا (1ل
های مختلف.

گزینه 4 ؛ فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ در روانشناسی مطالعه رفتار محدود به انسان نیست و شامه همه جانداران می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ به ترتیب: قابل مشاهده / غیر قابل مشاهده / غیر قابل مشاهدهو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛ اتفاقی که به آینده اشاره دارد مربوط به پیش بینی است / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و ااا (1ل
تخیل داده می شود.

گزینه 3 ؛ موفقیت در این امور به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد/ توصیف و تبیین روشن تر پیش بینی و کنترل بهتر.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ روش علمی: فرایند جست و جوی نظام دار و با قاعده برای مشخص کردن یک موقعیت نا معینو لاا (1ل

گزینه 3 ؛ روش علمی با محدودیت هایی مواجه است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه مربوط به تفکر است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک بخشی از شناخت پایه است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه در صوت تایید به اصل یا قانون تبدیل می شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و موضوعیو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ جست و جو : هدفمند بودن.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روش علمی به مخصوص پدیده های عینی و تجربی است و به واسطه تکرارپذیری قابل تکرار نیز است / شهود و دریافت درونی: مبتنی و ااا (1ل
بر درک درونی، روش عرفا برای کسب شناخت، شخصی و غیر قابل تعمیم.

گزینه 1 ؛ گزینه 1 فرایند ذهنی است و بقیه گزینه ها همگی به رفتار اشاره دارند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ احساس – توجه – ادراک – حافظه و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها همگی به پردازش ادراکی اشاره دارند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛ اتفاقی که به آینده اشاره دارد مربوط به پیش بینی است / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و ااا (1ل
تخیل داده می شود.

گزینه 3 ؛ موفقیت در این امور به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد/ توصیف و تبیین روشن تر پیش بینی و کنترل بهتر.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ روش علمی: فرایند جست و جوی نظام دار و با قاعده برای مشخص کردن یک موقعیت نا معینو لاا (1ل

گزینه 3 ؛ روش علمی با محدودیت هایی مواجه است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه مربوط به تفکر است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک بخشی از شناخت پایه است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه در صوت تایید به اصل یا قانون تبدیل می شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و موضوعیو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ جست و جو : هدفمند بودن.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روش علمی به مخصوص پدیده های عینی و تجربی است و به واسطه تکرارپذیری قابل تکرار نیز است / شهود و دریافت درونی: مبتنی و ااا (1ل
بر درک درونی، روش عرفا برای کسب شناخت، شخصی و غیر قابل تعمیم.

گزینه 1 ؛ گزینه 1 فرایند ذهنی است و بقیه گزینه ها همگی به رفتار اشاره دارند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ احساس – توجه – ادراک – حافظه و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها همگی به پردازش ادراکی اشاره دارند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛ گزینه های دیگر به دلیل کمی نبودن قابل اندازه گیری نیستند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ یکی از ویژگی های روش علمی تکرارپذیری است / شیوه خردگرایانه مبتنی بر استدالل های عقالنی و منطق است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 2 و 4 به علوم تجربی مربوط می شوند پس در نتیجه پیش بینی آنها دشوار نیست / منظور از فرایند در تعریف روش علمی جریان و ااا (1ل
داشتن است.

گزینه 2 ؛ با توجه به بیان علت به تبیین اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مجموعه ای از اصول در کنار هم نظریه ها را شکل می دهند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه های 1 و 2 و 3 همگی به رفتار و فرایند های ذهنی اشاره دارند که مربوط به علم روانشناسی است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی و ااا (1ل
یکسان برسند/ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.

گزینه 1 ؛ دانشمندان به شناخت عالی اهمیت زیادی می دهند و از آن استفاده زیادی می کنند، گزینه 2 و 3 و 4 به شناخت عالی اشاره دارند.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ هر چه پردازش مفهومی تر باشد شناخت: 1. شکل گرفته 2. پایدارتر 3. کارآمدتر خواهد بود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش علمی نیست.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ این گزینه رابطه علت و معلولی ندارد پس فرضیه نیست.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد / به دلیل ارتباط مستقیم محقق با موضوع مورد مطالعه و ااا (1ل
رعایت نکات اخالقی الزامی است.

گزینه 2 ؛ احساس جزو شناخت پایه نیست.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده / روان شناسان در توصیفات 1. دقیق اند 2. سعی می کنند تحت تاثیر پیش داوری شخصی قرار نگیرند و ااا (1ل
/ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است که تحت تاثیر علت 

های زیادی هستند.

گزینه 2 ؛ فرضیه در صورت تایید به قانون یا اصل تبدیل می شود / فرضیه: جمله ای خبری به صورت خردمندانه در پاسخ به یک سوال / رابطه و ااا (1ل
بین مسئله و فرضیه یک رابطه دو سویه است.

گزینه 1 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده / موفقیت در این امور به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد.و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدف.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه 2: به تبیین اشاره دارد / گزینه 3: با بررسی نظر روانشناسان نمی توان به تعریف واحدی از روانشناسی رسید / گزینه 4: قواعد و لاا (1ل
مشخص روش علمی باعث می شود که این روش قاده مند و منظم باشد.

گزینه 3 ؛ گزینه 1: رفتار- رفتار / گزینه 2: شناخت – رفتار / گزینه 4: شناخت – شناخت.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ موقعیت نامعین : ابهام زدایی و روشن سازی / فرایند : جریان یک عمل / جست و جو : هدفمند بودنو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ الف: حذف / ب: مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریه / ج: پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک مورد توجه / بازنمایی اطالعات موجود در حافظه را تفکر می گویند / انتخاب یک یا چند محرک / و ااا (1ل
تفکر شامل: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است.

گزینه 4 ؛ گزینه های 1 و 2 و 3  مربوط به علوم غیر انسانی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و موضوعیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / نتایج آن می تواند سوال هایی را به دنبال داشته باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود و توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ در هر دو از نظر صاحب نظران استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر منابع شناخت باید نمی دانم باشد نه اینکه نیست و در خصوص کسب معرفت و دانش و ااا (1ل
درباره پدیده های غیرقابل مشاهده باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

گزینه 2 ؛ تکرارپذیری: در آزمایش های مکرر به نتیجه یکسان دست یافتن/ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و ااا (1ل
و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند/ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش 

علمی نیست.
گزینه 4 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل

که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.
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گزینه 1 ؛ فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدف.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه 2: به تبیین اشاره دارد / گزینه 3: با بررسی نظر روانشناسان نمی توان به تعریف واحدی از روانشناسی رسید / گزینه 4: قواعد و لاا (1ل
مشخص روش علمی باعث می شود که این روش قاده مند و منظم باشد.

گزینه 3 ؛ گزینه 1: رفتار- رفتار / گزینه 2: شناخت – رفتار / گزینه 4: شناخت – شناخت.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ موقعیت نامعین : ابهام زدایی و روشن سازی / فرایند : جریان یک عمل / جست و جو : هدفمند بودنو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ الف: حذف / ب: مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریه / ج: پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک مورد توجه / بازنمایی اطالعات موجود در حافظه را تفکر می گویند / انتخاب یک یا چند محرک / و ااا (1ل
تفکر شامل: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است.

گزینه 4 ؛ گزینه های 1 و 2 و 3  مربوط به علوم غیر انسانی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم و موضوعیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / نتایج آن می تواند سوال هایی را به دنبال داشته باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود و توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ در هر دو از نظر صاحب نظران استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ موضع دانشمندان علوم تجربی نسبت به سایر منابع شناخت باید نمی دانم باشد نه اینکه نیست و در خصوص کسب معرفت و دانش و ااا (1ل
درباره پدیده های غیرقابل مشاهده باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

گزینه 2 ؛ تکرارپذیری: در آزمایش های مکرر به نتیجه یکسان دست یافتن/ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و ااا (1ل
و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند/ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش 

علمی نیست.
گزینه 4 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل

که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.
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گزینه 3 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

 گزینه 3؛ در رابطه با پژوهش های انسانی محدودیت های اخالقی اجازه به ما نمی دهد که به همه مجهوالت بشر امروز پاسخ دهیم.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخی سنجیده به مسئله های علمی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در همه فرایند های علمی لزوما پژوهشگر به هدف مورد نظر نمی رسد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیدهو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ روان شناسان در توصیفات 1. دقیق اند 2. سعی می کنند تحت تاثیر پیش داوری شخصی قرار نگیرند با وجود این آنها هم همانند سایر و للا (1ل
دانشمندان علوم تجربی غالبا تحت تاثیر پیش فرض ها، نظریات پذیرفته شده در هر علم، ارزش ها و همچنین جهت گیری های موجود در ذهن خویش هستند 

که این امر بر مشاهده و دقت آنها تاثیر جدی می گذارد.

گزینه 2 ؛ جست و جو : هدفمند بودن / فرایند : جریان یک عمل.و الا (1ل

گاهی و معرفت، روش های خاص و متناسب با خود را داشته و از آنها برای پاسخ به مسئله مورد نظر استفاده و الا (1ل گزینه 4 ؛ هر یک از منابع چهارگانه آ
گاهی و معرفت باشند. می کندد/ این چهار منبع می توانند تکمیل کننده جنبه های مختلف آ

گزینه 1 ؛ تجربه )روش علمی( : استفاده از روش های علم تجربی / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی / عقل: روش های فلسفی، و الا (1ل
استدالل های منطقی.

گزینه 2 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و الا (1ل
تخیل داده می شود/ نتایج آن می تواند سوال هایی را به دنبال داشته باشد/ رابطه بین مسئله و فرضیه یک رابطه دو سویه است.

گزینه 3 ؛ دانشمندان علوم تجربی غالبا تحت تاثیر پیش فرض ها، نظریات پذیرفته شده در هر علم، ارزش ها و همچنین جهت گیری های موجود و الا (1ل
در ذهن خویش هستند که این امر بر مشاهده و دقت آنها تاثیر جدی می گذارد.

گزینه 4 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ موفقیت در پیش بینی و کنترل به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد/ توصیف و تبیین روشن تر پیش بینی و کنترل بهتر.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند/ و الا (1ل
تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.

گزینه 1 ؛ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش علمی نیست.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و لاا (1ل
تخیل داده می شود.

گزینه 4 ؛ وجود باید ها  نباید ها به کنترل اشاره دارد / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل
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گزینه 4 ؛ همیشه این احتمال وجود دارد که یک موضوع می تواند تبیین های متفاوتی داشته باشد و در عین حال همه آنها صحیح باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 3 ؛ برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و ااا (1ل
و نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود.

گزینه 3 ؛ گزینه 1 و 2: مسئله هستند / گزینه 4: خردمندانه نیست.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریهو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و .../ روش فیلسوفان.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند / نظریه نیز مجموعه ای منسجم از قوانین علمی نظریه را بوجود می آورند.

گزینه 4 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم – یکی از ویژگی های روش و ااا (1ل
علمی تکرارپذیری است.

گزینه 2 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و لاا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند / دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل 
اخالقی، تاثیر ارزش ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند 

پاسخ بسیاری از پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 4 ؛ عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و .../ روش فیلسوفان.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدف.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ موفقیت در این امور به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد/ توصیف و تبیین روشن تر پیش بینی و کنترل بهتر.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند جست و جوی نظام دار و با قاعده برای مشخص کردن یک موقعیت نا معینو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ روش علمی )تجربه( تنها در حیطه امور مشاهده پذیر قابل اجرا و معتبر هستند و یکی از مهم ترین ویژگی های روش علمی تکرارپذیری است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده/ مهم ترین علل بروز یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و ااا (1ل
تخیل داده می شود.



69

روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

گزینه 4 ؛ همیشه این احتمال وجود دارد که یک موضوع می تواند تبیین های متفاوتی داشته باشد و در عین حال همه آنها صحیح باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 3 ؛ برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و ااا (1ل
و نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود.

گزینه 3 ؛ گزینه 1 و 2: مسئله هستند / گزینه 4: خردمندانه نیست.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریهو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و .../ روش فیلسوفان.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند / نظریه نیز مجموعه ای منسجم از قوانین علمی نظریه را بوجود می آورند.

گزینه 4 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم – یکی از ویژگی های روش و ااا (1ل
علمی تکرارپذیری است.

گزینه 2 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و لاا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند / دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل 
اخالقی، تاثیر ارزش ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند 

پاسخ بسیاری از پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 4 ؛ عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و .../ روش فیلسوفان.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدف.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ موفقیت در این امور به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد/ توصیف و تبیین روشن تر پیش بینی و کنترل بهتر.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند جست و جوی نظام دار و با قاعده برای مشخص کردن یک موقعیت نا معینو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ روش علمی )تجربه( تنها در حیطه امور مشاهده پذیر قابل اجرا و معتبر هستند و یکی از مهم ترین ویژگی های روش علمی تکرارپذیری است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده/ مهم ترین علل بروز یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و ااا (1ل
تخیل داده می شود.
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گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ مربوط به فرایند های ذهنی می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه جمله خبری است که به صورت خردمندانه در پاسخ به یک سوال مطرح می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه و ااا (1ل
تخیل داده می شود/ نتایج آن می تواند سوال هایی را به دنبال داشته باشد/ رابطه بین مسئله و فرضیه یک رابطه دو سویه است و همچنین فرضیه در صورت 

تایید به اصل یا قانون تبدیل می شود.

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم، توصیف در پاسخ به چیستی و کیستی مطرح می شودوو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ یکی از ویژگی های روش علمی تکرارپذیری است / روش شهودی شخصی و غیر قابل تعمیم است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ الف: فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدف – د: مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی و ااا (1ل
با قاعده و منظم است.

گزینه 4 ؛ فرضیه در صورت تایید به قانون یا اصل تبدیل می شود و فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه و ااا (1ل
به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل داده می شود.

گزینه 3 ؛ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین / عقل: روش های فلسفی، استدالل های منطقی و ...و ااا (1ل

و گزینه 3 ؛ نماد هرچیزی است که به جای چیز دیگری به کار می رود.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند : جریان یک عمل/ از مبداء به سوی مقصد/ جریان رسیدن به هدفو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ روش علمی به واسطه طرح مسئله موقعیت ناشناخته را روشن می سازد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین / تجربه )روش علمی( : استفاده از روش های علم تجربیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه ها بر اساس سودمندی و کاربرد پذیری تدوین می شوند و همچنین در صورت تایید به اصل یا قانون تبدیل می شوند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گزینه 2 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

گزینه 4 ؛ تکرارپذیری: در آزمایش های مکرر به نتیجه یکسان دست یافتن/ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و ااا (1ل
و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند/ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش 

علمی نیست.
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گزینه 1 ؛ فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونیو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش علمی نیست.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توصیف و تبیین دو هدف اولیه علم روانشناسی هستند و پیش بینی و کنترل جزو اهداف نهایی محسوب می شوند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین / تعریف عملیاتی یکی از ویژگی های روش علمی است / شهود و دریافت درونی: و ااا (1ل
مبتنی بر درک درونی.

گزینه 2 ؛ پیش بینی: خبر از وجود اتفاقی در آینده را می دهد / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3؛ به دلیل اینکه روش شهودی شخصی و غیر قابل تعمیم است نمی توان از آن در منابع درسی استفاده کرد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ منظور از علم، علم تجربی است که از روش های و ابزار های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ چرا که مربوط به علوم انسانی است و پیش بینی این امور دشوار تر است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریه / روش علمی: فرایند جست و جوی منظم و با قاعده برای رسیدن به یک موقعیت نا معین.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ چرا که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل داده می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ جست و جو : هدفمند بودنو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریهو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ نظریه نیز مجموعه ای منسجم از قوانین علمی نظریه را بوجود می آورند / پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / و ااا (1ل
نظریه های علوم تجربی بر اساس سودمندی و گاربرد پذیری سنجیده می شود.
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گزینه 1 ؛ فرایند های ذهنی: به دلیل عدم مشاهده بسیاری از رفتارها به صورت مستقیم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونیو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش علمی نیست.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توصیف و تبیین دو هدف اولیه علم روانشناسی هستند و پیش بینی و کنترل جزو اهداف نهایی محسوب می شوند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین / تعریف عملیاتی یکی از ویژگی های روش علمی است / شهود و دریافت درونی: و ااا (1ل
مبتنی بر درک درونی.

گزینه 2 ؛ پیش بینی: خبر از وجود اتفاقی در آینده را می دهد / توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / تبیین: بیان چرایی یک پدیده.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3؛ به دلیل اینکه روش شهودی شخصی و غیر قابل تعمیم است نمی توان از آن در منابع درسی استفاده کرد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ منظور از علم، علم تجربی است که از روش های و ابزار های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ چرا که مربوط به علوم انسانی است و پیش بینی این امور دشوار تر است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریه / روش علمی: فرایند جست و جوی منظم و با قاعده برای رسیدن به یک موقعیت نا معین.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ چرا که با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل داده می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ جست و جو : هدفمند بودنو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسئله، فرضیه، اصل یا قانون، نظریهو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ نظریه نیز مجموعه ای منسجم از قوانین علمی نظریه را بوجود می آورند / پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / و ااا (1ل
نظریه های علوم تجربی بر اساس سودمندی و گاربرد پذیری سنجیده می شود.
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گزینه 2 ؛ رفتار ها قابل مشاهده اند و فرایتد های ذهنی )شناخت( به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ هر چه به شناخت عالی پیش میرویم عمل پردازش پیچیده تر می شود / توجه اولین مرحله شناخت و تصمیم گیری آخرین مرحله و ااا (1ل
شناخت است.

گزینه 4 ؛ پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است و عالی ترین مرتبه شناخت حل مسئله و تصمیم گیری است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ پردازش مفهومی کارآمد تر از پردازش ادراکی است.و لاا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روان شناسی به دلیل گذر زمان/ پیشرفت دانش/ زاویه نگاه دانشمندان تعاریف مختلفی دارد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ با توجه به پاسخ تشریحی سوال 271و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها بر اساس پردازش ادراکی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت پایه: توجه ادراک حافظه / شناخت عالی: استدالل قضاوت حل مسئله تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ شناخت پایه: توجه ادراک حافظه / شناخت عالی: استدالل قضاوت حل مسئله تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ پردازش ادراکی: صرفا تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ شناخت عالی: استدالل قضاوت حل مسئله تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ پردازش: دریافت و فهم بیشتر / پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تفکر: فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه / احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی / ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک و لاا (1ل
مورد توجه.

گزینه 2 ؛ به انواع تفکر شناخت عالی می گویند / ردیابی حرکات توسط چشم نمونه ای از رفتار است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی / توجه: انتخاب یک یا چند محرک / ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرک مورد توجهو ااا (1ل
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گزینه 3 ؛ حافظه پلی است از شناخت پایه به شناخت عالی.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ از نتایج پرسنامه باید با احتیاط استفاده کرد / مصاحبه باید هدفمند و سازمان یافته باشد / آزمون ابزاری است برای کمی کردن ویژگی و ااا (1ل
های روان شناختی.

گزینه 3 ؛ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد / مصاحبه باید هدفمند و سازمان یافته باشد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در روش مشاهده آزمایشگر بر روی رفتار و واکنش های پدیده مورد آژمایش کنترل کافی ندارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ در این روش فرد فقط به مشاهده رفتار می پردازد.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 2 ؛ پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف/ دسترسی به مفهوم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی است / مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم - هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با و ااا (1ل
مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند.

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ به توصیف اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند های ذهنی را به واسطه نتایجی که در بر دارند استنباط می کنیم.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در پرسشنامه محقق از خود فرد درباره رفتار و افکار خاص او می پرسد.و للا (1ل
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گزینه 3 ؛ حافظه پلی است از شناخت پایه به شناخت عالی.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ از نتایج پرسنامه باید با احتیاط استفاده کرد / مصاحبه باید هدفمند و سازمان یافته باشد / آزمون ابزاری است برای کمی کردن ویژگی و ااا (1ل
های روان شناختی.

گزینه 3 ؛ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد / مصاحبه باید هدفمند و سازمان یافته باشد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در روش مشاهده آزمایشگر بر روی رفتار و واکنش های پدیده مورد آژمایش کنترل کافی ندارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ در این روش فرد فقط به مشاهده رفتار می پردازد.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 2 ؛ پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف/ دسترسی به مفهوم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی است / مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم/ چیستی مفهوم - هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با و ااا (1ل
مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند.

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ به توصیف اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ شهود و دریافت درونی: مبتنی بر درک درونی/ روش عرفا برای کسب شناخت/ شخصی و غیر قابل تعمیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند های ذهنی را به واسطه نتایجی که در بر دارند استنباط می کنیم.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در پرسشنامه محقق از خود فرد درباره رفتار و افکار خاص او می پرسد.و للا (1ل
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گزینه 3 ؛ گزینه1: هر گاه پردازش صرفًا بر ویژگیه های حسی، مانند اندازه و شکل ظاهری محرك تکیه داشته باشد، پردازش ادراکی است / و الا (1ل

گزینه 2: هر چه پردازش ما مبتنی بر مفهوم باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود / گزینه 4: در پردازش ادراکی، پردازش و الا (1ل
عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های کمی قرار دارد.

گزینه 4 ؛ هوش عددی است که با آزمون سازگاری به دست می آید و یک متغیر است / افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه و الا (1ل
مورد نظر برسند ولی این روش علمی نیست.

گزینه 3 ؛ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین / تجربه )روش علمی( : استفاده از روش های علم تجربیو الا (1ل

گزینه 4 ؛ پردازش: دریافت و فهم بیشتر / پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک های مختلف.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ فرضیه ها بر اساس سودمندی و کاربرد پذیری تدوین می شوند و همچنین در صورت تایید به اصل یا قانون تبدیل می شوند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و لاا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 3 ؛ پردازش ادراکی: صرفا تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری / پردازش مفهومی: توجه به ویژگی های مشترک محرک و ااا (1ل
های مختلف. دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش ها در نگاه 

و تفسیر پدیده های انسانی و ... است.

گزینه 4 ؛ تکرارپذیری: در آزمایش های مکرر به نتیجه یکسان دست یافتن/ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و ااا (1ل
و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند/ افرادی ممکن است به روش منحصر به فردی به نتیجه مورد نظر برسند ولی این روش 

علمی نیست.

گزینه 3 ؛ هر چه از شناخت پایه به سمت شناخت عالی پیش می رویم پردازش پیچیده تر می شود.و ااا (1ل

 گزینه 3 ؛ گزینه 1: توصیف / گزینه 2: تبیین / گزینه 4: پیش بینیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف عملیاتی خوب، سهولت در اندازه گیری را به همراه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ توصیف: بیان دقیق و روشن مفهوم / روان شناسان در توصیفات 1. دقیق اند 2. سعی می کنند تحت تاثیر پیش داوری شخصی قرار و ااا (1ل
نگیرند با وجود این آنها هم همانند سایر دانشمندان علوم تجربی غالبا تحت تاثیر پیش فرض ها، نظریات پذیرفته شده در هر علم، ارزش ها و همچنین جهت 

گیری های موجود در ذهن خویش هستند که این امر بر مشاهده و دقت آنها تاثیر جدی می گذارد.
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گزینه 4 ؛ برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و ااا (1ل
و نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود.

گزینه 1 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود / فرضیه پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده پژوهشگران است که با توجه و ااا (1ل
به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوه تخیل داده می شود.

گزینه 2 ؛ جست و جو : هدفمند بودن / فرایند : جریان یک عمل / نظام دار )منظم( : تابع قواعد مشخصو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در علوم تجربی همه بیان های علمی از اهمیت یکسانی برخوردارند.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و ااا (1ل

گزینه 2؛ منظور از علم، علم تجربی است که از روش های و ابزار های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ سطوح نظریه های علمی به یک اندازه رشد نکرده اند البته که این مطلب از کتاب شما حذف شده است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه باید دارای چهار ویژگی باشد: جمله خبری، خردمندانه، رابطه علت و معلولیو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ یافته های به دست آمده در روش علمی شخصی و خصوصی نیست و هر فردی با رعایت ضوابط می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تبیین: بیان چرایی یک پدیده / به خاطر وجود کلمه اگر: پیش بینی / به دلیل توصیه انجام شده: کنترلو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ کسی که پردازش ادراکی داشته باشد نمی تواند از پردازش مفهومی استفاده کند اما اگر پردازش مفهومی باشد پردازش ادراکی را نیز و ااا (1ل
به همراه خود دارد.

گزینه 3 ؛ هر متغیر باید به صورت عینی و دقیق بیان شود/ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشتی یکسان برسند/ و ااا (1ل
اندازه گیری: نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیاء و افراد/ تعریف دقیق، اندازه گیری دقیق تر.

گزینه 4 ؛ روان شناسان در توصیفات 1. دقیق اند 2. سعی می کنند تحت تاثیر پیش داوری شخصی قرار نگیرند با وجود این آنها هم همانند سایر و لاا (1ل
دانشمندان علوم تجربی غالبا تحت تاثیر پیش فرض ها، نظریات پذیرفته شده در هر علم، ارزش ها و همچنین جهت گیری های موجود در ذهن خویش هستند 

که این امر بر مشاهده و دقت آنها تاثیر جدی می گذارد.

گزینه 2 ؛ روان شناسان در پیشبینی و کنترل با دشواری مواجه هستند چرا که توصیف و تبیین برای آنها دشوار است و علت این دشواری این است و ااا (1ل
که تحت تاثیر علت های زیادی هستند.

گاهی و معرفت، روش های خاص و متناسب با خود را داشته و از آنها برای پاسخ به مسئله مورد نظر استفاده و ااا (1ل گزینه 1 ؛ هر یک از منابع چهارگانه آ
گاهی و معرفت باشند. می کندد/ این چهار منبع می توانند تکمیل کننده جنبه های مختلف آ
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گزینه 3 ؛ برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تایید یک فرضیه باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و ااا (1ل
و نتیجه را با یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت دهیم/ اگر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود.

گزینه 2 ؛ نظام دار )منظم( : تابع قواعد مشخص/ مواجهه دانشمند با مسئله بر خالف فرد عادی با قاعده و منظم است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ احساس جزو مراحل شناخت نیست.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مشاهده: دریافت جزئیات الگو های حرکتی / ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی/ ساخت آزمون ها بسیار دشوار است و ااا (1ل
و فرایند پیچیده ای دارد / زمانی که از مشاهده و پرسشنامه نمی توان استفاده کرد.

گزینه 2 ؛ چرا که قابل مشاهده نیستو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ نتوانسته اطالعت را به درستی در حافظه خود ذخیره کند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و لاا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است/ از این رو روش های تجربی و علمی همواره با محدودیت هایی مواجه هستند و نمی توانند پاسخ بسیاری از 

پرسش های بشر را بدهند.

گزینه 1 ؛ یکی از ویژگی های مهم روش علمی تعریف عملیاتی است که نیازمند عینی بودن پدیده مورد نظر است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روانشناسی، پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تاثیر ارزش و ااا (1ل
ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی و ... است
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فصل دوم
روان شناسی رشد

روان شناســی رشــد : شــاخه ای از علــم روان شناســی کــه تــاش مــی کنــد تغییراتــی را کــه در طــول زندگــی، از زمــان تشــکیل نطفــه تــا زمــان 
مــرگ در آدمــی رخ مــی دهــد مطالعــه کنــد.

ابعاد رشد

اخاقیاجتماعیهیجانیشناختیجسمانی

فراخنای زندگی: شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی که مورد توجه روان شناسان قرار گرفت.

     عوامل وراثتی )زیستی(

عوامل موثر بر رشد                عوامل محیطی

                                                                                   همسان: هردو از یک تخمک بوجود آمده اند ← هم جنس/ از لحاظ ظاهر و رفتار   قابل تشخیص

وراثت عامل زیستی موثر بر رشد               نیستند/ دارای ویژگی های وراثتی یکسان.

                                                                                    ناهمسان: از دو تخمک جداگانه بوجود می آیند.

ایجاد کننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است                برخی از این صفات در بدو تولد در فرد ظاهر می شود  )صفات ظاهری معموال(  

         

                                                                                                                    بروز برخی صفات نیازمند گذر زمان است و در شرایط خاص ظهور می کند  

                                                                                                                         )صفات اخاقی معموال(   

                                                                                               

عوامل وراثتی )زیستی(
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 رسش )پختگی(: به رفتار هایی که وابسته به آمادگی زیستی است / یک آمادگی خاص نهفته در فرد / دارای برنامه رشد طبیعی و منظم است.

به طور مثال: کودک در 15 ماهگی بدون کمک می تواند راه برود / نوجوان در 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسد.

 از آنجاکه وراثت نقش تعیین کننده ای در رسش دارد ←  خصوصیات افراد فامیل و نزدیک و دور می تواند احتمال وقوع برخی از ویژگی های 
پیشبینی کند. رفتاری و شناختی را در دامنه های سنی خاص 

✓ عوامل محیطی موثر بر رشد؛ در بیرون از فرد وجود دارد.

                                                               ⤶ بر بروز تغییرات در ابعاد مراحل مختلف رشد تاثیر گذار است.

نیاز دارد. از توانمندی های جسمانی و شناختی از طرق مختلف به یادگیری  ←   بسیاری  مهمترین عامل محیطی     یادگیری 

رشد  به   ، رشد  شناسان  روان  اکثر  امروزه  اما  رشد/  در  پیوستگی  دلیل  به   ← کرد  تقسیم  مختلف  مراحل  به  راحتی  به  توان  نمی  را  رشد 
دارند. اعتقاد  مرحله ای 

 هفت سال اول: آقا و سرور/ باید آزاد باشد/ باید عواطف و احساسات اورا رشد داد/ با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد/ بدون توقع اطاعت 
از او سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد.

 هفت سال دوم: فرمانبردار/ زشتی ها و زیبای ها ← را به او فهماند/ در تادیب او کوشش کرد/ به ارزش ها و دوری از زشتی ها رهنمون ساخت.

 هفت سال سوم: وزیر و مشاور/ نباید به صورت آمرانه با او رفتار کرد/ او را چون بزرگ خانواده دانست/ او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.

تقسیم مراحل رشد در اسالم
 )تا 21 سالگی(
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46 کروموزوم است )23 کروموزوم مادر، 23 کروموزوم پدر( ←  رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع می شود/ تخمک بارور شده دارای 
از طریق این کروموزوم ها و ژن ها صفات به ارث برده می شوند.

کیفیت تغذیهسن مادر

آرامشفشار روانی

آلودگی محیطحالت های هیجانی

ارتباط معنی با خالق استفاده از داروها

اهمیت زیادی دارد. سرعت و تغییرات بسیار همراه است/ این دوره نسبت به دوره های بعدی  با 

در 2 ماهگی: باال نگه داشتن چانه و سینه                                              در 5 ماهگی: غلت زدن

در 6 ماهگی: نشستن با کمک                                                                در 8 ماهگی: نشستن مستقل

در 10 ماهگی: ایستادن با کمک                                                             در 12 ماهگی: بلند شدن از وضعیت نشسته 

در 14 ماهگی: ایستادن مستقل                                                              در 15 ماهگی: راه رفتن مستقل

انرژی قوی و خاصی را وارد  ناگهانی تغیرات زیادی را تجربه می کنیم/ به یکباره موتورخانه ای در جسم و روان ما روشن می شود و  به طور 
پختگی  به  باید  فرد  دوره  این  انتهای  در  بزرگسالی/  و  کودکی  دوره  میان  نوجوانیم/  نیستیم:  بزرگ هم  آدم های  مثل  نیستیم،  بچه  کند/  می  ما  بدن 

شروع یک بحران. برسد و شبیه بزرگساالن عمل کند/ 

ویژگی های رشد قبل از تولد

عوامل تاثیر گذار بر رشد قبل از تولد

ویژگی های رشد در کودکی 
)تولد تا 12 سالگی(

ویژگی های رشد در نوجوانی 
)تولد تا 12 تا 20 سالگی(
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رشد جسمانی – حرکتی
ترین جنبه رشد.   ترین و شاخص  ابتدایی 

دوره نوجوانیدوره کودکی

تغیرات بسیاری همراه است.   با سرعت و 
کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت )باال رفتن از   

همچون  ظریف  حرکات  توانیی  سپس  و  هستند  پله( 
را بدست می آورند. بند کفش  بستن 

قد کشیدن/ بی قوارگی/ عدم تناسب در قد  
زیستی   تغیرات  ترین  و گسترده  ترین  شدید 
سیستم    و  مغز  رشد  عضانی/  و  استخوانی  رشد  وزن/  و  قد  در  تغیرات 

بلوغ تغییرات هنگام  و  اندام های داخلی  عصبی/ رشد 
اندازه و ظرفیت شش 3 برابر/ اندازه قلب 2 برابر/  حجم کلی خون افزایش می یابد.  
زیاد می کند.   توانمندی  نوجوان احساس 

 بلوغ جنسی: مرحله ای که در آن رسش جنسی رخ می دهد.

 رسش جنسی: وقوع تغییراتی مربوط به حنسیت.

              تغییراتی که بر توانایی تولید مثل تاثیر می گذارند: ویژگی های جنسی اولیه         
 تغییرات جنسی             ویژگی هایی که به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند.

                                                         تغییراتی که جزئی از عائم رشد و قابل رویت اند: ویژگی های ثانویه                
   ویژگی هایی که به طور مستقیم در تولید مثل نقش ندارند.

           

رشد شناختی

  ... با فرایند هایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت و  توانایی های مرتبط 

دوره نوجوانیدوره کودکی

دارای پردازش ادراکی.  
کودکان در قضاوت ها، استدالل ها و تصمیماتشان اشراف کامل ندارند.  
کودکان تحت تاثیر ویژگی های ظاهری اشیاء.  
مبنای استدالل در دوره کودکی واقعیت های ملموس و بیرونی است.  

دارای پردازش مفهومی   
تغییرات شناختی شگفت آور است.  
بروز قوه استدالل.  
برای اولین بار تفکر فرضی شکل می گیرد )فرضیه سازی(/ بهره مندی از تفکر   

احتمال گرا برای پیش بینی یک موقعیت.
توجه نوجوانان نسبت به کودکان گزینشی تر است و با ضرورت های تکلیف مورد   

نظر بهتر سازگار می شوند.
کسب قدرت بازداری یا منع محرک های نامرتبط )بعد از دوره نوجوانی کامل تر   

می شود(.
فراحافظه شکل می گیرد: چگونگی خوب به حافظه سپردن  
نوجوانان قادر به نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه هستند.  
سرعت تفکر افزایش می یابد.  
قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند.  

ابعاد مختلف رشد
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ناسازگارانه  های  پیامد  باعث  جوانان  نو  شناختی  تغییرات  و  ندارند  را  الزم  پختگی  شناختی  های  توانمندی  این  کارگیری  به  نحوه  در  نوجوانان 
توجه کنید بعد  )به جدول صفحه  می شود. 

رشد هیجانی
اصرار بر خواسته/ خشمگین شدن/ ابراز محبت/ حس آرامش داشتن، همگی شکل های مختلف هیجان هستند.  

دوره نوجوانیدوره کودکی

هیجان در کودکی فرایند پیچیده ای دارد.  
گاهی از هیجانات اطرافیان.   گاهی از هیجانات خود کودک و آ مستلزم آ
کودکان با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت می دهند.  
در کودکی با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت می دهند.  
در کودکی معطوف به سه هیجان ترس/ خشم/ محبت است ← با رشد   

گاهی و واکنش اطرافیان به پشیمانی/ سپاس گزاری/ ترحم تعمیم می یابد. آ
گاهِی بیشتر، متنوع    رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات به دلیل آ

تر و رشد یافته تر است.

دلیل    )به  هیجانی  حاالت  در  سریع  تغییرات  و  پذیری  تحریک  افزایش 
تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی(

کسب مهارت هایی برای کنترل هیجانات: کنترل خشم و ...  
هدایت    صورت  در  و  هستند  سازنده  و  مثبت  رفتارهای  منبع  هیجانات 

نشدن و به کارگیری غلط آن ها، هیجانات به رفتار های مخرب و پر خطر 
منجر می شوند.

 هیجان ساده: بروز آن تحت تاثیر نظام پردازش های فردی نیست و غالبا به یک صورت پدیدار می شود.

مثل: ترس و خشم و محبت

 هیجان مرکب: بروز آن پیچیده تر بوده و با توجه به نوع ارزیابی، ظهور متفاوتی می یابد. مثل: پشیمانی و سپاس گزاری و ترحم
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رشد اجتماعی
گاهی انسان از این ویژگی به تدریج حاصل می شود.   آ

دوره نوجوانیدوره کودکی

در سنین اولیه کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند ولی هر کودک به   
بازی انفرادی خود می پردازد.

در سنین باالتر بازی کودکان قاعده مند می شود و مشترکا بازی می کنند.  
لبخند    ماهه   3-2 کودکان  در   : اجتماعی  رشد  عائم  ترین  ابتدایی 

اجتماعی، در کودکان 7-8 ماهه ترس از غریبه. 

گرایش نوجوانان به گروه همساالن خیلی بیستر از سابق است.  
در کنار همساالن بودن برای نوجوانان لذت بخش است. )به این معنی   

نیست که فرد عاقه ای به ارتباط با خانواده ندارد(
دست یابی به هویت در ابعاد مختلف: افرادی که هویت مثبتی برای خود   

قائل اند به لحاط روانی سالم ترند از افرادی که هویت منفی داشته و به 
خود عاقه ای ندارند.

همه نوجوانان در پایان این دوره به هویت خود دست نمی یابند و دچار دو   
مشکل اساسی می شوند: 1.بحران هویت 2.سردرگمی در نقش. 

  

هویت است. اجتماعی دوره نوجوانی دستیابی به  از تغییرات در رشد   یکی 

خویشتن و کسب هویت می پردازند.  افراد برای یافتن پاسخ سوال "من کیستم؟" به جست و جوی 

 هویت همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران می گذارد.

 هویت طرز فکر، عقاید و نحوه ارتباط فرد با دیگران را شامل می شود.

در  که  است  شغلی  و  آرمانی  هیجانی،  اخاقی،  شناختی،  اجتماعی،  جنسی،  جسمی،  های  ویژگی  شامل  و  دارد  متعددی  اجزای  هویت،   

مجموع هویت فرد را می سازند.

 نوجوانانی که خود را می پذیرند و هویت مثبتی برای خود قائل اند به لحاظ روانی از افرادی که هویتی منفی داشته و به خود عاقه ای ندارند سالم ترند.

رشد و شکل گیری هویت
 در دوره نوجوانی
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رشد اخالقی
تشخیص اینکه چه کاری خوب و چه کاری بد است.  

در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.  

دوره نوجوانیدوره کودکی

کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارد: مسئول رفتار خود   
نیستند.

یک فرایند تدریجی و پیچیده  
اخاقی    عمل  انجام  دلیل  است  ممکن  چند  هر  اخاقی،  عمل  انجام 

متفاوت باشد.

تحول اخاقی و ارزشی بیشتر از هر دوره دیگر در نوجوانی.  
فرد بهتر می تواند درباره مسائل اخاقی و ارزشی و دینی قضاوت کند   

و واکنش دقیق تری نشان دهدو
درگیری     ← والدین  به  نسبت  استقال  و  مختاری  احساس خود  بروز 

های  ارزش  رشد  های  زمینه  افزایش  و  اخاقی  مسائل  با  بیشتر 
اخاقی.

های    ویژگی  چه  بگوید  خود  به  باید  هویت  گیری  شکل  جهت  در 
اخاقی ارزشی و دینی دارد.

به شکل گیری شناخت وابسته است.   رشد اخاقی 

عقاید و باور ها و ارزش های فرد تبدیل شود. اخالق منتهی شود باید به   برای اینکه شناخت به 

 حدیث پیامبر )ص(: اگر در حال کاشتن نهالی بودید و خبر قیامت را شنیدید اول نهال را بکارید.

                   خود واقعی: همان ویژگی های فردی 

 انواع خود         خود آرمانی: ویژگی هایی که فرد دوست دارد داشته باشد )ایده آل(.

در  افت  باعث  آن  از  استفاده  باعث  آن  از  مکرر  استفاده  کند ←  می  رویاپردازی  واقعی  خود  و  آرمانی  خود  بین  فاصله  کردن  کم  برای  نوجوانان   
ها می شود. عملکرد  سایر  و  تحصیلی  عملکرد 
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سواالت فصل دوم
روان شناســـی رشد

 به ترتیب »حمایت از حقوق حیوانات«، »متوقف شدن رشد موها« و »تصمیم گیری منطقی مربوط به کدام یک از جنبه های مختلف -  
رشد انسان می شوند؟

1(  اجتماعی - جسمانی - هیجانی                            ۲( اخالقی - هیجانی - اجتماعی 

۳( اخالقی - جسمانی – شناختی                               ۴( اجتماعی - هیجانی - شناختی 

 طبق نظر اسالم، تقریبا در کدام دوره زندگی، کم کم باید زشتیها و زیبایی ها را به کودک فهماند و صفت این دوره طبق فرمایش  - 
پیامبر گرامی اسالم )ص( چیست؟ 

1( کودکی اول – فرمانبردار                                 ۲( کودکی دوم - فرمانبردار 

۳( کودکی اول - آقا و سرور                                ۴( کودکی دوم - آقا و سرور

 کدام تعریف زیر در رابطه با »روانشناسی رشد« صحیح تر است؟ - 

1( شاخه ای از علم زیست شناسی است که تالش میکند تغییرات را فقط از زمان تولد تا زمان مرگ در آدمی مطالعه کند. 

۲( شاخه ای از علم روانشناسی است که تالش میکند تغییرات را فقط از زمان تولد تا زمان مرگ در آدمی مطالعه کند. 

۳( شاخه ای از علم زیست شناسی است که تالش میکند تغییرات را از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی مطالعه کند.

۴( شاخه ای از علم روان شناسی است که تالش میکند تغییرات را از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی مطالعه کند. 

 از نظر عوامل مؤثر بر رشد کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟  - 

1( کمال همنشین در من اثر کرد                             وگرنه من همان خاکم که هستم  

۲( با عزیزی نشست روزی چند                                الجرم هم چنو گرامی شد 

۳( گر نشیند فرشته ای با دیو                                   وحشت آموزد و خیانت و ریو 

۴( خر عیسی گرش به مکه برند                              چون بیاید هنوز خر باشد

 کدام دو عبارت زیر در رابطه با »دوقلوها« نادرست هستند؟ - 

1( دوقلوهای همسان الزاما هم جنس نیستند - دوقلوهای ناهمسان از دو تخمک جدا به وجود آمده اند. 

۲( دوقلوهای ناهمسان نمی توانند هم جنس باشند - دوقلوهای ناهمسان دارای ویژگی های وراثتی یکسان هستند. 

۳( دوقلوهای همسان از یک تخمک جدا به وجود آمده اند - دوقلوهای ناهمسان می توانند غیر هم جنس باشند.

۴( به دوقلوهایی که از نظر ظاهر و رفتار قابل تشخیص نیستند، همسان می گویند - دوقلوهای ناهمسان نمی توانند هم جنس باشند 
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 کدام یک از دامنه های سنی زیر جزء طبقه بندی دوره بزرگسالی نیست؟  - 
1( 1۴ تا ۲0 سالگی                           ۲( ۴0 تا 65 سالگی                           ۳( 65 سال به باال                           ۴( ۲0 تا ۴0 سالگی

 کدام یک از عبارات زیر در رابطه با »دوره وزیر و مشاور بودن کودک« درست است؟  - 
1( بهتر است به صورت آمرانه با او رفتار شود.                                           ۲( باید او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.

۳( هنوز به عنوان عضو کوچک خانواده به شمار می رود.                          ۴( باید در تأدیب او کوشش کرد .

به ترتیب »طفولیت« و »توپایی« چه دامنه سنی را شامل می شوند؟ -  
1( 1 تا ۳ سالگی - دو سال اول زندگی                          ۲( ۲ تا ۴ سالگی ۔ 1 تا ۳ سالگی 

۳( دو سال اول زندگی ۔ 1 تا ۳ سالگی                          ۴( دو سال اول زندگی - ۲ تا ۴ سالگی

 کدام یک از هیجان های زیر غالبا به یک صورت پدیدار می شود؟ - 
 1( سپاسگزاری                           ۲( خشم                           ۳( ترحم                           ۴( پشیمانی

 »علی توانایی بستن بندهای کفش خود را ندارد.« »حسین خاطرات دوره دبستان خود را به یاد نمی آورد.« و »زهرا دوست دارد با -   
دوستان هم جنس خود بازی کند.«، به ترتیب هر یک از این موارد نشانگر کدام حوزه رشد در دوره کودکی است؟ 

1(  شناختی - هیجانی – اخالقی                             ۲( جسمانی - هیجانی - اخالقی 
۳( شناختی - شناختی – اجتماعی                           ۴( جسمانی - شناختی – اجتماعی

به ترتیب »تحریک پذیری زیاد نوجوانان« و »دستیابی به هویت« به چه تغییراتی مربوط می شوند؟ -   
1(  هیجانی - اجتماعی                                           ۲( فیزیولوژیکی - اجتماعی 

۳( هیجانی – اخالقی                                                ۴( فیزیولوژیکی – اخالقی

منظور از رشد در دوره کودکی کدام است؟  -   
1( از زمان تشکیل نطفه تا 11-1۲ سالگی                    ۲( از زمان تولد تا شروع دبستان 

۳( از زمان تشکیل نطفه تا شروع دبستان                      ۴( از زمان تولد تا 11-1۲ سالگی 

با برادر کوچکترش که در دوره دبستان است، تمرکز بیشتری نسبت به -     حسین که در دوره نوجوانی به سر می برد. در مقایسه 
اطالعات موجود در دستورالعمل استفاده از تلفن همراه دارد. این خصوصیت بیشتر مربوط به کدام قابلیت شناختی نوجوانی است؟  

 1( فرضیه سازی            ۲( پردازش مفهومی            ۳( توجه گزینش            ۴( سرعت تفکر 

کدام یک از عبارت های زیر در رابطه با رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی صحیح است؟ -   
1( ویژگی های جنسی اولیه مستقیما در تولیدمثل نقش دارند. 

۲( ناگهانی بودن رشد در دوره نوجوانی باعث میشود تا نوجوان احساس توانمندی زیادی کند.
۳( ماهیچه ها یک سال قبل از افزایش قد و وزن، رشد بیشتری میکنند.

۴( در نوجوانی اندازه شش دو برابر و اندازه قلب سه برابر قبل میشود.
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 در کدام گزینه به ترتیب ویژگی »اجتماعی« و »روانی« مرتبط با هویت بیان شده است؟ -   

1( دختر یا پسر بودن - انتخاب شغل                         ۲( انتخاب شغل - ایفای نقش جنسیتی  

۳( ایفای نقش جنسیتی - انتخاب شغل                    ۴( دختر یا پسر بودن به ایفای نقش جنسیتی 

 به ترتیب اولین عالمت رشد اجتماعی چه نامیده می شود و در چه دوره سنی رخ می دهد؟ -   

1( ترس از غریبه ها - ۸ ماهگی                               ۲( لبخند اجتماعی - ۸ ماهگی 

۳( ترس از غریبه ها - ۳ تا ۲ ماهگی                        ۴( لبخند اجتماعی – ۳ تا ۲ ماهگی 

 در چه صورتی نوجوان بهتر می تواند درباره مسائل اخالقی و ارزشی قضاوت کند و واکنش دقیق تری نشان دهد؟ -   

1( رشد سریع اجتماعی در او رخ دهد.                       ۲( هویت به خوبی در او شکل گیرد 

۳( رشد سریع شناختی در او رخ دهد                         ۴( زمینه های رشد اخالقی بیشتری نسبت به همساالن در او شکل گیرد.

بیاورد«، »زهرا برای خرید گوشی تلفن همراه -    »علی لیست خریدی که مادرش به او داده است را فراموش می کند همراه خود 
پافشاری می کند« و رضا با دیدن افراد نا آشنا، پشت مادرش پنهان می شود، به ترتیب هر یک از عبارت های ذکر شده به کدام جنبه از 

رشد مربوط می شوند؟

1(  درک اخالقی - شناختی - اجتماعی            ۲( شناختی - هیجانی - اجتماعی 

۴( شناخشی - اجتماعی - درگ اخالقی  ۳( درک اخالقی - هیجانی – شناختی              

 در کدام گزینه به ترتیب، دو هیجانی که بروز آن ها پیچیده تر بوده و یک هیجانی که غالبا به یک صورت پدیدار می شود، ذکر شده -   
است؟ 

1( احساس پشیمانی و خشم -ترحم                          ۲( محبت و ترس -خشم 

۳( سپاسگزاری و ترحم – محبت                                ۴( ترحم و احساس پشیمانی - سپاسگزاری 

کدام گزینه در ارتباط با رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی صحیح است؟-   

1( اندازه و ظرفیت شش دو برابر و اندازه قلب در این دوره سه برابر قبل می شود

۲( بروز ویژگی های ثانویه در نوجوانی، تغییر اساسی دوره نوجوانی محسوب می شود

۳( منظور از بلوغ جنسی، تغییرات مربوط به جنس است

۴( بروز دوردهای قاعدگی در دخترانه نشان دهنده ویژگی های جنسی اولیه است 

 این موضوع که »مریم عالقه دارد هر لباسی را که رنگ آبی داشته باشد. خریداری کند«، »رضا سعی می کند رفتارهای مردانه از -   
خود نشان دهد« و »محمد ابراز می کند که فردی قابل اعتماد و مسئول است«، به ترتیب به کدام حوزه رشد مربوط می شوند؟ 

1( هیجانی - درک اخالقی – اجتماعی                      ۲( شناختی - اجتماعی به درک اخالقی 

۳( هیجانی - اجتماعی – شناختی                             ۴( شناختی - هیجانی – درک اخالقی
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 در چه صورتی نوجوان بهتر می تواند درباره مسائل اخالقی و ارزشی قضاوت کند و واکنش دقیق تری نشان دهد؟ -   

1( رشد سریع اجتماعی در او رخ دهد.                       ۲( هویت به خوبی در او شکل گیرد 

۳( رشد سریع شناختی در او رخ دهد                         ۴( زمینه های رشد اخالقی بیشتری نسبت به همساالن در او شکل گیرد.

بیاورد«، »زهرا برای خرید گوشی تلفن همراه -    »علی لیست خریدی که مادرش به او داده است را فراموش می کند همراه خود 
پافشاری می کند« و رضا با دیدن افراد نا آشنا، پشت مادرش پنهان می شود، به ترتیب هر یک از عبارت های ذکر شده به کدام جنبه از 

رشد مربوط می شوند؟

1(  درک اخالقی - شناختی - اجتماعی            ۲( شناختی - هیجانی - اجتماعی 

۴( شناخشی - اجتماعی - درگ اخالقی  ۳( درک اخالقی - هیجانی – شناختی              

 در کدام گزینه به ترتیب، دو هیجانی که بروز آن ها پیچیده تر بوده و یک هیجانی که غالبا به یک صورت پدیدار می شود، ذکر شده -   
است؟ 

1( احساس پشیمانی و خشم -ترحم                          ۲( محبت و ترس -خشم 

۳( سپاسگزاری و ترحم – محبت                                ۴( ترحم و احساس پشیمانی - سپاسگزاری 

کدام گزینه در ارتباط با رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی صحیح است؟-   

1( اندازه و ظرفیت شش دو برابر و اندازه قلب در این دوره سه برابر قبل می شود

۲( بروز ویژگی های ثانویه در نوجوانی، تغییر اساسی دوره نوجوانی محسوب می شود

۳( منظور از بلوغ جنسی، تغییرات مربوط به جنس است

۴( بروز دوردهای قاعدگی در دخترانه نشان دهنده ویژگی های جنسی اولیه است 

 این موضوع که »مریم عالقه دارد هر لباسی را که رنگ آبی داشته باشد. خریداری کند«، »رضا سعی می کند رفتارهای مردانه از -   
خود نشان دهد« و »محمد ابراز می کند که فردی قابل اعتماد و مسئول است«، به ترتیب به کدام حوزه رشد مربوط می شوند؟ 

1( هیجانی - درک اخالقی – اجتماعی                      ۲( شناختی - اجتماعی به درک اخالقی 

۳( هیجانی - اجتماعی – شناختی                             ۴( شناختی - هیجانی – درک اخالقی
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 توانایی بعدی که پس از آمادگی الزم برای ایستادن با کمک« در کودکان به دست می آید. کدام است؟  - 

1( بلند شدن از وضعیت نشسته                           ۲( ایستادن مستقل                           ۳( نشستن مستقل                           ۴( راه رفتن مستقل

 »زهرا دوست دارد در کنار خواهرش فاطمه باشد. اما به تنهایی بازی کند« و »علی در هنگام بازی خواهرانش را کنار می زند و فقط -   
با پسرها بازی می کند، به ترتیب زهرا و علی در کدام دامنه سنی زیر قرار دارند؟ 

1( دوره دبستان - دوره دبستان                ۲( ۴ با 5 سالگی ۔ ۴ یا 5 سالگی                ۳( دوره دبستان - ۴ یا 5 سالگی                ۴( ۴ یا 5 سالگی - دوره دبستان

 کدام گزینه در ارتباط با تفاوت های کودک و نوجوان صحیح است؟-   

1( نوجوان براساس واقعیت های ملموس و بیرونی استدالل می کند.                  ۲( کودکان در مقایسه با نوجوانان توجه گزینشی تری دارند 

۳( تالش برای تقویت حافظه، در دوره کودکی وجود ندارد.                                   ۴( نوجوان بر قضاوت ها و تصمیم هایش اشراف ندارد 

علت افزایش تحریک پذیری نوجوانان در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -   

1(  تغییرات هیجانی                ۲( تغییرات شناختی                ۳( تغییرات فیزیولوژیکی                ۴( تغییرات اجتماعی 

به ترتیب بیان کنید رشد انسان از چه زمانی شروع می شود و منظور از رشد در دوره کودکی کدام است؟-   

1( زمان تولد - از زمان تشکیل نطفه تا 11، 1۲ سالگی                             ۲( تشکیل نطفه - از زمان تولد تا 11، 1۲ سالگی 

۳( زمان تولد - از زمان تولد تا 11، 1۲ سالگی                                           ۴( تشکیل نطقه - از زمان تشکیل نطفه تا 11، 1۲ سالگی

 »پدر علی در مورد مشکالت پسرش به روان شناس مراجعه می کند. روان شناس أبدا توصیه می کند که باید به علی کمک کنید -   
تا بفهمد اطرافیان او مجموعه ای از نکات مثبت و منفی را شامل می شوند و سپس توصیه می کند که بهتر است نقاط ضعف او را به 

صورت خصوصی به او گوشزد نمایید«، به ترتیب این توصیه ها به کدام پیامدهای تغییرات شناختی در مورد علی مربوط می شوند؟ 

1( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز به حساسیت نسبت به انتقاد دیگران 

۲( آرمان گرایی و عیب جویی - مشکل در تصمیم گیری روزمره 

۳( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - مشکل در تصمیم گیری روزمره 

۴( آرمان گرایی و عیب جویی - حساسیت نسبت به انتقاد دیگران

 با توجه به ویژگی های رشد در دوره کودکی، موارد کدام گزینه از نظر زمانی با یکدیگر هیچ هم پوشانی ندارند؟-   

1( نشستن مستقل - دو برابر شدن وزن نوزاد نسبت به زمان تولد                          ۲( لبخند اجتماعی - غلت زدن

۳( ترس از غریبه - ایستادن مستقل                                                                      ۴( پردازش ادراکی - بازی های موازی

 به ترتیب، منظور از رشد در دوره کودکی چیست و وزن نوزاد پس از پایان سال اول چه تغییری می کند؟-   

1( از زمان تولد تا 1۲ سالگی - ۳ برابر می شود.                                         ۲( از دوران جنینی تا 1۲ سالگی - ۲ برابر می شود.

۳( از زمان انعقاد نطفه تا 1۲ سالگی - ۳ برابر می شود.                             ۴( از زمان تولد تا 1۲ سالگی - ۲ برابر می شود.
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 در رابطه با رشد درک اخالقی دوره کودکی، کدام عبارت نادرست است؟-   

1( کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند.                                            ۲( منظور از رشد درک اخالقی، همان انجام عمل اخالقی است

۳( دالیل کودک برای انجام اعمال اخالقی با سن او ارتباطی ندارد.                             ۴( کودکان در ابتدا، مسئول رفتار خود نیستند.

 کدام یک از مهارت های زیر در بازه   تا    ماهگی کسب میشود؟-   

1( ایستادن مستقل                ۲( راه رفتن مستقل                ۳( بلند شدن از وضعیت نشسته                ۴( ایستادن با کمک

 تغییر رشدی مطرح شده در مثال زیر، احتماال مربوط به کدام یک از مراحل رشد انسان است؟-   

"مادر پارسا به صورت عمدی اشتباهاتی می کند و پس از آن، آگاهانه و مؤدبانه از پسرش عذرخواهی می کند، بنابراین پارسا هم یاد 
گرفته در مواقعی که اشتباه می کند، خیلی ساده عذرخواهی کند."

1( هفت سال دوم                ۲( کودکی دوم                ۳( نوجوانی                ۴( طفولیت و کودکی اول

 علی و خواهر دوقلویش از لحاظ ظاهر و رفتار بسیار شبیه یکدیگر هستند. آن ها رابطه خوبی با دوستان خود دارند، اما هنگام   - 
استفاده از آسانسور آپارتمان، حقوق همسایگان را رعایت نمی کنند، به عبارت دیگر این دوقلوهای ... در جنبه .... به خوبی رشد نکرده 

اند، اما رشد خوبی در جنبه ..........داشته اند.

1( ناهمسان - اخالقی – اجتماعی                                ۲( همسان - اخالقی - اجتماعی

۳( همسان - اجتماعی – اخالقی                                  ۴( ناهمسان - اجتماعی – اخالقی

در متن زیر به ترتیب به کدام عوامل مؤثر بر رشد اشاره شده است؟-   

حسن متوسط بلوغ جنسی در کشورهای اروپایی، نسبت به کشورهای آسیایی و آفریقایی پایین تر است، اما میتوان گفت تقریبا همه 
نوجوانان بین    تا    سالگی بلوغ جنسی را تجربه می کنند. از لحاظ زمانی، کودکان تمام جهان، در حداقل سن رسیدن به بلوغ، 

نسبت به کودکان چند قرن گذشته، تفاوت چندانی ندارند.«

1( عوامل محیطی - رسش - عوامل وراثتی                   ۲( عوامل محیطی - عوامل وراثتی - یادگیری

۳( عوامل وراثتی - یادگیری به عوامل وراثتی                  ۴( عوامل وراثتی - رسش - عوامل زیستی

برخی از جنبه های رشد مثل رفتار اجتماعی و رشد اخالقی بیشتر تحت تأثیر عوامل ... و برخی دیگر مثل رشد جسمانی بیشتر تحت -   
تاثیر عوامل..... قرار دارند.

1( زیستی – محیطی                ۲( محیطی – زیستی                ۳( محیطی – یادگیری                ۴( زیستی – وراثتی

 کدام یک از گزینه های زیر پیرامون رشد اخالقی کامال صحیح است؟-   

1( ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد است

گاهی دوسویه می باشد. ۲( این حیطه رشد در کودکی فرایندی پیچیده است که مستلزم آ

گاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط باز تر رشد یافته است. ۳( این جنبه از رشد در کودکان، به دلیل آ

۴( برای این جنبه از رشد یک فرایند تدریجی و پیچیده طی می شود.
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 طبق نظر روان شناسان و اسالم، کدام یک از افراد زیر، قطعا دوره نوجوانی را به پایان رسانده است؟-   

1( امیر که ۲0 سال سن دارد، هنوز شغلی ندارد و با والدینش زندگی می کند.

۲( بهنام که 1۸ سال دارد، چند روز بعد از کنکور خود، مشغول به کار شده و کمک خرج خانواده است.

۳( پدر و مادر محمد 19 ساله، او را جزء اعضای بزرگ خانواده محسوب کرده و در کارها با او مشورت می کنند.

۴( سعید سه مرحله رشد انسان طبق نظر اسالم را به خوبی طی کرده و وارد مراحل بعدی زندگی شده است.

در کدام گزینه به ترتیب به یک مهارت شناختی و یک جنبه از هیجان کودکان اشاره شده است؟-   

1( لبخند اجتماعی - بروز حاالتی مثل ترحم و سپاسگزاری            ۲( بازی های گروهی - ترس از غریبه ها

۳( تعریف کردن یک لطیفه - اصرار بر خواسته ها                           ۴( ذخیره اطالعات در حافظه - انجام دادن کارها برای خوشحال کردن والدین

 کدام یک از موارد زیر در حوزه مطالعاتی روان شناسان رشد نیست؟-   

1( نوزاد میمون در خواب لبخند میزند

۲( بعضی نوزادان بی قراری بیشتری از خود نشان می دهند

۳( بارداری در سنین باال احتمال خطر مشکالت کروموزومی را در جنین افزایش می دهد. 

۴( سالمندان به دلیل از دست دادن زیبایی، جوانی و قدرت خود به حمایت عاطفی بیشتری نیاز دارند.

 کدام یک از واکنش های زیر نسبت به سایر موارد کمتر تحت تأثیر عوامل زیستی است؟-   

1( تپش قلب شدید هنگام مواجهه با شرایط استرس زا                       ۲( بستن چشم در هنگام شنیدن صدای انفجار

۳( فریاد کشیدن به دلیل ترس از غرق شدن در آب                            ۴( احساس درد در زمان برخورد یک جسم با صورت

 کدام گزینه در رابطه با مراحل رشد در فراخنای زندگی نادرست می باشد؟-   

1( رشد انسان فرایندی پیوسته است

۲( امروزه اکثر روان شناسان با اعتقاد به مرحله ای بودن رشد، مراحل رشد را به راحتی مشخص می کنند.

۳( می توان رشد انسان را فرایندی مرحله ای در نظر گرفت.

۴( رشد انسان در چندین بعد اتفاق می افتد.

رعایت حقوق دیگران، جزء کدامیک از جنبه های رشد انسان، محسوب می شود؟-   

1( اجتماعی                ۲( رفتاری                ۳( اخالفی                ۴( هیجانی

در مورد مراحل رشد انسان، کدام گزینه نادرست است؟-   

1( مرحله دوم رشد انسان از منظر پیامبر )ص(، تقریبا مطابق با دوره سنی کودکی دوم است. 

۲( دوره بزرگسالی به سه دوره بزرگسالی اول، بزرگسالی دوم و پیری تقسیم می شود 

۳( از منظر اسالم، از کودکان نوپا نمی توان انتظار اطاعت از فرمان ها را داشت. 

۴( عمر انسان بعد از تولد به چهار دوره اصلی تقسیم می شود که دوره اول آن، ۷ سال طول می کشد
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 دوقلوهای همسان از لحاظ جنس، ظاهر و رفتار ... و این مسئله به عوامل ... رشد مربوط می شود.  - 

1( بسیار شبیه هم هستند - ورائتی                                  ۲( کامال شبیه هم هستند - زیستی 

۳( بیشتر اوقات قابل تشخیص نیستند – محیطی             ۴( دارای ویژگی های یکسان هستند .

 کدام عبارت با ابیات زیر مرتبط است؟-   

 پسر نوح با بدان بنشست                                                              خاندان نبوتش گم شد 

سگ اصحاب کهف روزی چند                                                     پی نیکان گرفت و مردم شده 

1( تغییرات مورد بررسی در روان شناسی رشد، از دوره جنینی تا دوره سالمندی را شامل می شود. 

۲( می توان جنبه های مختلف رشد انسان را از هم تفکیک کرد. 

۳( یادگیری از مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر روی تغییرات رشدی است 

۴( عوامل ورائتی، ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.

 موارد کدام گزینه، جدول زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -   

1( ۲ تا 5 ماهگی - ترس از غریبه و ایستادن با کمک - پردازش ادراکی و بازی های موازی 

۲( ۳ تا 6 ماهگی - لبخند اجتماعی و نشستن مستقل - هیجانات مرکب و بازی با همجنسان 

۳( ۲ تا 5 ماهگی - لبخند اجتماعی و نشستن مستقل - پردازش ادراکی و بازی های موازی 

۴( ۳ تا 6 ماهگی - ترس از غریبه و ایستادن با کمک به هیجانات مرکب و بازی با هم جنسان

 چه تعداد از عبارات زیر درباره مراحل رشد انسان بعد از تولد نادرست است؟-   

الف( شروع بلوغ جنسی و استقالل از والدین به ترتیب پایان بخش دوره کودکی دوم و نوجوانی است. 

ب( دوره های سنی بزرگسالی اول و دوم، مجموعا    سال است 

ج( کودکی اول شامل دوران طفولیت و دوره قبل از دبستان می باشد. 

د( برخی کودکان   تا   ساله را که تازه راه می افتند، هنوپا« می نامند. 

1( دو                                       ۲( چهار                                       ۳( یک                                       ۴( سه

 دریافتن این نکته که افراد آمیزه ای از معایب و محاسن هستند، از آثار نامناسب کدام پیامد شناختی در نوجوانان جلوگیری می کند؟ -   

1(  احساس منحصر به فرد بودن                                    ۲( سبک تصمیم گیری نادرست 

۳( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران                               ۴( آرمان گرایی

کدام یک از موارد زیر از عوامل مؤثر بر انگیختگی ذهنی نمی باشد؟-   

1( تغذیه مناسب                                       ۲( ایجاد هدف                                       ۳( عوامل روان شناختی                                       ۴( تغییرات درونی محرک ها

 کدام یک از گزینه های زیر بیانگر تغییر اساسی و بنیادین دوره نوجوانی می باشد؟-   

1( دو برابر شدن اندازه قلب                ۲( افزایش حجم کلی خون                ۳( رشد دستگاه تولید مثل                ۴( سه برابر شدن ظرفیت شش ها 

ویژگیدوره زمانی

غلت زدنالف

ب۸ماهگی

ج۴یا 5سالگی
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چگونه شناخت ما می تواند به رفتاری اخالقی منتهی شود؟-   

1( همراه شدن با تفکر احتمال گرا                         ۲( با پردازش اخالقی مفاهیم

۳( با تبدیل شدن به ارزش ها و باورها                     ۴( از طریق کسب مهارت در نحوه به کار گیری آن ها

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ویژگی های رشد شناختی دوره نوجوانی، صحیح تر می باشد؟-   

1(  پردازش مفهومی - تفکر احتمال گرا                              ۲( تفکر سازمان یافته تر - تمرکز ضعیف تر

۳( افزایش تحریک پذیری - مهارت فراحافظه                   ۴( توجه گزینشی - فقدان درک انگیزه های درونی دیگران

نیما    ساله است و می گوید: »بیشتر اوقات، بدون اینکه خودم بخواهم، یکدفعه و ناگهانی عصبانی میشوم، چیزی می گویم یا -   
رفتاری از خود نشان می دهم که بالفاصله پشیمان می شوم.« این تغییر ناگهانی در هیجانات او از کدام عامل ناشی می شود؟ 

1(  افزایش تحریک پذیری              ۲( تغییرات جسمانی و زیستی               ۳( به کار گیری غلط هیجانات              ۴( عدم وجود مهارت فراحافظه

کدام گزینه نقش تعیینکنندهای در رسش و آمادگی زیستی افراد برای تغییرات دارد؟ -   

1(  عوامل محیطی                          ۲( وراثت                          ۳( یادگیری                          ۴( بلوغ 

در چه سنی کودك بدون کمك میتواند راه برود؟ -   

 1( 1۲ ماهگی                          ۲( 6ماهگی                          ۳( 9ماهگی                          ۴( 15 ماهگی

تغییراتی که بر توانایی تولید مثل تأثیر میگذارند را چه مینامند؟ -   

1(  ویژگی های ثانویه                          ۲( بلوغ جنسی                          ۳( ویژگی های جنسی اولیه                          ۴( رشد جسمانی 

آگاهی انسان از کدام ویژگی مهم در فرایند رشد، به تدریج حاصل میشود؟ -   

1(  فرضیه سازی                 ۲( هیجان های مرکب                  ۳( احترام به بزرگترها                 ۴( اجتماعی بودن انسان

رسش جنسی در کدام گزینه بهدرستی تعریف شده است؟ -   

1 (یکی از ویژگی در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است.                          ۲(  در دوره نوجوانی اندا مهای داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند.

۳( منظور از رسش جنسی وقوع تغییرات مربوط به جنس است.                   ۴( تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می گذارند

 لبخند اجتماعی در چه سنی از دوره کودکی بروز می یابد؟-   

1( ۸ ماهگی                ۲ (۴تا5 سالگی                ۳( دوره دبستان                ۴( ۲تا۳ماهگی

 در این دوره هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس میکنند که گرایش نوجوان به گروه همساالن خیلی بیشتر از سابق شده -   
است و در کنار همساالن بودن برای نوجوان بسیار لذت بخش است. این عبارت کدام نوع رشد در دور کند؟ 

1( اخالقی               ۲( اجتماعی                ۳( شناختی               ۴( هیجان
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 گزینه نادرست کدام است؟ -   

1( تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهای سازگارانه ای می شود.            ۲( کودکان براساس پردازش ادراکی عمل می کنند. 

۳( سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد.                                           ۴( نوجوانان بهتر از کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند. 

خود آرمانی چیست؟-   

 1( ویژگی هایی که فرد دارد.                                 ۲( ویژگی هایی که فرد دوست دارد داشته باشد. 

۳( ویژگی هایی که دیگران دارند.                           ۴( ویژگی هایی که فرد دارد و دوست دارد داشته باشد.

 یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد و ... است و یکی از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تأثیر به سزایی دارد -   
....... است 

1( رسش - پختگی                ۲( وراثت - یادگیری                ۳( محیط – وراثت                ۴( یادگیری - رسش

»لبخند اجتماعی« و »ترس از غریبه« به ترتیب در کدام سنین رخ می دهد؟ -   

1( 6-5 ماهگی/1۲- 9 ماهگی                               ۲( ۲-۳ماهگی/ ۸- ۷ ماهگی

۳( ۳-۲ ماهگی/1۲- 9 ماهگی                               ۴( 6- 5 ماهگی/ ۸-۷ ماهگی

کدام توصیه در برخورد با »حساسیت نوجوانان نسبت به انتقاد دیگران« مناسب تر است؟ -   

1( باید ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان را پذیرفت 

۲( باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند. 

۳( بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود

۴( بهتر است تا حد ممکن از نوجوانان انتقاد نشود 

 سعید هنگام خرید کوله پشتی مخصوص کوهنوردی یک کیف مشکی ساده، جادار، محکم و سبک را انتخاب می کند. این انتخاب   - 
بیانگر کدام نوع پردازش است و به احتمال زیاد سعید در کدام دوره سنی قرار دارد؟ 

1(  مفهومی- ۷ تا 1۲ سال                            ۲( ادراکی- ۷ تا 1۲ سال 

۳( مفهومی- 1۲ تا ۲0 سال                          ۴( ادراکی- 1۲ تا ۲0 سال

در کدام گزینه بازه سنی وقوع مهارت های حرکتی به درستی ذکر شده است؟ -   

1( راه رفتن مستقل← 10 تا 1۲ ماهگی                     ۲( غلت زدن ← صفر تا ۲ ماهگی

۳( نشستن با کمک ← ۳0 تا 6 ماهگی                       ۴( ایستادن مستقل ←۸ تا 10 ماهگی

کدام یک از عبارات زیر درباره »بلوغ جنسی در نوجوانی« درست است؟-   

1( ویژگی های جنسی اولیه ویژگی هایی هستند که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند، مانند رشد سینه در دختران 

۲( ویژگی های جنسی ثانویه تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند. مانند رویش موی صورت در پسران 

۳( ویژگی های جنسی اولیه تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و غیرقابل رؤیت اند، مانند بزرگ شدن رحم در دختران 

۴( ویژگی های جنسی ثانویه ویژگی هایی هستند که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند، مانند اسپرم سازی در پسران
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 گزینه نادرست کدام است؟ -   

1( تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهای سازگارانه ای می شود.            ۲( کودکان براساس پردازش ادراکی عمل می کنند. 

۳( سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد.                                           ۴( نوجوانان بهتر از کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند. 

خود آرمانی چیست؟-   

 1( ویژگی هایی که فرد دارد.                                 ۲( ویژگی هایی که فرد دوست دارد داشته باشد. 

۳( ویژگی هایی که دیگران دارند.                           ۴( ویژگی هایی که فرد دارد و دوست دارد داشته باشد.

 یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد و ... است و یکی از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تأثیر به سزایی دارد -   
....... است 

1( رسش - پختگی                ۲( وراثت - یادگیری                ۳( محیط – وراثت                ۴( یادگیری - رسش

»لبخند اجتماعی« و »ترس از غریبه« به ترتیب در کدام سنین رخ می دهد؟ -   

1( 6-5 ماهگی/1۲- 9 ماهگی                               ۲( ۲-۳ماهگی/ ۸- ۷ ماهگی

۳( ۳-۲ ماهگی/1۲- 9 ماهگی                               ۴( 6- 5 ماهگی/ ۸-۷ ماهگی

کدام توصیه در برخورد با »حساسیت نوجوانان نسبت به انتقاد دیگران« مناسب تر است؟ -   

1( باید ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان را پذیرفت 

۲( باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند. 

۳( بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود

۴( بهتر است تا حد ممکن از نوجوانان انتقاد نشود 

 سعید هنگام خرید کوله پشتی مخصوص کوهنوردی یک کیف مشکی ساده، جادار، محکم و سبک را انتخاب می کند. این انتخاب   - 
بیانگر کدام نوع پردازش است و به احتمال زیاد سعید در کدام دوره سنی قرار دارد؟ 

1(  مفهومی- ۷ تا 1۲ سال                            ۲( ادراکی- ۷ تا 1۲ سال 

۳( مفهومی- 1۲ تا ۲0 سال                          ۴( ادراکی- 1۲ تا ۲0 سال

در کدام گزینه بازه سنی وقوع مهارت های حرکتی به درستی ذکر شده است؟ -   

1( راه رفتن مستقل← 10 تا 1۲ ماهگی                     ۲( غلت زدن ← صفر تا ۲ ماهگی

۳( نشستن با کمک ← ۳0 تا 6 ماهگی                       ۴( ایستادن مستقل ←۸ تا 10 ماهگی

کدام یک از عبارات زیر درباره »بلوغ جنسی در نوجوانی« درست است؟-   

1( ویژگی های جنسی اولیه ویژگی هایی هستند که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند، مانند رشد سینه در دختران 

۲( ویژگی های جنسی ثانویه تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند. مانند رویش موی صورت در پسران 

۳( ویژگی های جنسی اولیه تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و غیرقابل رؤیت اند، مانند بزرگ شدن رحم در دختران 

۴( ویژگی های جنسی ثانویه ویژگی هایی هستند که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند، مانند اسپرم سازی در پسران
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 در کدام یک از دوره های رشدی باید کم کم زشتی ها و زیبایی ها را به فرد فهماند؟-   

 1( ۲ تا ۷ سالگی                ۲( 5 تا ۷ سالگی                ۳(۷ تا 1۴ سالگی                ۴( 1۴ تا 1۲ سالگی 

 ویژگی های مربوط به رشد انسان را به دلیل کدام ویژگی رشد نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد؟-   

1(  مرحله ای بودن                ۲( پیوسته بودن                ۳( کیفی بودن                ۴( وراثتی بودن 

چرا کودکان تحت تأثیر ویژگی های ظاهری اشیا قرار می گیرند؟ -   

1( توجه آن ها گزینشی است.                                      ۲( توانایی زبانی آن ها رشد یافته نیست. 

گاهی آن ها از هیجانات خود کم است.                 ۴( پردازش آن ها از نوع ادراکی است.  ۳( آ

 کدام یک از موارد زیر، در حیطه رشد جسمانی - حرکتی کودکی قرار نمی گیرد؟ -   

1( افزایش وزن مغز                                          ۲( مهارت بستن بند کفش 

۳( انجام حرکات درشت                                    ۴( دو برابر شدن اندازه قلب 

 کدام عبارت درباره »رسش« درست است؟ -   

1( تغییراتی را در بر می گیرد که مستقل از محیط هستند.          ۲( وراثت نقش تعیین کننده ای در آن ندارد. 

۳( بیانگر تفاوت خصوصیات فامیل نزدیک و دور است.             ۴( رفتارهایی هستند که عوامل محیطی می تواند بر آن ها تأثیر بگذارد. 

 ایفای نقش های جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه با مردانه به کدام یک از اجزای هویت اشاره دارد؟ -   

1( ویژگی های جسمی                                ۲( ویژگی های جنسی 

۳( ویژگی های روانی                                   ۴( ویژگی های اجتماعی 

 مهسا نسبت به چند سال گذشته خود را با برنامه مطالعاتی مدرسه بهتر سازگار می کند و در اردوهای درسی، روی مطالب درسی -   
تمرکز بیشتری دارد. این مثال نشان دهنده کدام ویژگی شناختی نوجوانی است؟ 

1( توجه گزینشی                            ۲( مهارت فراحافظه                            ۳( توانایی فرضیه سازی                            ۴( پردازش مفهومی

در اشعار زیر، به ترتیب نقش کدام عامل رشد موردتأکید قرار گرفته است؟ -   

هرکـــــه در ُخـــــردیش ادب نکننـــــد                   در بزرگــــــی فــــــالح از او برخاســــــت

خـــر عیســـی گـــرش بـــه مکـــه برنـــد                چــــون بیایــــد هنــــوز خــــر باشــــد

 1(  محیط- وراثت                            ۲( وراثت- محیط                            ۳( وراثت- وراثت                            ۴( محیط- محیط 

عمر انسان بعد از تولد به چند دوره تقسیم میشود؟ -   

 1(  چهار                            ۲( پنج                            ۳( شش                            ۴( هفت 
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کودك دوسال های که میتواند به راحتی از پله ها باال رود، اما قادر به بستن دکمه های بلوزش نیست، .......... زیرا ............ -   

1(  رشد طبیعی دارد؛ مهارت در حرکات درشت بعد از حرکات ریز به دست می آید. 

۲( رشد طبیعی دارد؛ مهارت در حرکات درشت قبل از حرکات ریز به دست می آید. 

۳( رشد طبیعی ندارد؛ مهارت در حرکات درشت بعد از حرکات ریز به دست می آید. 

۴( رشد طبیعی ندارد؛ مهارت در حرکات درشت قبل از حرکات ریز به دست می آید. 

"اصرار بر خواسته"، "تکلم"و "احساس پشیمانی" به ترتیب مربوط به کدام جنبۀ رشد است؟ -   

1( هیجانی- اجتماعی- اخالقی                           ۲( هیجانی- شناختی- هیجانی 

۳( اخالقی- شناختی- اخالقی                             ۴( اخالقی- اجتماعی- هیجانی 

کدامیك از تغییرات جزء »ویژگی های جنسی اولیه« محسوب میشود؟ -   

 1(  رشد سینه ها در دختران                            ۲( بزرگ شدن لگن خاصره در دختران 

 ۳( اسپرم سازی در پسران                               ۴( رویش موی صورت در پسران 

کدام عبارت در مورد رشد هیجانی دوره نوجوانی نادرست است؟ -   

1( هیجانات انسان ها منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند. 

۲( تحریك پذیری در نوجوانان به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی افزایش مییابد. 

۳( الزم است به نوجوانان مهارت هایی آموخته شود که بتوانند هیجانات منفی خود را از بین ببرند. 

۴( در صورت عدم هدایت و به کارگیری غلط هیجان ها، آن ها به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشوند. 

خرسش -    سمت  به  و  برمیدارد  را  تفنگ  خودش  سپس  کنیم!«  بازی  هم  با  اتاق  در  برویم  »بیا  میگوید  دوستش  به  پسربچه ای 
تیراندازی میکند و دوستش ماشین را برمیدارد و روی زمین حرکت میدهد و هرکدام به بازی خودشان ادامه میدهند. این صحنه بیانگر 

کدام نوع بازی است و در کدام دوره سنی اتفاق میافتد؟ 

1( بازی های موازی- کودکی اول                                   ۲( بازی های قاعده مند- کودکی اول 

۳( بازی های قاعده مند- کودکی دوم                             ۴( بازی های موازی- کودکی دوم 

"گزینشی تر شدن توجه در نوجوانی"با کدامیك از تغییرات ارتباط دارد؟ -   

 1(  سازگار شدن با ضرورت های تکلیف موردنظر                                   ۲( فراگیرِی ذخیره کردن حجم بیشتر اطالعات 

 ۳( بهره گیری از احتماالت مختلف در پیشبینی یك موقعیت                 ۴( نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه

"پرهام در نوشتن انشا ضعیف است. او از برادرش خواهش میکند بهجای او انشا بنویسد. برادرش با اینکه دوست دارد پرهام -   
را خوشحال کند، قبول نمی کند و می گوید این کار نوعی دروغ گفتن به معلم و گول زدن او است." رفتار برادر پرهام به کدام جنبۀ رشد 

 در کدام دوره سنی قرار دارد؟ 
ً
مربوط است و او احتمـاال

1( رشد اجتماعی- کودکی اول                                 ۲( رشد اخالقی- کودکی اول 

۳( رشد اجتماعی- کودکی دوم                                 ۴( رشد اخالقی- کودکی دوم 
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کودك دوسال های که میتواند به راحتی از پله ها باال رود، اما قادر به بستن دکمه های بلوزش نیست، .......... زیرا ............ -   

1(  رشد طبیعی دارد؛ مهارت در حرکات درشت بعد از حرکات ریز به دست می آید. 

۲( رشد طبیعی دارد؛ مهارت در حرکات درشت قبل از حرکات ریز به دست می آید. 

۳( رشد طبیعی ندارد؛ مهارت در حرکات درشت بعد از حرکات ریز به دست می آید. 

۴( رشد طبیعی ندارد؛ مهارت در حرکات درشت قبل از حرکات ریز به دست می آید. 

"اصرار بر خواسته"، "تکلم"و "احساس پشیمانی" به ترتیب مربوط به کدام جنبۀ رشد است؟ -   

1( هیجانی- اجتماعی- اخالقی                           ۲( هیجانی- شناختی- هیجانی 

۳( اخالقی- شناختی- اخالقی                             ۴( اخالقی- اجتماعی- هیجانی 

کدامیك از تغییرات جزء »ویژگی های جنسی اولیه« محسوب میشود؟ -   

 1(  رشد سینه ها در دختران                            ۲( بزرگ شدن لگن خاصره در دختران 

 ۳( اسپرم سازی در پسران                               ۴( رویش موی صورت در پسران 

کدام عبارت در مورد رشد هیجانی دوره نوجوانی نادرست است؟ -   

1( هیجانات انسان ها منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند. 

۲( تحریك پذیری در نوجوانان به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی افزایش مییابد. 

۳( الزم است به نوجوانان مهارت هایی آموخته شود که بتوانند هیجانات منفی خود را از بین ببرند. 

۴( در صورت عدم هدایت و به کارگیری غلط هیجان ها، آن ها به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشوند. 

خرسش -    سمت  به  و  برمیدارد  را  تفنگ  خودش  سپس  کنیم!«  بازی  هم  با  اتاق  در  برویم  »بیا  میگوید  دوستش  به  پسربچه ای 
تیراندازی میکند و دوستش ماشین را برمیدارد و روی زمین حرکت میدهد و هرکدام به بازی خودشان ادامه میدهند. این صحنه بیانگر 

کدام نوع بازی است و در کدام دوره سنی اتفاق میافتد؟ 

1( بازی های موازی- کودکی اول                                   ۲( بازی های قاعده مند- کودکی اول 

۳( بازی های قاعده مند- کودکی دوم                             ۴( بازی های موازی- کودکی دوم 

"گزینشی تر شدن توجه در نوجوانی"با کدامیك از تغییرات ارتباط دارد؟ -   

 1(  سازگار شدن با ضرورت های تکلیف موردنظر                                   ۲( فراگیرِی ذخیره کردن حجم بیشتر اطالعات 

 ۳( بهره گیری از احتماالت مختلف در پیشبینی یك موقعیت                 ۴( نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه

"پرهام در نوشتن انشا ضعیف است. او از برادرش خواهش میکند بهجای او انشا بنویسد. برادرش با اینکه دوست دارد پرهام -   
را خوشحال کند، قبول نمی کند و می گوید این کار نوعی دروغ گفتن به معلم و گول زدن او است." رفتار برادر پرهام به کدام جنبۀ رشد 

 در کدام دوره سنی قرار دارد؟ 
ً
مربوط است و او احتمـاال

1( رشد اجتماعی- کودکی اول                                 ۲( رشد اخالقی- کودکی اول 

۳( رشد اجتماعی- کودکی دوم                                 ۴( رشد اخالقی- کودکی دوم 
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ویژگی های جنسی ثانویه ............... -   

1(  تغییراتی است که بر توانایی تولیدمثل تأثیر میگذارند.                     ۲( ویژگی هایی است که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند. 

۳( تغییراتی است که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند.                 ۴( تغییرات اساسی دوره نوجوانی است که همراه با بلوغ رخ میدهد. 

دلیل افزایش تحریکپذیری در دوران نوجوانی چیست؟ کدام عبارت در مورد هیجانات درست است؟ -   

1(  تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی- منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند. 

۲( هدایت نشدن و به کارگیری غلط هیجان ها- در سنین نوجوانی عمدتًا به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشوند. 

۳( هدایت نشدن و به کارگیری غلط هیجان ها- منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند. 

۴( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی- در سنین نوجوانی عمدتًا به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشوند.

دوقلوهای ناهمسان دوقلوهایی هستند که همیشه ............... -   

1(  از دو تخمك جدا بهوجود میآیند.                       ۲( از لحاظ ظاهر و رفتار شباهتی به هم ندارند. 

۳( دارای جنسیت غیریکسان هستند.                    ۴( از نظر ظاهری به هم شبیه نیستند، اما از نظر رفتار شباهت دارند. 

از نظر روانشناسان، عمر انسان بعد از تولد به چند دوره تقسیم می شود و این دوره ها چه نام دارند؟ -   

1( چهار دوره، شامل طفولیت، کودکی )کودکی اول و کودکی دوم(، جوانی )نوجوانی و جوانی(، بزرگسالی )میانسالی و پیری( است. 

۲( چهار دوره، شامل کودکی اول )نوزادی و طفولیت(، کودکی دوم )دوره دبستان(، جوانی )نوجوانی و جوانی(، بزرگسالی )میانسالی و پیری( است. 

۳( سه دوره، شامل طفولیت، کودکی )کودکی اول و کودکی دوم(، بزرگسالی )جوانی، میانسالی و پیری( است. 

۴( سه دوره، شامل کودکی )طفولیت، کودکی اول و کودکی دوم(، نوجوانی، بزرگسالی )جوانی، میانسالی و پیری( است. 

هیجاناتی که تحت تأثیر پردازش های فردی نیستند، چه نوع هیجانی محسوب می شوند و ویژگی آن ها چیست؟ -   

1( ساده- به یك صورت پدیدار می شوند.                                         ۲( مرکب- غالبًا به یك صورت پدیدار می شوند. 

۳( مرکب- با توجه به نوع ارزیابی ظهور متفاوتی می یابند.                ۴( ساده- با توجه به نوع ارزیابی ظهور متفاوتی می یابند. 

نوجوانی که در روزهای اول سال، هنگام خروج از منزل با خود کاپشن بهاره بههمراه میبرد تا اگر هوا سرد شد، بپوشـد، دارای -   
کـدام ویژگـی است؟ 

1( تفکر فرضی                      ۲( توجه گزینشی                      ۳( فراحافظه                      ۴( تغییر جهت تفکر 

برخی از نوجوانان بر این باورند که »انسان های خوب فقط در فیلمها هستند و در زندگی واقعی هیچکس قابالعتماد نیست.«، این -   
طـرز فکـر مربوط به کدامیك از پیامدهای تغییرات شناختی است؟ 

 1(  احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز                     ۲( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران 

 ۳( آرمان گرایی و عیب جویی                                            ۴( مشکل در تصمیم گیری روزمره
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"آیدین مانند مادرش کم حرف و گوشه گیر و همچون پدرش قدبلند و قوی است." کدامیك از جمالت زیر را میتوان در مورد آیـدین -   
قاطعانـه مطرح کرد؟ 

1( کم حرفی آیدین ناشی از عوامل محیطی و بلندقدی او ناشی از عوامل وراثتی است. 

۲( کم حرفی آیدین ناشی از عوامل وراثتی و بلندقدی او ناشی از عوامل محیطی است. 

۳( کم حرفی و بلندقدی آیدین هر دو ناشی از عوامل وراثتی است. 

۴( کم حرفی و بلندقدی آیدین ناشی از تعامل عوامل وراثتی و محیطی است.

به ترتیب بگویید منظور از رشد در دوره ی کودکی و رشد انسان چیست؟ -   

1( از زمان تشکیل نطفه آغاز می شود . از زمان تولد تا 11، 1۲ سالگی است.            ۲( از زمان تشکیل نطفه تا 11-1۲ سالگی است و از زمان تولد آغاز می شود 

۳( از زمان تولد تا 11 - 1۲ سالگی است . از زمان تشکیل نطقه آغاز می شود.              ۴( از زمان تولد تا 1۳ - 1۴ سالگی است . از زمان تشکیل نطفه آغاز می شود

 به ترتیب نشستن با کمک، ایستادن مستقل و ایستادن با کمک، حدودا در چه دورهی سنی اتفاق می افتد؟-   

1(  ۲تا 5 ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی - 9 تا 1۲ ماهگی                      ۲(۳ تا 6ماهگی - 11 تا 1۴ ماهگی - ۷ تا 10 ماهگی

۳( ۲ تا 5 ماهگی به 11 تا 1۴ ماهگی - 9 تا 1۲ ماهگی                     ۴( ۳ تا 6 ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی - ۷ تا 10 ماهگی

............ به رشد توانایی های مرتبط با فرآیندهایی هم چون توجه، ادراک، حافظه و غیره اطالق می شود. ............. در کودکی، -   
فرآیندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک است، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست 

1( رشد جسمانی - رشد شناختی                                 ۲( رشد شناختی - رشد اجتماعی 

۳( رشد جسمانی - رشد هیجانی                                 ۴( رشد شناختی - رشد هیجانی 

 در کدام گزینه به ترتیب دو هیجان مرکب و یک هیجان ساده ذکر شده است؟ -   

1( ترس، خشم، سپاسگزاری                                  ۲( ترحم، احساس پشیمانی، محبت 

۳( ترحم، ترس، خشم                                             ۴( سپاسگزاری، خشم، محبت

 به ترتیب عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟-   

الف( در   -   ماهگی رخ می دهد.

ب( رشد جسمانی - حرکتی 

ج( در این بازی کودکان در کنار یکدیگر هستند، ولی به تنهایی بازی می کنند.

1( لبخند اجتماعی - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد است - بازی های گروهی .

۲( ترس از غریبه ها - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد است - بازی های گروهی

۳( لبخند اجتماعی به این رشد از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی

۴( ترس از غریبه ها به این رشد از زمان تولد تا نوجواتی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی 
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"آیدین مانند مادرش کم حرف و گوشه گیر و همچون پدرش قدبلند و قوی است." کدامیك از جمالت زیر را میتوان در مورد آیـدین -   
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فرآیندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک است، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست 

1( رشد جسمانی - رشد شناختی                                 ۲( رشد شناختی - رشد اجتماعی 

۳( رشد جسمانی - رشد هیجانی                                 ۴( رشد شناختی - رشد هیجانی 

 در کدام گزینه به ترتیب دو هیجان مرکب و یک هیجان ساده ذکر شده است؟ -   

1( ترس، خشم، سپاسگزاری                                  ۲( ترحم، احساس پشیمانی، محبت 

۳( ترحم، ترس، خشم                                             ۴( سپاسگزاری، خشم، محبت

 به ترتیب عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟-   

الف( در   -   ماهگی رخ می دهد.

ب( رشد جسمانی - حرکتی 

ج( در این بازی کودکان در کنار یکدیگر هستند، ولی به تنهایی بازی می کنند.

1( لبخند اجتماعی - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد است - بازی های گروهی .

۲( ترس از غریبه ها - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد است - بازی های گروهی

۳( لبخند اجتماعی به این رشد از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی

۴( ترس از غریبه ها به این رشد از زمان تولد تا نوجواتی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی 



98

روانشناسی جامع کنکور

 در کدام گزینه هر دو عبارت بیان شده در رابطه با رشد شناختی در دوره ی نوجوانی نادرست هستند؟-   

1( تفکر احتمال گرا نشان دهنده ی بروز قوهی استدالل و تفکر فرضی در نوجوان است - مبنای استدالل در کودکی، واقعیت های ملموس و بیرونی است

۲( توجه کودکان نسبت به نوجوانان، گزینشی تر است به تالش برای افزایش مهارت های حافظه )فراحافظه( در کودکی وجود ندارد 

۳( تغییرات شناختی در نوجوانان به علت عدم پختگی آن ها، باعث پیامدهای ناسازگارانه می شود - کودکان بر خالف نوجوانان قادر به تغییر جهت تفکر لحظه 
به لحظه هستند. 

۴( کودکان، برخالف نوجوانان قادر به ظرفیت سازی حافظهی خود هستند - نوجوانان براساس پردازش ادرا کی عمل می کنند، که بر ویژگی های حسی وفیزیکی 
اشیاء تاکید دارد 

 پدر علی در حضور جمع مدام از پسرش عیب جویی می کند و برای انتخاب مدرسه، دوستان و حتی نوع لباس علی به جای او   - 
تصمیم می گیرد. به ترتیب بگویید پدر علی کدام پیامد تغییرات شناختی در پسرش را نادیده می گیرد؟

1( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران - مشکل در تصمیم گیری روزمره                 ۲( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - آرمان گرایی و عیب جویی 

۳( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران - آرمان گرایی و عیب جویی                           ۴( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - مشکل در تصمیم گیری روزمره

 تحول ..........و............در نوجوانی بیش از هر دوره ی دیگری است. رشد سریع........... در نوجوانی باعث می شود که فرد -    
بهتر بتواند درباره ی مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند.

 1( اخالقی - اجتماعی - اخالقی                          ۲( اخالقی - ارزشی - شناختی 

۳( اجتماعی - ارزشی – شناختی                             ۴( ارزشی - اخالقی - اخالقی 

 کدام عبارت زیر در رابطه با رشد اخالقی در دوره نوجوانی صحیح است؟    - 

1(  بیان عبارت »من قردی صادق و مهربان هستم.« به رشد دینی فرد اشاره دارد. :

۲( در بسیاری از موارد، صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر می شود 

۳( یکی از تکالیف فرعی در دوره نوجوانی، شکل گیری هویت است.

۴( این موضوع که فردی می داند محیط زیست را نباید آلوده سازد، اما باز هم در طبیعت آشغال می اندازد، نشان دهنده ی این است که شناخت او به باور تبدیل 
نشده است 

ایجاد -     تغییراتی  چه  قلب  ی  اندازه  و  شش  ظرفیت  خون،  کلی  حجم  در  ترتیب  به  نوجوانی،  دوره  در  جسمانی  رشد  با  رابطه  در 
می شود؟ 

1( کاهش می یابد - دو برابر قبل می شود - سه برابر قبل می شود                      ۲( افزایش می پاید د دو برابر قبل میشود - سه برابر قبل میشود

۳( افزایش می یابد - سه برابر قبل میشود - دو برابر قبل میشود.                      ۴( کاهش می یابد - سه برابر قبل می شود به دو برابر قبل می شود

کدام ویژگی، بیشتر تابع رسش یا پختگی است؟-    

1( زبان آموزی                     ۲( رشد اجتماعی                     ۳( کنترل هیجانات                     ۴( کسب مهارت حل مسئله

این بیان نوجوان »من فقط به مصالح خودم اهمیت میدهم و مسائل دیگران به من مربوط نیست.«، به کدام جنبه ای از رشد -    
مربوط می شود؟ 

1( اخالقی                     ۲(اجتماعی                     ۳( شناختی                     ۴(هیجانی
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کدام گزینه در مورد »روانشناسی رشد« درست می باشد؟ -    

1( به آن فراخنای زندگی یا napsefil هم گفته میشود. 

۲(دامنه محدودی از محیط های رشد جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و اخالقی در زندگی فرد را شامل میشود.

۳( در روانشناسی رشد میتوان جنبه های مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کرد. 

۴( تغییراتی را که از زمان تولد تا زمان مرگ در آنمی رخ میدهد مطالعه میکند.

کدام عبارت، در روانشناسی نشانگر مفهوم »رسش« است؟-    

1( پردازش مفهوم و ادراکی                                                                   ۲( توانایی های مرتبط به توجه، حافظه و زبان  

گاهی پر هیجانات خود و اطرافیان است. ۳( آمادگی زیستی که خود دارای برنامه رشد طبیعی است                       ۴( رشد هیجانی که مستلزم آ

کدام یک از اشعار زیر به عامل زیستی دخیل در فرایند رشد اشاره دارد؟-    

1( کمال همنشین در من اثر کرد                      وگرنه من همان خاکم که هستم 

۲(با سیه دل چه سود گفتن و عظ                     نرود میخ آهنین در سنگ 

۳( زینهار از قرین بند زینهار                          وقتا ربینا عذاب النار 

۴( سگ اصحاب کهف روزی چند                    پی نیکان گرفت و مردم شد

فاطمه همواره دوست دارد که شخصیتی صبور و آرام داشته باشد. اما هر بار که مادرش از او انتقاد می کند، به شدت بر آشفته -    
میشود و اقدام به صحبت با صدای بلند و بی احترامی میکند. او هر بار پس از عصبانیت های بی دلیل، پشیمان شده و سعی در یافتن 
راهی برای کنترل خشم خود دارد. فاطمه در کدام جنبه رشدی عملکرد ضعیفی دارد و در مثال، به کدام جنبه رشدی اشاره نشده است؟ 

1( اجتماعی - اخالقی                     ۲(هیجانی - شناختی                     ۳( اخالفی – اجتماعیر                     ۴( هیجانی – اخالقی

در کدام دوره زندگی، میتوان با عمل و گفتار صحیح از حس تقلید فرزندان برای پرورش، بهره بیشتری برد؟ -    

1( نوجوانی                     ۲( طفولیت                     ۳( هفت سال اول                     ۴( هفت سال دوم

کدامیک از موارد زیر به ترتیب در مورد جنبه هیجانی، اخالقی و شناختی درست است؟ -    

1( ابراز ناراحتی - روابط با همساالن -حل مسئله                          ۲( روابط با همساالن -رعایت حقوق دیگران -ابراز خشم

۳( ابراز خشم به رابطه با همساالن - ابراز خشم                             ۴( ابراز ناراحتی - رعایت حقوق دیگران - حل مسئله

کدامیک از گزینه های زیر در زمره عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد قبل از تولد نمی باشد؟-    

1( نارسایی شناختی مادر                     ۲( حالت هیجانی مادر                     ۳( کیفیت تغذیه مادر                     ۴( سن مادر

ب ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟-    

 الف( رسش بدون تاثیر عوامل محیطی رخ میدهد.

 ب( دوقلوهای همسان در مقایسه با دوقلوهای ناهمسان فقط از لحاظ ظاهری، به هم شبیه هستند. 

ج( در برنامه رشد طبیعی رسش، کودکان بطور میانگین در حدود یک سالگی میتوانند اولین لغت را تلفظ کنند.
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کدام گزینه در مورد »روانشناسی رشد« درست می باشد؟ -    

1( به آن فراخنای زندگی یا napsefil هم گفته میشود. 

۲(دامنه محدودی از محیط های رشد جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و اخالقی در زندگی فرد را شامل میشود.

۳( در روانشناسی رشد میتوان جنبه های مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کرد. 

۴( تغییراتی را که از زمان تولد تا زمان مرگ در آنمی رخ میدهد مطالعه میکند.

کدام عبارت، در روانشناسی نشانگر مفهوم »رسش« است؟-    

1( پردازش مفهوم و ادراکی                                                                   ۲( توانایی های مرتبط به توجه، حافظه و زبان  

گاهی پر هیجانات خود و اطرافیان است. ۳( آمادگی زیستی که خود دارای برنامه رشد طبیعی است                       ۴( رشد هیجانی که مستلزم آ

کدام یک از اشعار زیر به عامل زیستی دخیل در فرایند رشد اشاره دارد؟-    

1( کمال همنشین در من اثر کرد                      وگرنه من همان خاکم که هستم 

۲(با سیه دل چه سود گفتن و عظ                     نرود میخ آهنین در سنگ 

۳( زینهار از قرین بند زینهار                          وقتا ربینا عذاب النار 

۴( سگ اصحاب کهف روزی چند                    پی نیکان گرفت و مردم شد

فاطمه همواره دوست دارد که شخصیتی صبور و آرام داشته باشد. اما هر بار که مادرش از او انتقاد می کند، به شدت بر آشفته -    
میشود و اقدام به صحبت با صدای بلند و بی احترامی میکند. او هر بار پس از عصبانیت های بی دلیل، پشیمان شده و سعی در یافتن 
راهی برای کنترل خشم خود دارد. فاطمه در کدام جنبه رشدی عملکرد ضعیفی دارد و در مثال، به کدام جنبه رشدی اشاره نشده است؟ 

1( اجتماعی - اخالقی                     ۲(هیجانی - شناختی                     ۳( اخالفی – اجتماعیر                     ۴( هیجانی – اخالقی

در کدام دوره زندگی، میتوان با عمل و گفتار صحیح از حس تقلید فرزندان برای پرورش، بهره بیشتری برد؟ -    

1( نوجوانی                     ۲( طفولیت                     ۳( هفت سال اول                     ۴( هفت سال دوم
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۳( ابراز خشم به رابطه با همساالن - ابراز خشم                             ۴( ابراز ناراحتی - رعایت حقوق دیگران - حل مسئله

کدامیک از گزینه های زیر در زمره عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد قبل از تولد نمی باشد؟-    

1( نارسایی شناختی مادر                     ۲( حالت هیجانی مادر                     ۳( کیفیت تغذیه مادر                     ۴( سن مادر

ب ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟-    

 الف( رسش بدون تاثیر عوامل محیطی رخ میدهد.

 ب( دوقلوهای همسان در مقایسه با دوقلوهای ناهمسان فقط از لحاظ ظاهری، به هم شبیه هستند. 

ج( در برنامه رشد طبیعی رسش، کودکان بطور میانگین در حدود یک سالگی میتوانند اولین لغت را تلفظ کنند.
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 د( از زمان متولد شدن تا هنگام مرگ را فراخنای زندگی می نامند.

 1( ص-ص-غ-غ                     ۲(غ-غ-ص-ص                     ۳(ص-غ-غ-ص                     ۴(غ-غ-ص-غ

به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام عامل موثر به رشد اشاره دارد؟ -    

الف( علی که پسر بچه ای سه ساله است، به علت ابتالی مادرش به هموفیلی، این بیماری را دارد و تحت مراقبت های شدید پزشکی است. 

ب( محسن و أرش، دو فرزند آقای کریمی هستند که یکی از آن ها پزشک و دیگری فاقد تحصیالت دانشگاهی می باشد و موفقیت های 
برادرش را به استعدادهای بی نظیرش نسبت می دهد.

ج( هر دو فرزند خانواده سروری به علت ازدواج فامیلی دچار معلولیت هستند و والدین آن ها از فرزند آوری مجدد، توسط پزشک منع شده اند. 

1(  وراثتی۔ محیطی۔ وراثتی                                             ۲(محیطی۔ وراثتی۔ وراثتی 

۳ (وراثتی۔ محیطی۔ محیطی                                             ۴(وراثتی۔ وراثتی و ارثتی 

در متن زیر، هریک از موارد مشخص شده به کدام عامل موثر بر رشد اشاره دارد؟ -    

پسر آقای رمضانی که دو سال و نیم سن دارد، هنوز قادر به حرف زدن نیست، این در حالی است که کودکان در    ماهگی باید اولین 
کلمات خود را بیان کنند، آقای رمضانی پس از مراجعه به روانشناس متوجه شد که چون در خانه آن ها همه اعضا کححرف هستند، 
پسر او در حرف زدن تاخیر دارد. پس از گذشت چند جلسه، روانشناس با انجام مراحل گفتار درمانی شاهد رشد چشمگیر پسر بچه بود. 
همچنین در طی این جلسات، روانشناس متوجه هوش و استعداد سرشار پسر آقای رمضانی شد و به اقای رمضانی پیشنهاد کرد او را 

به کالس های نوآوری و تخیل کودکان زیر سه سال بفرستد. 

1( وراثتی -محیطی- محیطی۔ وراثتی -محیطی                                       ۲( وراثتی۔ وراثتی۔ وراثنی. محیطی- محیطی 

۳( محیطی، وراثتی۔ محیطی وراثتی- وراثتی                                              ۴( وراثتی. محیطی۔ وراثتی - محیطی۔ محیطی

 بترتیب هر یک از موارد زیر به کدامیک از عوامل موثر بر رشد اشاره دارد؟-    

 الف( اگر والدین در برخورد با کودک و گریه های او خواسته های معلولش را برآورده کنند، کودک یاد می گیرد با رفتارهای نابهنجار 
میتواند به تمام خواسته های خود برسد و در بزرگسالی نیز هیچ شکستی را نمی پذیرد.

 ب( واتسون معتقد است اگر تربیت بچه ها را به او بسپارند، او میتواند با هر استعداد و آمادگی ای آن ها را برای هر کاری اعم از دکتری، 
وکالت، دزدی، گدایی و حتی قتل تربیت کند. 

ج( تمام نوزادان انسان در مسیر رشد خود سخن گفتن را می آموزند و هیچ نوزادی پیش از یک سالگی توان حرف زدن ندارد.

 1( محیطی - محیطی – وراثتی                                ۲( محیطی - وراثتی – وراثتی

 ۳( وراثتی - محیطی – وراثتی                                   ۴(وراثتی - وراثتی - محیطی 

 

 کدام عبارت، نشانگر مفهوم »رسش« است؟ -    

1(  رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است.                                  ۲(افزایش تجربیات روان شناختی افراد در زندگی است. 

۳( پیش بینی تغییراتی که در طول زندگی صورت میگیرد.                     ۴( تغییراتی که معلول عوامل محیطی از دوره جنینی تا سالمندی است.

 کدام گزینه نادرست است؟ -    

1(  رسش به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد طبیعی و منظمی است.        ۲(تمامی عوامل وراثتی مؤثر بر رشد از بدو تولد در رفتار نوزاد ظاهر میشوند. 

۳( وراثت نقش تعیین کننده ای در بختگی افراد دارد.                                                        ۴(به طور میانگین نوجوان در 11 تا 1۴ سالگی به بلوغ می رسد. 
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 این که تشکیل نطفه چگونه است و چگونه ورائت در این نطفه خود را نشان میدهد به ........... در شکل گیری نطفه مربوط -    
می شود.

 1( نقش رسش                     ۲( نقش یادگیری                     ۳( نقش پدر و مادر                     ۴( نقش رسش و یادگیری 

عوامل زیستی و عوامل محیطی چه دوره زمانی از رشد را تحت تأثیر قرار میدهند؟ -    

1(  کودکی اول تا پایان دوره نوجوانی                                      ۲( از دوره جنینی تا دوره سالمندی 

۳( از زمان انعقاد نطفه تا پایان دوره نوجوانی                          ۴( از طفولیت تا پایان دوره میان سالی 

از منظر پیامبر گرامی اسالم، در کدام دوره باید با فرد به منزله مشاور رفتار کرد؟ -    

1( طفولیت                     ۲(کودکی اول                     ۳( کودکی دوم                     ۴( نوجوانی 

کدامیک از گزینه های زیر به نقش یادگیری در فرآیند رشد اشاره دارد؟ -    

1( شروع به صحبت کردن کودک                           ۲( کودک در 51 ماهگی بدون کمک میتواند راه برود 

۳( به بلوغ رسیدن در سن 11 تا ۴1 سالگی             ۴( آموختن لغات بیشتر توسط کودکی که در خانواده پرجمعیت زندگی میکند

دلیل همسان بودن بعضی از دوقلوها چه می باشد؟ -    

1(  ظاهر مشابه                     ۲( رفتار نزدیک به هم                     ۳( وراثت یکسان                     ۴( ویژگی های شخصیتی مشابه 

در بین جنبه های مختلف رشد، پدیده »رسش یا پختگی« در کدام جنبه مؤثرتر است؟ -    

1( اخالقی                     ۲(جسمانی                     ۳( شناختی                     ۴( رفتاری 

کدام گزینه تأثیر عوامل محیطی در رشد انسان اشاره دارد؟-    

1( شمشیر یک از آهن بر چون کند کسی؟ - ناکس به تربیت نشود ای حکیم گس 

۲( چو عمرم مدتی با گل گذر کرد - کمال همنشین در من اثر کرد 

۳(باران که در لطافت طبعش خالف نیست . در باغ الله روید و در شور هزار رخش

۴( زمین شوره سنبل برنیاورد . در او تخم و عمل ضایع مگردان

 به ترتیب از سمت راست به چپ، در کدام گزینه عبارت درست و نادرست ذکر شده است؟-    

1( عوامل ورالی ایجادکننده صفاتی هستند که از زمان تشکیل نطفه در فرد نهفته است . صفاتی که تحت تاثیر عوامل وراثتی ایجاد می شوند، دو دسته هستند.

۲(نوجوانان از لحاظ رشد جسمانی، بطور میانگین در 1۲ تا 1۴ سالگی به بلوغ می رسند . یکی از مهمترین عوامل محیطی که بر تغییرات رشد تاثیر بسزایی دارد، 
یادگیری است. 

۳( امروزه اکثر روانشناسان به رشد مرحله ای اعتقاد دارند - دوقلوهای همسان دارای ویژگی های یکسان هستند.

۴( عواملی که در بیرون از فرد وجود دارند، عوامل محیطی هستند . تغییر در اندازه قد و وزن بصورت پیوسته رخ میدهد. 



روان شناسی رشد

101

 این که تشکیل نطفه چگونه است و چگونه ورائت در این نطفه خود را نشان میدهد به ........... در شکل گیری نطفه مربوط -    
می شود.

 1( نقش رسش                     ۲( نقش یادگیری                     ۳( نقش پدر و مادر                     ۴( نقش رسش و یادگیری 

عوامل زیستی و عوامل محیطی چه دوره زمانی از رشد را تحت تأثیر قرار میدهند؟ -    

1(  کودکی اول تا پایان دوره نوجوانی                                      ۲( از دوره جنینی تا دوره سالمندی 

۳( از زمان انعقاد نطفه تا پایان دوره نوجوانی                          ۴( از طفولیت تا پایان دوره میان سالی 

از منظر پیامبر گرامی اسالم، در کدام دوره باید با فرد به منزله مشاور رفتار کرد؟ -    

1( طفولیت                     ۲(کودکی اول                     ۳( کودکی دوم                     ۴( نوجوانی 

کدامیک از گزینه های زیر به نقش یادگیری در فرآیند رشد اشاره دارد؟ -    

1( شروع به صحبت کردن کودک                           ۲( کودک در 51 ماهگی بدون کمک میتواند راه برود 

۳( به بلوغ رسیدن در سن 11 تا ۴1 سالگی             ۴( آموختن لغات بیشتر توسط کودکی که در خانواده پرجمعیت زندگی میکند

دلیل همسان بودن بعضی از دوقلوها چه می باشد؟ -    

1(  ظاهر مشابه                     ۲( رفتار نزدیک به هم                     ۳( وراثت یکسان                     ۴( ویژگی های شخصیتی مشابه 

در بین جنبه های مختلف رشد، پدیده »رسش یا پختگی« در کدام جنبه مؤثرتر است؟ -    

1( اخالقی                     ۲(جسمانی                     ۳( شناختی                     ۴( رفتاری 

کدام گزینه تأثیر عوامل محیطی در رشد انسان اشاره دارد؟-    

1( شمشیر یک از آهن بر چون کند کسی؟ - ناکس به تربیت نشود ای حکیم گس 

۲( چو عمرم مدتی با گل گذر کرد - کمال همنشین در من اثر کرد 

۳(باران که در لطافت طبعش خالف نیست . در باغ الله روید و در شور هزار رخش

۴( زمین شوره سنبل برنیاورد . در او تخم و عمل ضایع مگردان

 به ترتیب از سمت راست به چپ، در کدام گزینه عبارت درست و نادرست ذکر شده است؟-    

1( عوامل ورالی ایجادکننده صفاتی هستند که از زمان تشکیل نطفه در فرد نهفته است . صفاتی که تحت تاثیر عوامل وراثتی ایجاد می شوند، دو دسته هستند.

۲(نوجوانان از لحاظ رشد جسمانی، بطور میانگین در 1۲ تا 1۴ سالگی به بلوغ می رسند . یکی از مهمترین عوامل محیطی که بر تغییرات رشد تاثیر بسزایی دارد، 
یادگیری است. 

۳( امروزه اکثر روانشناسان به رشد مرحله ای اعتقاد دارند - دوقلوهای همسان دارای ویژگی های یکسان هستند.

۴( عواملی که در بیرون از فرد وجود دارند، عوامل محیطی هستند . تغییر در اندازه قد و وزن بصورت پیوسته رخ میدهد. 



102

روانشناسی جامع کنکور

 کدام گزینه در موضوع روانشناسی رشد نادرست می باشد؟-    

1( مراحل رشد انسان طبق فرمایش پیامبر اکرم )ص(، هفت سال اول، دوم و سوم میباشد.

۲( دوقلوهای همسان دارای ویژگی های وراثتی یکسان هستند ولی ممکن است رفتار متفاوت داشته باشند.

۳( در تغییرات رشد مرحله ای، با تفاوت های کمی و اساسی مواجه هستیم 

۴( صفات جنین از طریق کروموزوم های والدین و ژن هایی که روی این ها قرار دارند، به ارث برده می شوند. 

در هریک از موارد زیر طبق دسته بندی اسالم احتماال به کدام رده سنی اشاره شده است؟ -    

الف( پدر علی با او در انتخاب مقصد سفر مشورت کرده و به انتخاب های او احترام می گذارد. 

ب( مادر سارا با کتاب خواندن در مقابلش سعی دارد اهمیت مطالعه روزانه را به او نشان دهد.

 ج( پدر سهراب، همسرش را به علت توقع اطاعت بی چون و چرا از پسرشان و امر و نهی کردن مداوم سرزنش میکند.

1( 1۳ سالگی-۷ سالگی. پانزده سالگی                            ۲( 15 سالگی 1۴ سالگی - بیست سالگی 

۳( 1۳ سالگی- 1۴ سالگی۔ پانزده سالگی                        ۴( 15 سالگی-۷ سالگی - بیست سالگی 

 در متن زیر به ترتیب به چند عامل وراثتی و چند عامل محیطی اشاره شده است؟-    

 سارا نوجوانی    ساله است، او به دلیل مصرف الکل در دوران بارداری توسط مادرش به کم توانی ذهنی دچار شده است، پس از مرگ 
مادرش او در پرورشگاه بزرگ شد و به همین علت از ایجاد صمیمیت با بقیه هراس دارد، با وجود کم توانی ذهنی او به علت تالش های 

بسیار زیاد در المپیاد ادبی مقام آورد و قرار است بدون کنکور وارد دانشگاه شود. 

سارا در سن    سالگی متوجه شد هم چون مادرش به سرطان خون مبتال شده است، اما او با وجود دوستان خود و همچنین یادگیری 
مهارت های مقابله با فشار روانی و تاب آوری بسیار موثر با بیماری خود کنار آمده و امید به زندگی بسیاری دارد. 

1( چهار یک                     ۲( سه دو                     ۳( یک چهار                     ۴( دو- سه 

 در کدام گزینه پاسخ سواالت زیر به درستی آمده است؟ -    

الف( نوع رمزگردانی در کدام یک از دو حافظه مشابه است؟ 

ب( اشتراک حافظه حسی و بلندمدت مربوط به کدام مرحله است؟ 

ج( نشانه های بازیابی درونی به کدام حافظه مربوط می شوند؟ 

1( رویدادی بلندمدت زمان بازیابی رویدادی                                             ۲( حسی- معنایی ظرفیت نگهداری معنایی 

۳( حسی- بلندمدت نوع رمزگردانی کوتاه مدت                                        ۴( کوتاه مدت. حسی ظرفیت اندوزش بلندمدت 

به ترتیب فرایند رشد چه دورانی را در برمی گیرد و مرحله نوپایی به کدام دوره زندگی مربوط است و پایان این دوره کدام است؟ -    

1( تشکیل نطفه تا مرگ. کودکی اول - شروع دبستان                   ۲( تولد تا مرگ. کودکی دوم - شروع بلوغ جنسی 

۳( تشکیل نطفه تا مرگ - طفولیت - شروع دبستان                      ۴( تولد تا مرگ - کودکی دوم - شروع دبستان

کدامیک از موارد زیر کامال صحیح هستند؟ -    

الف( بسیاری از توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن به عوامل زیستی نیاز دارند.

 ب( ویژگی افراد و تغییراتی که در طول دوره زندگی، از دوران تولد تا زمان مرگ در افراد رخ می دهد، می تواند معلول عوامل وراشی با محیطی باشد. 
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ج( دو قلوهای همجنس الزام همسان نیستند.

 د( با توجه به اینکه رسش تحت تاثیر مستقیم آمادگی های زیستی قرار دارد از عوامل محیطی و یادگیری نیز تاثیر می پذیرد.

ه ( سن نوجوانی از    تا    سالگی )پایان دوره بلوغ( را در بر میگیرد

 و( از هفت سال دوم زندگی کم کم باید زیبایی ها و زشتی ها را به فرد فهماند و او را در برخی تصمیمات دخالت دارد.

 ز( جنبه های مختلف رشد انسان به صورت یکپارچه فراخنای زندگی فرد را در بر می گیرند.

1( الف-ج-ز                    ۲(ه-د-و                    ۳(ب-ه-و                    ۴(ج-د-ز

 در کدام موارد زیر صرفا به رسش اشاره شده است؟ -    

الف( کودکان این کلمات را در اسالگی به زبان می آورند. هر چقدر محیط خانواده از نظر زبانی غنی تر باشد، این زمان کمتر خواهد بود.

 ب( سن بلوغ در دختران نوجوان   تا    سالگی است که تحت تاثیر سن بلوغ مادر انسان میتواند دیرتر یا زودتر اتفاق بیفتد. 

ج( نوزادانی دارای مادران الکلی احتمال ابتال به فلج مغزی بیشتری دارند.

د( فرزندانی با والدین دارای اختالل یادگیری در صورت داشتن مدارس خوب و کار روی توانایی شناختی میتوانند این اختالل را کنترل کنند.

تا    سالگی در حالت شدید  بیماری بین    این  به ارث می برند و اغلب  از والدین خود  را  بیماری خود   ه( کودکان مبتال به هموفیلی 
تشخیص داده می شود. 

1( الف و ج                    ۲(د و ب                    ۳(الف و ب                    ۴(ه و ج

 به  ترتیب پایان کودکی دوم و نوجوانی چه زمانی است و بر اساس تقسیم بندی سنی اسالمی در چه دورانی باید از رفتار آمرانه -    
پرهیز کرد؟

1(  شروع بلوغ جنسی - پایان بلوغ جنسی - هفت سال دوم                        ۲( پایان بلوغ جنسی - شکل گیری خود ارمانی  - هفت سال دوم 

۳( شروع بلوغ جنسی - استقالل از والدین - هفت سال سوم                       ۴( پایان دبستان - آغاز به کار -هفت سال دوم

هریک از موارد زیر به کدام عامل موثر بر رشد اشاره دارد؟ -    

الف( جان بالبی معتقد است شیوه برخورد مادر با کودک و میزان اعتماد کودک به او بر روی روابط بزرگسالی اور تاثیر خواهد گذاشت. 

ب( کودکانی که در مراکزی مانند بهزیستی ها بزرگ می شوند، دارای انواع مشکالت عاطفی همچون ناتوانی در ایجاد صمیمیت هستند. 

ج( کودکان در آغاز تولد توان جدا کردن جهان خارج را از احساسات و اعمال خود ندارند.

1( محیطی - وراثتی - محیطی                                ۲( وراثتی - محیطی - وراثتی

۳( محیطی - محیطی – وراثتی                                 ۴( وراثتی - وراثتی – محیطی

 هریک از موارد زیر به کدام یک از عوامل موثر بر رشد اشاره دارد؟ -    

الف( نظریه روانکاوی اجتماعی بر این فرض استوار است که تجربیات کودکی عمدتا مسئول شکل دهی به شخصیت هستند.

ب( پژوهش ها مشخص کرده،    درصد از کودکانی که تولد زودرس دارند در معرض اختالل ناتوانی یادگیری قرار می گیرند. 

ج( بالیی معتقد است رابطه مادر و فرزند و میزان صمیمیت این دو در کودکی تعیین کننده کیفیت روابط در بزرگسالی خواهد بود. 

د( والن معتقد است کودک در سه سالگی بیشترین تمایل را به لمس دنیای بیرون با دست دارد

1( محیطی - وراثی - محیطی – وراثتی          ۲( محیطی - محیطی - وراثتی - وراثتی           

۳( وراثتی- وراثتی- محیطی - وراثتی    ۴( وراثتی - محیطی - وراثتی – محیطی
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ج( دو قلوهای همجنس الزام همسان نیستند.
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 در مثال زیر، هریک از موارد مشخص شده به کدام عامل مؤثر در رشد اشاره دارد؟ -    
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هم از نظر هوشی مشکل دارد، محمد هم حتما با کمتوانی هوشی رو به است. نمره او در آزمون هوش کم می شود، اما روانشناس این 
گم شدن نمره را به تفاوت زبان افغانستان و ایران و ضعف تحصیلی را نیز به همین موضوع ربط میدهد؛ اما بررسی های بعدی از مغز 

او، اختالل در عملکرد عصب شناختی اش را نشان میدهد. 
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از میان   مرحله رشد جسمانی زیر، کدام یک زودتر از همه و کدام یک آخر از همه ایجاد می شوند؟ -    

به ترتیب: بلند شدن از وضعیت نشسته . نشستن با کمک . غلت زدن - نشستن مستقل 
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 اگر تغییرات مهم جنسی با رشد شناختی و اخالقی همراه نباشد، چه پیامدی برای نوجوان به دنبال خواهد داشت؟-    

 1( نوجوان را در مقابل خطرها آسیب پذیر خواهد کرد.

 ۲(بلوغ زودرس پیدا می کند و با فشار روانی مواجه خواهد شد

۳( بلوغ دیررس پیدا می کند و از واقعیتهای عینی و ملموس جدا می سازد. 

۴( تنها توجه به جنبه جسمی این تغییرات پیدا می کند و از تغییرات شناختی و عاطفی باز می ماند.

در ارتباط با موی صورت پسران، کدام گزینه نادرست می باشد؟ -    

1( ویژگی اولیه نامیده می شود                                    ۲ (قابل رؤیت می باشند.

۳( تأثیر مستقیم در تولید مثل ندارد.                           ۴( جزئی از عالئم رشد هستند.

به تغییرات بدنی و جنسی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت هستند، چه می گویند؟ -    

1( بلوغ جنسی                         ۲( رسش جنسی                         ۳( ویژگی اولیه جنسی                         ۴( ویژگی ثانویه جنسی

 کدام رفتار، در حوزه شناخت قرار می گیرد؟ -    

1( ترس از سوار شدن به آسانسور                                 ۲( برنامه ریزی برای مطالعه در طول سال

۳( پرخاش در مقابل بی احترامی دیگران                      ۴( فرار کردن به هنگام روبه رو شدن با سگ
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زبان به عنوان یک توانمندی ............ در نظر گرفته می شود که در فراخنای زندگی رشد می کند. -    
1( جسمانی                         ۲( اجتماعی                         ۳( شناختی                         ۴( فیزیولوژیکی

 در کدام گزینه گزاره کامال درستی ذکر شده است؟-    
1( یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است. این تغییرات در اغلب اجزای بدن دیده می شود، ماهیچه ها رشد می کنند و یک سال پس 

از رشد ماهیچه ها قد و وزن افزایش می یابد
۲(منظور از رسش جنسی وقوع تغییرات در حوزه ویژگی های جنسی اولیه است که به طور مستقیم در تولیدمثل تاثیر گذار است. ۳( نوجوانان برخالف کودکان قادر 

به ظرفیت سازی حافظه خود نیستند و به این دلیل قادر به تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه هستند. 
۴( تغییرات شناختی نوجوانان به علت ناپختگی باعث بروز پیامدهای ناسازگارانه می شود که در کودکان وجود ندارد.

در کدام گزینه هر   گزاره نادرست می باشند؟-    
1( برای اولین بار در دوره نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد. مبنای استدالل در دوره کودکی واقعیت های ملموس و بیرونی است. 

۲( مبنای استدالل در دوره کودکی، واقعیت های درونی است. کودکان از توجه گزینشی تری نسبت به نوجوانان برخوردارند 
۳( کودکان با ضرورت تکلیف مورد نظر بهتر ساز گار می شوند. ویژگی شناختی نوجوانان تفکر احتمال گراست

۴( یکی از تغییرات هیجانی دوره نوجوانی بروز قوه استدالل در آنان است . برای اولین بار در دوره نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد.

کدام گزینه در مورد دوره نوجوانی نادرست است؟-    
1( اندازه و ظرفیت شش، سه برابر می شود 

۲(تغییرات فیزیولوژیکی دوره نوجوانی، باعث می شود نوجوانان احساس ناتوانی زیادی کنند. 
۳( اندازه قلب، دو برابر می شود.

۴( در حدود یکسال پس از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد بیشتری می کنند.

گزینه نادرست را مشخص کنید.-    
1( کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند.

۲( رشد اخالقی در بر گیرنده آن دسته از بایدها و نبایدها بایدها و نبایدهای شخصی است که تعیین می کنند انسان ها باید چگونه رفتار کنند
۳( ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی در کودکان متفاوت باشد 

۴( منظور از رشد اخالقی در دوره کودکی همان انجام عمل اخالقی است.

هر کدام از رفتار های زیر در چه دورهای بروز می کنند؟-    
 عالقه خاص به بازی با همنجسان خود به بازی های موازی - لبخند اجتماعی

1( ۴ یا 5 سالگی -دوره دبستان - ۲ تا ۳ ماهگی                          ۲( ۴ یا 5 سانگی - دوره دبستان - ۸ ماهگی

۳( دوره دبستان 0۴ تا 5 سالگی - ۲ تا ۳ ماهگی                          ۴( دوره دبستان -۴ یا 5 سالگی - ۸ ماهگی

گزینه نادرست را مشخص کنید.-    
گاهی از هیجانات اطرافیان اوست گاهی از هیجانات خود کودک است.            ۲( رشد هیجانی در کودکی، مستلزم آ 1( رشد هیجانی در کودکی مستلزم آ

۳( کودکان، با واکنش نشان دادن به دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.  ۴( رشد هیجانی در کودکی، معطوف به سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت است



روان شناسی رشد

105

زبان به عنوان یک توانمندی ............ در نظر گرفته می شود که در فراخنای زندگی رشد می کند. -    
1( جسمانی                         ۲( اجتماعی                         ۳( شناختی                         ۴( فیزیولوژیکی

 در کدام گزینه گزاره کامال درستی ذکر شده است؟-    
1( یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است. این تغییرات در اغلب اجزای بدن دیده می شود، ماهیچه ها رشد می کنند و یک سال پس 

از رشد ماهیچه ها قد و وزن افزایش می یابد
۲(منظور از رسش جنسی وقوع تغییرات در حوزه ویژگی های جنسی اولیه است که به طور مستقیم در تولیدمثل تاثیر گذار است. ۳( نوجوانان برخالف کودکان قادر 

به ظرفیت سازی حافظه خود نیستند و به این دلیل قادر به تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه هستند. 
۴( تغییرات شناختی نوجوانان به علت ناپختگی باعث بروز پیامدهای ناسازگارانه می شود که در کودکان وجود ندارد.

در کدام گزینه هر   گزاره نادرست می باشند؟-    
1( برای اولین بار در دوره نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد. مبنای استدالل در دوره کودکی واقعیت های ملموس و بیرونی است. 

۲( مبنای استدالل در دوره کودکی، واقعیت های درونی است. کودکان از توجه گزینشی تری نسبت به نوجوانان برخوردارند 
۳( کودکان با ضرورت تکلیف مورد نظر بهتر ساز گار می شوند. ویژگی شناختی نوجوانان تفکر احتمال گراست

۴( یکی از تغییرات هیجانی دوره نوجوانی بروز قوه استدالل در آنان است . برای اولین بار در دوره نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد.

کدام گزینه در مورد دوره نوجوانی نادرست است؟-    
1( اندازه و ظرفیت شش، سه برابر می شود 

۲(تغییرات فیزیولوژیکی دوره نوجوانی، باعث می شود نوجوانان احساس ناتوانی زیادی کنند. 
۳( اندازه قلب، دو برابر می شود.

۴( در حدود یکسال پس از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد بیشتری می کنند.

گزینه نادرست را مشخص کنید.-    
1( کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند.

۲( رشد اخالقی در بر گیرنده آن دسته از بایدها و نبایدها بایدها و نبایدهای شخصی است که تعیین می کنند انسان ها باید چگونه رفتار کنند
۳( ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی در کودکان متفاوت باشد 

۴( منظور از رشد اخالقی در دوره کودکی همان انجام عمل اخالقی است.

هر کدام از رفتار های زیر در چه دورهای بروز می کنند؟-    
 عالقه خاص به بازی با همنجسان خود به بازی های موازی - لبخند اجتماعی

1( ۴ یا 5 سالگی -دوره دبستان - ۲ تا ۳ ماهگی                          ۲( ۴ یا 5 سانگی - دوره دبستان - ۸ ماهگی

۳( دوره دبستان 0۴ تا 5 سالگی - ۲ تا ۳ ماهگی                          ۴( دوره دبستان -۴ یا 5 سالگی - ۸ ماهگی

گزینه نادرست را مشخص کنید.-    
گاهی از هیجانات اطرافیان اوست گاهی از هیجانات خود کودک است.            ۲( رشد هیجانی در کودکی، مستلزم آ 1( رشد هیجانی در کودکی مستلزم آ

۳( کودکان، با واکنش نشان دادن به دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.  ۴( رشد هیجانی در کودکی، معطوف به سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت است
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بازی های موازی که داللت بر تنها بازی کردن بچه ها در میان جمع دارد اشاره به کدام جنبه رشد دارد؟ -    

1( اجتماعی                         ۲(شناختی                         ۳( جسمانی                         ۴( اخالقی

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام جنبه رشد دوره نوجوانی می باشد؟-    

 الف( توجه گزینشی تر از بین محرک های موجود                            ب( بم شدن صدا در دوران بلوغ 

ج( فاصله گرفتن از والدین خود                                                               د( شکل گیری هویت مذهبی - دینی 

1(  رشد شناختی - رشد جنسی - رشد اجتماعی - رشد اخالقی                        ۲( رشد هیجانی - رشد جسمی - رشد اجتماعی - رشد اخالقی 

۳( رشد هیجانی - رشد جسمی - رشد اخالقی - رشد اجتماعی                        ۴( رشد شناختی - رشد جنسی - رشد اخالقی - رشد اجتماعی

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ -    

الف( کودکان در دوره کودکی اول، عالقه خاصی به بازی با هم جنسان خود دارند و با یکدیگر بازی های گروهی می کنند.

 ب( بروز هیجان پشیمانی به نظام پردازش فردی وابسته است و نوع ارزیابی فرد در بروز آن دخالت دارد.

 ج( رشد مهارت های ظریف همچون بستن دکمه ها موخر از رشد مهارت های حرکتی درشت است.

د( دوره سنی نوجوانی )   تا    سالگی( نسبت به سایر دوره های رشد اهمیت بسیار بیشتری دارد.

 1( غ-غ- ص-ص                                               ۲(غ- ص- غ -ص

۳( غ. ص- ص-غ                                                ۴( ص- ص- غ- ص

به ترتیب در هریک از موارد زیر به کدام پیامد تغییرات شناختی اشاره شده است؟ -    

الف( مانده که در شهر دیگری و در خوابگاه زندگی می کند تا بتواند در مدرسه بهتری درس بخواند، همیشه از نصیحت های پدرش 
مبنی بر مراقبت از خود کالفه می شود و خود را عاقل تر از آن تصور می کند که نیازی به نصیحت داشته باشد و مرتکب اشتباهی 

شود. 

ب( شیوا که تا هفته پیش دوستش را بهترین دختر دنیا می دانست، پس از بحث کوچکی اکنون معتقد است او بدترین آدمی است که 
می شد با او در ارتباط باشد 

ج( مینا که نمی داند کدام رشته تحصیلی را انتخاب کند بسیار مستاصل است و در برابر اعتراض والدینش به بی اراده بودن خود بسیار 
پرخاش می کند.

 1(  حساسیت نسبت به انتقاد - آرمان گرایی و عیب جویی- مشکل در تصمیم گیری 

۲( آرمان گرایی و عیب جویی - احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز حساسیت نسبت به انتقاد 

۳( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - آرمان گرایی و عیب جویی - مشکل در تصمیم گیری 

۴(آرمان گرایی و عیب جویی- احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

چه تعداد از گزاره های زیر کامال صحیح است؟ -    

الف( کودک از   تا   ماهگی می تواند با کمک بقیه بنشیند.

ارزیابی ظهور متفاوتی می  به نوع  با توجه   ب( مواردی همچون احساس پشیمانی، ترحم، شرم، گناه و خشم هیجانی هستند که 
یابد.
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 ج( در دوره نوجوانی به غیر از رشد اندام داخلی همچون شش و قلب، ماهیچه ها نیز رشد پیدا کرده و یکسال پس از رشد آن قد و وزن 
افزایش می یابد.

 د( در بسیاری از موارد صرف انجام دادن رفتار اخالقی، به شناخت منجر نمی شود و باورها و ارزش ها محوریت اصلی دارند. 

ها( استفاده مکرر از رویاپردازی به جای کم کردن فاصله می آرمانی و من واقعی طبیعی نیست.

1( چهار                         ۲( سه                         ۳( دو                         ۴( یک

 افراد در هر یک از موارد زیر احتماال در چه رده سنی قرار دارند؟ -    

الف( سهیل در نوشتن تکالیف خود به صورت تایپ کرده یا دست نویس بسیار مردد است. 

ب( آرش معتقد است دوستانش بیش از حد مذهبی اند و در انجام فرایض دینی افراط می کنند. 

ج( امیر برای خوشحال کردن دوستش به جای او در آزمون مجازی شرکت می کند. 

د( شایان در جمع های فامیلی تمایل زیادی به حضور در بین هم جنس های خود دارد.

1( 11 سال - 15 سال -۷ سال - 1۳ سال                        ۲( 1۴ سال - 1۲ سال - 10 سال - ۸ سال 

۳( ۷ سال - 10 سال -۷ سال - 6 سال                             ۴( 5 سال - 15 سال - 10 سال - 1۳ سال 

در کدام گزینه گزارهای کامل صحیح پیرامون رشد در دوره نوجوانی بیان شده است؟-    

1( سرعت تفکر در نوجوانی افزایش می یابد. در نتیجه نوجوانان توان نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه را بدست می آورند

۲(تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی افزایش می یابد و به علت تغییر سریع حاالت، هیجانات آن ها در اغلب موارد به رفتارهای 
پرخطر و مخرب منجر می شود. 

۳( احساس توانمندی نوجوان با بروز ویژگی های اولیه جنسی و رویت ویژگی های ثانویه جزئی به طور قابل توجهی افزایش می یابد و باعث تغییرات اساسی می شود.

۴( افزایش گرایش نوجوان به گروه هم ساالن توسط خود نوجوان و حتی اطرافیان او کامال قابل درک است که این موضوع منافاتی با عالقه نوجوان به ارتباط با 
خانواده خود ندارد.

 به ترتیب هریک از موارد ) نوپایی، نشستن مستقل، لبخند اجتماعی و باال نگه داشتن چانه( در کدام فراخنای سنی رخ می دهد؟ -    

1( ۳ - 1 سالگی، 6 - ۴ ماهگی، ۳ - ۲ ماهگی، ۴ - ۲ ماهگی                             ۲( ۲1- 9 ماهگی، ۸ - 5 ماهگی، ۸ ماهگی، تولد تا ۲ ماهگی 

۳( ۳ - 1 سالگی، ۸- 5 ماهگی، ۳ - ۲ ماهگی، تولد تا ۲ ماهگی                            ۴( ۲1 - 9 ماهگی، 6 - ۴ ماهگی، ۸ ماهگی، ۴ - ۲ ماهگی

 روان شناسی بر کدام مرحله از رشد انسان بیشتر تأکید می کند؟ -    

1( نوجوانی و جوانی                         ۲(نوزادی و کودکی                         ۳( کودکی و نوجوانی                         ۴( تمامی مراحل رشد 

 ابراز خشم، جزء کدام جنبه رشد انسانی محسوب می شود؟-    

 1( رفتاری                         ۲( هیجانی                         ۳( شناختی                         ۴( فیزیولوژیکی 
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 ج( در دوره نوجوانی به غیر از رشد اندام داخلی همچون شش و قلب، ماهیچه ها نیز رشد پیدا کرده و یکسال پس از رشد آن قد و وزن 
افزایش می یابد.

 د( در بسیاری از موارد صرف انجام دادن رفتار اخالقی، به شناخت منجر نمی شود و باورها و ارزش ها محوریت اصلی دارند. 

ها( استفاده مکرر از رویاپردازی به جای کم کردن فاصله می آرمانی و من واقعی طبیعی نیست.

1( چهار                         ۲( سه                         ۳( دو                         ۴( یک

 افراد در هر یک از موارد زیر احتماال در چه رده سنی قرار دارند؟ -    

الف( سهیل در نوشتن تکالیف خود به صورت تایپ کرده یا دست نویس بسیار مردد است. 

ب( آرش معتقد است دوستانش بیش از حد مذهبی اند و در انجام فرایض دینی افراط می کنند. 

ج( امیر برای خوشحال کردن دوستش به جای او در آزمون مجازی شرکت می کند. 

د( شایان در جمع های فامیلی تمایل زیادی به حضور در بین هم جنس های خود دارد.

1( 11 سال - 15 سال -۷ سال - 1۳ سال                        ۲( 1۴ سال - 1۲ سال - 10 سال - ۸ سال 

۳( ۷ سال - 10 سال -۷ سال - 6 سال                             ۴( 5 سال - 15 سال - 10 سال - 1۳ سال 

در کدام گزینه گزارهای کامل صحیح پیرامون رشد در دوره نوجوانی بیان شده است؟-    

1( سرعت تفکر در نوجوانی افزایش می یابد. در نتیجه نوجوانان توان نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه را بدست می آورند

۲(تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی افزایش می یابد و به علت تغییر سریع حاالت، هیجانات آن ها در اغلب موارد به رفتارهای 
پرخطر و مخرب منجر می شود. 

۳( احساس توانمندی نوجوان با بروز ویژگی های اولیه جنسی و رویت ویژگی های ثانویه جزئی به طور قابل توجهی افزایش می یابد و باعث تغییرات اساسی می شود.

۴( افزایش گرایش نوجوان به گروه هم ساالن توسط خود نوجوان و حتی اطرافیان او کامال قابل درک است که این موضوع منافاتی با عالقه نوجوان به ارتباط با 
خانواده خود ندارد.

 به ترتیب هریک از موارد ) نوپایی، نشستن مستقل، لبخند اجتماعی و باال نگه داشتن چانه( در کدام فراخنای سنی رخ می دهد؟ -    

1( ۳ - 1 سالگی، 6 - ۴ ماهگی، ۳ - ۲ ماهگی، ۴ - ۲ ماهگی                             ۲( ۲1- 9 ماهگی، ۸ - 5 ماهگی، ۸ ماهگی، تولد تا ۲ ماهگی 

۳( ۳ - 1 سالگی، ۸- 5 ماهگی، ۳ - ۲ ماهگی، تولد تا ۲ ماهگی                            ۴( ۲1 - 9 ماهگی، 6 - ۴ ماهگی، ۸ ماهگی، ۴ - ۲ ماهگی

 روان شناسی بر کدام مرحله از رشد انسان بیشتر تأکید می کند؟ -    

1( نوجوانی و جوانی                         ۲(نوزادی و کودکی                         ۳( کودکی و نوجوانی                         ۴( تمامی مراحل رشد 

 ابراز خشم، جزء کدام جنبه رشد انسانی محسوب می شود؟-    

 1( رفتاری                         ۲( هیجانی                         ۳( شناختی                         ۴( فیزیولوژیکی 
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کدام گزینه به ترتیب در مورد ویژگی های ثانویه و ویژگی های اولیه جنسی درست می باشد؟ -    

1( بر توانایی تولید مثل تأثیر می گذارند . جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند.      ۲( رویش موی صورت در پسران به جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند. 

۳( رویش موی صورت در پسران . به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند.          ۴( به طور مستقیم در تولید مثل تأثیر می گذارند . رویش موی صورت در پسران

 کدام گزینه در مورد رشد در دوره کودکی نادرست است؟   - 

1( منظور از رشد در دوره کودکی، از زمان تشکیل نطفه یا 11 - 1۲ سالگی است.

 ۲(رشد در دوره کودکی نسبت به سایر دوره های رشد اهمیت زیادی دارد.

۳( رشد در دوره کودکی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است 

۴(امام علی )ع( می فرمایند: هر کس در کودکی تعلیم نبیند، در بزرگی به مقام ارجمندی نمی رسد. 

روان شناسان رشد، بهترین دوره »هویت یابی، فرد را چه زمانی می دانند؟-    

 1( بزرگسالی                         ۲(کودکی اول                         ۳( نوجوانی                         ۴( کودکی دوم

 کدام یک از گزینه های زیر یک تغییر اساسی و عمده در دوران نوجوانی محسوب می شود؟-    

1(  افزایش قد، وزن و سپس ماهیچه ها                               ۲( رشد دستگاه تولید مثل 

۳(دو برابر شدن قلب                                                              ۴( سه برابر شدن شش 

فرآیند تدریجی و پیچیده، از ویژگی های کدام جنبه رشد کودک است؟ -    

1( هیجانی                         ۲(اخالقی                         ۳( شناختی                         ۴( اجتماعی 

 در کدام دوره سنی، کودکان تمایل به انجام بازی های موازی مورد عالقه یکدیگر ولی به تنهایی دارند؟ -    

1( ۸ ماهگی                         ۲( ۲ یا ۳ سالگی                         ۳( 1۸ ماهگی                         ۴(۴ یا 5 سالگی 

 اولین عالمت رشد اجتماعی کودک کدام گزینه می باشد؟-    

 1(  لبخند اجتماعی                         ۲(گریه کردن                         ۳( مکیدن پستان مادر                         ۴(بازی موازی ولی به تنهایی

چه تعداد از گزاره های زیر پیرامون رشد و ویژگی های مراحل مختلف آن کامال صحیح است؟-    

الف( بروز هیجانات ساده همچون ترس و خشم مربوط به رشد هیجانی دوره کودکی و بروز هیجانات مرکب همچون سپاس گزاری و 
ترحم مربوط به رشد هیجانی دوره نوجوانی می شود

ب( نوجوانان می خواهند چگونگی به حافظه سپردن اطالعات را فرا بگیرند که در نتیجه آن در یک لحظه اطالعات بیشتری در حافظه 
شان نگهداری خواهد

ج( پذیرش خود و قائل شدن هویت مثبت از شروط الزم برای سالمت روانی است.

د( گرایش بسیار نوجوان به گروه همساالن به معنای عدم تمایل نوجوان به برقراری ارتباط با والدین و خواهر و برادر خود نیست.

ه( ترس از غریبه و آغاز ایستادن مستقل به ترتیب مربوط به   ماهگی و    ماهگی می شود. 

و( شاخص ترین جنبه رشد مربوط به زمان تولد تا دوران نوجوانی می شود. 

1( چهار                         ۲( سه                         ۳( دو                         ۴( یک
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کدام گزینه در مورد دوره نوجوانی نادرست است؟-    

1( فرد در انتهای دوره نوجوانی باید به پختگی برسد و شبیه بزرگساالن عمل کند. 

۲(نوجوانی دوره ای است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است

۳( یکی از ویژگی های رشد در نوجوانی، ناگهانی بودن است؛ یعنی اندازه بدن به تدریج افزایش پیدا می کنند،

 ۴( رشد دستگاه تولید مثل، تغییر اساسی دوره نوجوانی است 

 در ارتباط با رشد هیجانی دوره کودکی، کدام گزینه مربوط به هیجان های ساده می باشد؟-    

1( ترحم                        ۲(ترس                        ۳(خشم                                ۴(محبت

کودکان به ترتیب در چند ماهگی می توانند مستقل بایستند و به صورت مستقل راه بروند؟ -    

1( 1۲ ماهگی - 15 ماهگی                                        ۲( 10 ماهگی - 1۴ ماهگی

۳( 1۴ ماهگی - 15 ماهگی                                        ۴( ۲1 ماهگی - 1۴ ماهگی

 دلیل گرایش نوجوان به همساالن نتیجه کدام بعد رشد می باشد؟    - 

1( رشد شناختی                         ۲( رشد هیجانی                         ۳( رشد اخالقی                         ۴( رشد اجتماعی

به چه دلیل نوجوان باید قدرت بازداری یا منع محرک های نامرتبط را داشته باشد؟-    

 1( بازیابی بهتر                         ۲( تمرکز بیشتر                         ۳( داشتن انگیختگی ذهنی                         ۴( حافظه بهتر

 رشد ............. در بر گیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه -    
باید رفتار کنند.

 1( اجتماعی                         ۲( فیزیولوژیکی                         ۳( شناختی                         ۴( اخالقی 

 تفکر فرضیه سازی در دوره ی نوجوانی به کدام ویژگی اشاره دارد؟ -    

1(  شناختی که با واقعیت مطابقت دارد.                                    ۲( شناختی، ولی محدود به زمان حال است. 

۳( شناختی که از طریق استدالل استقرایی شکل می گیرد.       ۴( شناختی، عالوه بر واقعیت می تواند به صورت فرضی تصور شود.

کدام عبارت، ارتباط بین رشد شناختی و رشد اخالقی را نشان می دهد؟-    

1( رشد اخالقی وابسته به رشد شناختی است.                                                 ۲( رشد شناختی وابسته به شکل گیری در ک اخالقی است. 

۳(اخالقی که به باور و ارزش تبدیل شده است منجر به شناخت می شود          ۴ (داشتن شناخت نسبت به مسائل در اکثر موارد به درک اخالقی منتهی می شود

.

فرهاد جهت ارتقای پیشرفت تصمیم می گیرد احتمال های مختلف را بررسی کند تا با اجرای یکایک آن ها نمرات درسی افزایش -    
یابد. به نظر شما تصمیم فرهاد بیانگر کدام جنبه رشد و مخصوص کدام یک از دوره های رشدی است؟ 

1( هیجانی – نوجوانی                  ۲( شناختی – نوجوانی                  ۳( اخالقی – کودکی                  ۴( اجتماعی - کودکی
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کدام گزینه در مورد دوره نوجوانی نادرست است؟-    
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 کدام عبارت، از ویژگی های رشد در طی دوره کودکی است؟ -    

1( در اوایل بازی های مشترک و گروهی انجام می دهند. اما به تدریج به بازی های انفرادی می پردازند.

 ۲(بعد از نشان دادن هیجانات ساده پشیمانی و ترحم. هیجانات مرکب ترس و محبت را نشان می دهند.

۳( بعد از دستیابی به مهارت های حرکتی ظریف بالفاصله می توانند حرکات درشت را با مهارت انجام دهند. 

۴( در اوایل درکی از اخالق ندارند، اما به تدریج اصول و قوانین تعیین کننده رفتار با دیگران را یاد می گیرند.

پاسخ صحیح سؤاالت زیر در موضوع رشد جسمی نوجوانان کدام گزینه است؟ -    

الف( اساسی ترین تغییر در این دوره چه می باشد؟               ب( ویژگی های رشد جسمانی در این مقطع زمانی کدام است؟ 

ج( ویژگی های ثانویه جنسی چیست؟ 

1( الف( رشد دستگاه تنفس ب( رشد پیوسته ج( تغییرات مستقیم در تولید مثل

۲( الف( رشد دستگاه تولید مثل ب( رشد ناگهانی ج( جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت هستند.

۳( الف( رشد دستگاه تولید مثل ب( رشد ناگهانی ج( تغییرات مستقیم در تولید مثل

۴( الف( رشد دستگاه تنفس ب( رشد پیوسته ج( جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت هستند 

 کدام گزینه در ارتباط با رشد در دوران کودکی نادرست است؟-    

1( بسیاری از روان شناسان معتقد هستند که روان شناسی رشد فقط خصوصیات دوره کودکی را بررسی می کنند.

۲(توانایی های زبانی کودک در شاخه رشد شناختی بررسی می شود و برخی عوامل محیطی تأثیر بسزایی در تسلط کودک بر لغات دارد مثل تعامل کودک با والدین 
و همساالن۔

۳( کودکان از لحاظ هیجانی، رشد یافته تر از حیوانات هستند و حیوانات در بروز هیجان های ساده با انسان مشترک هستند.

گاهی کودک از هیجان های مختلف بستگی دارد ۴( تعمیم هیجان های ساده به هیجان های مرکب به یک عامل آ

 به ترتیب در متن زیر به کدام تفاوت های دوره نوجوانی با کودکی اشاره صحیح شده است؟ -    

امکانات فکری کودکان به اینجا و آنجا محدود می شود، ولی نوجوان فراتر از واقعیت های ملموس و بیرونی می باشد و نوجوان بر 
اطالعات مرتبط با تکلیف متمرکز می شود و با ضرورت های تکلیف مورد نظر سازگار می شود.

1(  توجه - پردازش اطالعات                         ۲(تفکر - توجه                         ۳( حافظه – توجه                         ۴( تفکر - پردازش اطالعات

 کدام گزینه در ارتباط با رشد در دوره نوجوانی )   تا    سال( درست می باشد؟   - 

1( باید نوجوان را به ارزش ها و دوری از زشتها راهنمایی کرد و به صورت آمرانه نباشد.

۲( اندازه قلب سه برابر و اندازه و ظرفیت ششها دو برابر می شود 

۳( ویژگی های ثانویه جنسی شامل تغییراتی است که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت هستند مثل دستگاه تولید مثل. 

۴( منظور از بلوغ جنسی مرحله ای است که در آن رسش جنسی رخ می دهد
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 نوجوانی در یک روز بسیار شاد می باشد که همه دوستان خود را به شام دعوت می کند و در روز دیگر به سرعت غمگین می شود. -    
این حالت رفتاری او نشان دهنده کدام جنبه رشد او است؟

1( برقراری ارتباط و تعامل در راستای رشد اجتماعی                    ۲( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در راستای رشد هیجانی 

۳( تحول اخالقی و ارزشی در راستای رشد اخالقی                     ۴( تغییرات در توانایی های شناختی در راستای رشد شناختی

به ترتیب پاسخ پرسش های زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    
الف( علت تحریک پذیری باالی نوجوانان چیست؟ 

ب( اینکه نوجوانان آدم ها را بسیار خوب یا بسیار بد ارزیابی می کنند، پیامد کدام تغییر شناختی است؟

ج( شاخص ترین جنبه رشد مربوط به کدام رده سنی می شود؟ 

1( تجربه تغییرات ناگهانی احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - تولد تا 1۲ سالگی

۲(تجربه تغییرات فیزیولوژیکی - آرمان گرایی و عیب جویی- 1۲ تا ۲0 سالگی

۳(تجربه تغییرات ناگهانی - آرمان گرایی و عیب جویی - 1۲ تا ۲0 سالگی 

۴(تجربه تغییرات فیزیولوژیکی - آرمان گرایی و عیب جویی - تولد تا 1۲ سالگی

هریک از مثال های زیر به ترتیب به کدام جنبه رشدی و در کدام دوره اشاره دارد؟-    
 الف( احمد در برخورد با گزارہ ایک مورچه بزرگ تر از فیل است، بسیار با صراحت آن را رد می کند و به هیچ وجه حتی در ذهن خود 

حاضر به قبول کردن این گزاره نیست 

ب( آرش برای ثبت نام در کالس نقاشی بسیار مردد است، او حتی چندین بار ثبت نام کرده و پشیمان شده و هزینه کالس را پس 
گرفته است. 

ج( محسن که در حال کمک کردن برای جمع کردن سفره غذا است، با دیدن لبخند مادرش سرعت انجام کارش را بیشتر کرده و در 
دفعات بعد نیز این کار را تکرار می کند. 

د( مهران که تقلب کردن را کار بسیار ناپسندی می دانست، با مشاهده خوشحالی دوستش از اینکه جواب سؤاالت را به او گفته، با 
آسودگی خاطر این کار را |انجام میدهد. 

1(  شناختی نوجوانی شناختی نوجوانی - هیجانی کودکی - اجتماعی کودکی    ۲(شناختی کودکی- شناختی نوجوانی - اجتماعی کودکی - اخالقی کودکی

۳( شناختی کودکی - شناختی نوجوانی- هیجانی کودکی- اخالقی کودکی          ۴( شناختی نوجوانی - اجتماعی نوجوانی - اجتماعی کودکی - اجتماعی نوجوانی

 در کدام گزینه توصیه بیان شده متناسب با وضعیت نیست؟-    
1( محسن معتقد است نیازی به مطالعه باالی ۸ ساعت ندارد و آنقدر باهوش و با استعداد است که با ۳ ساعت مطالعه بهترین نتیجه را در کنکور بگیرد و باید 

دیدگاه نوجوان را پذیرفت تا در زمان مناسب دیدگاه متعادل تری ایجاد شود

۲( اشکان بعداز اینکه در جمع به علت خندیدن بلند مواخذه شد، بالفاصله محل را ترک کرد و دیگر در جمع حضور نیافت و بهتر است در حضور دیگران از نوجوان 
عیب جویی نشود

۳(امیر که با اصرار خانواده در کالس ساز ثبت نام کرده بود با دیدن کوچکترین بدخلقی از استاد خود کالس را ترک کرد و هرگز حاضر به دیدار دوباره با او نشد و 
تصمیم گیری کارآمد باید الگوی نوجوان باشد و نباید به جای او تصمیم گرفت.

۴(ایمان معتقد است همه دوستان او بهترین های کالس هستند و اگر یکی از دوستانش کوچک ترین رفتار ناپسندی داشته باشد. بالفاصله رابطه اش را با او 
قطع می کند و باید به نوجوان کمک کرد تا دریابد جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.



روان شناسی رشد

111

 نوجوانی در یک روز بسیار شاد می باشد که همه دوستان خود را به شام دعوت می کند و در روز دیگر به سرعت غمگین می شود. -    
این حالت رفتاری او نشان دهنده کدام جنبه رشد او است؟

1( برقراری ارتباط و تعامل در راستای رشد اجتماعی                    ۲( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در راستای رشد هیجانی 

۳( تحول اخالقی و ارزشی در راستای رشد اخالقی                     ۴( تغییرات در توانایی های شناختی در راستای رشد شناختی

به ترتیب پاسخ پرسش های زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    
الف( علت تحریک پذیری باالی نوجوانان چیست؟ 

ب( اینکه نوجوانان آدم ها را بسیار خوب یا بسیار بد ارزیابی می کنند، پیامد کدام تغییر شناختی است؟

ج( شاخص ترین جنبه رشد مربوط به کدام رده سنی می شود؟ 

1( تجربه تغییرات ناگهانی احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - تولد تا 1۲ سالگی

۲(تجربه تغییرات فیزیولوژیکی - آرمان گرایی و عیب جویی- 1۲ تا ۲0 سالگی

۳(تجربه تغییرات ناگهانی - آرمان گرایی و عیب جویی - 1۲ تا ۲0 سالگی 

۴(تجربه تغییرات فیزیولوژیکی - آرمان گرایی و عیب جویی - تولد تا 1۲ سالگی

هریک از مثال های زیر به ترتیب به کدام جنبه رشدی و در کدام دوره اشاره دارد؟-    
 الف( احمد در برخورد با گزارہ ایک مورچه بزرگ تر از فیل است، بسیار با صراحت آن را رد می کند و به هیچ وجه حتی در ذهن خود 

حاضر به قبول کردن این گزاره نیست 

ب( آرش برای ثبت نام در کالس نقاشی بسیار مردد است، او حتی چندین بار ثبت نام کرده و پشیمان شده و هزینه کالس را پس 
گرفته است. 

ج( محسن که در حال کمک کردن برای جمع کردن سفره غذا است، با دیدن لبخند مادرش سرعت انجام کارش را بیشتر کرده و در 
دفعات بعد نیز این کار را تکرار می کند. 

د( مهران که تقلب کردن را کار بسیار ناپسندی می دانست، با مشاهده خوشحالی دوستش از اینکه جواب سؤاالت را به او گفته، با 
آسودگی خاطر این کار را |انجام میدهد. 

1(  شناختی نوجوانی شناختی نوجوانی - هیجانی کودکی - اجتماعی کودکی    ۲(شناختی کودکی- شناختی نوجوانی - اجتماعی کودکی - اخالقی کودکی

۳( شناختی کودکی - شناختی نوجوانی- هیجانی کودکی- اخالقی کودکی          ۴( شناختی نوجوانی - اجتماعی نوجوانی - اجتماعی کودکی - اجتماعی نوجوانی

 در کدام گزینه توصیه بیان شده متناسب با وضعیت نیست؟-    
1( محسن معتقد است نیازی به مطالعه باالی ۸ ساعت ندارد و آنقدر باهوش و با استعداد است که با ۳ ساعت مطالعه بهترین نتیجه را در کنکور بگیرد و باید 

دیدگاه نوجوان را پذیرفت تا در زمان مناسب دیدگاه متعادل تری ایجاد شود

۲( اشکان بعداز اینکه در جمع به علت خندیدن بلند مواخذه شد، بالفاصله محل را ترک کرد و دیگر در جمع حضور نیافت و بهتر است در حضور دیگران از نوجوان 
عیب جویی نشود

۳(امیر که با اصرار خانواده در کالس ساز ثبت نام کرده بود با دیدن کوچکترین بدخلقی از استاد خود کالس را ترک کرد و هرگز حاضر به دیدار دوباره با او نشد و 
تصمیم گیری کارآمد باید الگوی نوجوان باشد و نباید به جای او تصمیم گرفت.

۴(ایمان معتقد است همه دوستان او بهترین های کالس هستند و اگر یکی از دوستانش کوچک ترین رفتار ناپسندی داشته باشد. بالفاصله رابطه اش را با او 
قطع می کند و باید به نوجوان کمک کرد تا دریابد جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.
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در متن زیر به کدام جنبه از رشد اشاره نشده است؟ مریم به این علت که مادرش در جمع، نسبت به تصمیمات او برای آینده اش -    
)یعنی تحصیل در رشته پزشکی برای سفر به مناطق محروم و کمک به قشر ناتوان جامعه اعتراض کرده، به حدی دلخور شده است که 

تا یک هفته بعد از آن جریان در خوابگاه دوستش زندگی می کند. 

1( هیجانی- اجتماعی                         ۲( شناختی- اخالقی                         ۳( اخالقی- اجتماعی                         ۴(جسمانی – هیجانی

به ترتیب فرایند رشد چه دورانی را در بر می گیرد و مرحله نوپایی به کدام دوره زندگی مربوط است و پایان این دوره کدام است؟-    

1( تشکیل نطفه تا مرگ - کودکی اول - شروع دبستان                    ۲( تولد تا مرگ - کودکی دوم - شروع بلوغ جنسی 

۳( تشکیل نطفه تا مرگ - طفولیت - شروع دبستان                         ۴( تولد تا مرگ - کودکی دوم - شروع دبستان

 هر یک از موارد زیر به کدام جنبه رشد و کدام دوره اشاره دارد؟ -    

الف( محمد که معلمش را بهترین آدم دنیا می دانست بعد از فهمیدن دروغ او، حاال معلم خود را بد ترین آدم روی زمین می داند. 

ب( پسرخاله محسن که پس از یک سال او را می بیند، به سختی قادر به شناختن اوست 

ج( ستاره در خلوت خود، خود را پزشکی حاذق و مطرح می بیند. 

د( علی که صبح با خوشحالی از خواب بیدار شده بود، حاال پس از چند ساعت عمیقا احساس ناراحتی می کند.

1( شناختی نوجوانی - جسمی کودکی - اجتماعی نوجوانی - شناختی نوجوانی

۲(شناختی کودکی - جسمی نوجوانی - اخالقی نوجوانی - هیجانی نوجوانی

۳( اخالقی نوجوانی - جسمی کودکی - اجتماعی کودکی - هیجانی کودکی

۴( شناختی نوجوانی – جسمی نوجوانی - اجتماعی نوجوانی - هیجانی نوجوانی

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر پیرامون رشد در دوره نوجوانی در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

 الف( به دلیل تغییر در فرایندهای ذهنی و فراحافظه ای در دوران نوجوانی، تحریک پذیری نوجوان به شدت افزایش یافته و حاالت 
هیجانی به سرعت تغییر می کند 

ب( گرایش به حضور در جمع همساالن با عالقه نوجوان به ارتباط با اعضای خانواده خود منافات ندارد. 

ج( نوجوان به علت تغییرات در جنبه شناختی رشد، خود را از سایرین متمایز دانسته و احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز دارند.

 د( سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد و در نتیجه آن سازگاری فرد با ضرورت تکلیف مورد نظر بهتر خواهد بود. 

1( غ - ص - ص – غ                         ۲(غ - ص - غ - ص                         ۳(ص -غ-غ – ص                         ۴(غ - ص - غ- غ

آرش همیشه خودش را برتر از سایر هم ساالنش می بیند و هر وقت پدر و مادرش سعی در نصیحت اور دارند، خودش را مصون -    
از خطا، عاقل و باهوش تر از آن می بیند که درگیر مشکلی شود یا نیازی به چنین نصیحت هایی داشته باشد، توصیه مناسب برای آرش 

کدام است و به کدام جنبه رشد به طور غالب اشاره شده است؟ 

1( بهتر است در حضور دیگران از او عیب جویی نشود - اجتماعی 

۲( باید به او کمک کرد تا افراد و جوامع را آمیزه ای از محاسن و معایب ببیند – شناختی

۳( تصمیم گیری کارآمد باید الگوی تصمیم گیری های او باشد - اجتماعی 

۴( باید ویژگی های خاص او را پذیرفت تا در زمان مناسب دیدگاه متعادل تری ایجاد شود – شناختی
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به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام جنبه رشد اشاره دارد؟-    

الف( سوگند معتقد است یا افراد خوب خوب هستند و یا بد بد و حد وسطی وجود ندارد.

ب( احسان دوست دارد در آینده، پزشکی مطرح و دارای اعتبارات خارجی و داخلی باشد.

ج( الله در مهمانی فامیلی با شنیدن اعتراض مادرش به شیوه پوشش خود به شدت عصبانی شد و سر مادرش داد کشید. 

1(  اجتماعی - اجتماعی – هیجانی                                                                            ۲( شناختی - اجتماعی - شناختی 

۳( اجتماعی - شناختی – هیجانی                                                                              ۴( شناختی - اجتماعی – هیجانی

هریک از موارد زیر به ترتیب به کدام یک از جنبه های رشد اشاره دارد؟ -    

الف( مریم ادای مادرش را در جمع در می آورد و با دیدن خنده بقیه فکر می کند کار درستی انجام داده و تکرارش می کند.

ب( محسن تصوری از رفتار خوب ندارد و مسئولیت رفتارش را نمی پذیرد. 

ج( سارا با شرکت در کارگاه های بهبود یادگیری در پی دست یافتن به کار کرد حافظه خود است. 

د( تحریک پذیری کوثر در برابر رفتار والدینش به شدت باال است و به سادگی عصبانی می شود. 

1( رشد اخالقی کودکی - رشد اخالقی نوجوانی - رشد شناختی کودکی - رشد اجتماعی نوجوانی 

۲( رشد هیجانی کودکی - رشد اخالقی نوجوانی - رشد شناختی نوجوانی - رشد اجتماعی نوجوانی

۳( رشد اخالقی کودکی - رشد اخالقی کودکی - رشد هیجانی نوجوانی - رشد هیجانی کودکی 

۴( رشد هیجانی کودکی - رشد اخالقی کودکی - رشد شناختی نوجوانی - رشد هیجانی نوجوانی

چه تعداد از گزاره های زیر پیرامون رشد کامال درست است؟ -    

الف( یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است به این معنا که ماهیچه ها رشد بیشتری می کنند و یک سال پس 
از آن قد و وزن افزایش می یابد.

 ب( مهارت فراحافظه به معنای چگونگی به حافظه سپردن اطالعات در دوران کودکی به مقدار بسیار ضعیفی وجود دارد.

 ج( ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه از مهارت هایی است که صرفا پس از کودکی حاصل می شود، 

د( بی ثباتی هیجانی و احساسی در دوران کودکی امری اجتناب ناپذیر است و ربطی به بیماری ندارد. 

ه( نوجوانان در خالل رشد اجتماعی تمایلی به حضور در کنار والدین نداشته و فقط به گروه همساالن رغبت نشان می دهند.

1( دو                         ۲( یک                         ۳( سه                         ۴( چهار

 چه تعداد از گزاره های زیر پیرامون رشد در دوره نوجوانی کامال صحیح است؟ -    

الف( پندار نوجوان پیرامون صداقت. انسان دوستی و مهربانی خود، سازنده هویت خود و مربوط به رشد اخالقی است.

ب( در اغلب موارد صرف انجام اعمال اخالقی به شناخت اخالقی منجر نمی شود و برای این کار اعمال فرد باید به عقاید و ارزش های 
او تبدیل شود.

ج( تالش مکرر نوجوان برای کم کردن فاصله بین خود آرمانی و خود واقعی به خودی خود غیر طبیعی نیست اما زیاده روی در آن باعث 
افت عملکرد تحصیلی می شود.

د( سالمت روان در افرادی که هویتی مثبت برای خود قائل اند، به نسبت افرادی با هویت منفی باالتر است. 

ه( تغییرات شناختی در نوجوانان به علت رشد منفی و نابالغانه می تواند باعث بروز پیامدهای ناسازگارانه شود.

1( یک                         ۲( یک                         ۳( چهار                         ۴( سه
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در چه تعداد از موارد زیر به درستی به جنبه رشد نوجوان اشاره شده است؟ -    

الف( آرین معتقد است گروه دوستان قبلی او دارای رذیلت های اخالقی بسیاری هستند و به این علت که اهداف و عقایدی مغایر با او 
دارند، رابطه خود را با آن ها قطع کرده است ←اجتماعی 

ب( آرش که معتقد به احترام به والدین در هر شرایطی است، بر سر یک بحث جزئی بسیار عصبانی شده و سر مادرش فریاد کشید 
←اخالقی

ج( مادر یزدان به طور اتفاقی در جمع خانوادگی به زودرنج بودن پسرش اشاره کرد و این اخالق را بچه گانه خواند، بعد از این اتفاق 
یزدان بسیار دلخور شده و روزهای متوالی به این قضیه فکر کرد← اجتماعی

د( مهرداد که دوست دارد در آینده روانشناس انگیزشی شود، ساعت های متوالی در مقابل آینه می ایستد و خودش را در سمت یک 
سخنران انگیزشی بین حضار در حال سخنرانی تصور می کند← اجتماعی 

ه( کوروش به خوبی از قبیح بودن مسئله غیبت مطلع است، اما در جمع دوستانش همواره به تمسخر بقیه و صحبت های ناشایست در 
مورد افراد غایب می پردازد ←اخالقی

1( دو                         ۲( یک                         ۳( سه                         ۴( چهار

هر یک از مثال های زیر به ترتیب به کدام یک از جنبه های رشد اشاره دارد؟ -    

الف( ضرورت یادگیری مهارت هایی همچون ورزش کردن به منظور پیشگیری از رفتارهای مخرب 
ب( کمک به نوجوانی برای درک افراد به صورت آمیزه ای از محاسن و معایب 

ج( توانایی بهره گیری از احتماالت ذهنی و درونی 
1(  اجتماعی - شناختی - هیجانی                                   ۲( هیجانی - شناختی - شناختی 
۳( اجتماعی - اجتماعی – شناختی                                   ۴( هیجانی - اجتماعی – هیجانی

کدام عبارت، در خصوص رشد جسمانی در دوره نوجوانی درست است؟ -    

1( رشد جسمانی به تدریج صورت می گیرد.                                           ۲( اندازه و ظرفیت شش و قلب افزایش پیدا می کند.
۳( تناسب اندازه بدن به سرعت و ناگهانی به ثبات می رسد                  ۴( یک سال قبل از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد بیشتری می کنند.

ابیات »با سیه دل چه سود گفتن وعظ / نرود میخ آهنین در سنگ« و »کمال هم نشین در من اثر کرد / وگرنه من همان خاکم که -    
هستم« به ترتیب به کدام عامل مؤثر در رشد اشاره دارند؟ 

1( محیطی - محیطی                                                       ۲( زیستی - زیستی 
۳( محیطی – زیستی                                                          ۴( زیستی – محیطی

از نظر پیامبر گرامی اسالم )ص( ، کودک در کدام هفت سال زندگی، وزیر و مشاور است و این سن حدودا کدام دوره ی زندگی -    
را شامل می شود؟

1( هفت سال سوم – نوجوانی                                        ۲( هفت سال دوم - کودکی دوم 
۳( هفت سال سوم - کودکی دوم                                 ۴( هفت سال دوم – نوجوانی

 کدام گزینه درباره ی هفت سال سوم رشد انسان )طبق حدیث رسول گرامی اسالم )ص( صحیح است؟-    

1( کم کم باید زشتی ها را به او فهماند.                                        ۲( باید آزاد باشد تا بازی کند. 

۳( نمی توان او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.                        ۴( نباید با او آمرانه رفتار کرد.
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 ویژگی های مربوط به رشد انسان را به دلیل ....... رشد نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد و امروزه اکثر روان -    
شناسان به رشد مرحله ای اعتقاد .......

1( پیوستگی - ندارند.                                                              ۲( پیوستگی - دارند. 

۳( چند جنبه ای بودن - ندارند.                                               ۴( چند جنبه ای بودن - دارند.

در روان شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است ....... گویند که خود ....... است. -    

1( پختگی - دارای برنامه ی رشد طبیعی و منظمی                  ۲( پختگی - تابع شرایط محیطی و تربیتی 

۳( وراثت - تابع شرایط محیطی و تربیتی                                   ۴( وراثت - دارای برنامه ی رشد طبیعی و منظمی 

»رنگ چشم ندا« و »لهجهی او در حرف زدن با دختر خاله اش بسیار متفاوت است. این تفاوت ها به ترتیب مربوط به کدام یک -    
از عوامل تاثیر گذار در رشد است؟ 

1( زیستی - محیطی                         ۲( محیطی - زیستی                         ۳( زیستی – زیستی                         ۴( محیطی – محیطی

متن زیر به کدام یک از جنبه های مختلف رشد انسان، در فراخنای زندگی، اشاره نکرده است؟ -    

علی دارای روابط عمومی باالیی است و دوستان زیادی دارد، اما در اثر کوچک ترین اختالفی با آن ها عصبانی شده و

واکنش نشان می دهد ولی پس از گذشت مدت اندکی می تواند به خود مسلط شود و به دنبال راه حل عاقالنه ای بگردد.« 

1( اخالقی                         ۲( هیجانی                         ۳( اجتماعی                         ۴( شناختی

متن زیره به تر بتب به کدام یک از عوامل مؤثر بر رشد اشاره دارد؟-    

 ( سارا  در بدو تولد از نظر ظاهری شباهتی عجیب به مادرش داشت. - در سن   سالگی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی کودکان 
و به کمک خواهرش، وانست جمع اعداد تک رقمی را بیاموزد. - به دلیل تالش های پی در پی اش موفق به کسب رتبه برتر در کنکور 
سراسری شد. - اما دوستانش عقیده داشتند که موفقیت سارا به دلیل داشتن استعداد و بهره هوشی باالی اوست.- او پس از کسب 

مهارت های داستان نویسی چندین جلد کتاب نوشت و به یکی از نویسندگان مشهور تبدیل شد. 

1( وراثتی - محیطی - ززیستی - زیستی - محیطی                         ۲( وراثتی - زیستی - محیطی - محیطی – زیستی

۳( زیستی - محیطی - زیستی - محیطی - محیطی                       ۴( زیستی - محیطی - محیطی - زیستی – محیطی

نشان دادن رفتارهای وسواسی در کودک   ساله، همانند پدرش« و »آموختن لغات گسترده در خانوادهی   نفره توسط کودک   -    
ساله«، اشاره به کدام عوامل مؤثر بر رشد دارد؟ 

1( زیستی - محیطی                         ۲( محیطی - زیستی                         ۳( محیطی – محیطی                         ۴( زیستی – زیستی

به ترتیب مشخص کنید:-    

الف(    تا    سالگی را می نامند.    ب( هفت سالی که باید به کودک کمک شود تا با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد. 

ج( دوره ی سنی کودکی دوم 

1( بزرگسالی دوم - هفت سال دوم -1۲ تا ۲0 سالگی                     ۲( بزرگسالی اول - هفت سال اول -۷ تا 1۲ سالگی 

۳( بزرگسالی دوم - هفت سال اول - 5 تا 1۲ سالگی                       ۴( بزرگسالی اول - هفت سال دوم -۷ تا 1۲ سالگی
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 ویژگی های مربوط به رشد انسان را به دلیل ....... رشد نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد و امروزه اکثر روان -    
شناسان به رشد مرحله ای اعتقاد .......

1( پیوستگی - ندارند.                                                              ۲( پیوستگی - دارند. 

۳( چند جنبه ای بودن - ندارند.                                               ۴( چند جنبه ای بودن - دارند.

در روان شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است ....... گویند که خود ....... است. -    

1( پختگی - دارای برنامه ی رشد طبیعی و منظمی                  ۲( پختگی - تابع شرایط محیطی و تربیتی 

۳( وراثت - تابع شرایط محیطی و تربیتی                                   ۴( وراثت - دارای برنامه ی رشد طبیعی و منظمی 

»رنگ چشم ندا« و »لهجهی او در حرف زدن با دختر خاله اش بسیار متفاوت است. این تفاوت ها به ترتیب مربوط به کدام یک -    
از عوامل تاثیر گذار در رشد است؟ 

1( زیستی - محیطی                         ۲( محیطی - زیستی                         ۳( زیستی – زیستی                         ۴( محیطی – محیطی

متن زیر به کدام یک از جنبه های مختلف رشد انسان، در فراخنای زندگی، اشاره نکرده است؟ -    

علی دارای روابط عمومی باالیی است و دوستان زیادی دارد، اما در اثر کوچک ترین اختالفی با آن ها عصبانی شده و

واکنش نشان می دهد ولی پس از گذشت مدت اندکی می تواند به خود مسلط شود و به دنبال راه حل عاقالنه ای بگردد.« 

1( اخالقی                         ۲( هیجانی                         ۳( اجتماعی                         ۴( شناختی

متن زیره به تر بتب به کدام یک از عوامل مؤثر بر رشد اشاره دارد؟-    

 ( سارا  در بدو تولد از نظر ظاهری شباهتی عجیب به مادرش داشت. - در سن   سالگی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی کودکان 
و به کمک خواهرش، وانست جمع اعداد تک رقمی را بیاموزد. - به دلیل تالش های پی در پی اش موفق به کسب رتبه برتر در کنکور 
سراسری شد. - اما دوستانش عقیده داشتند که موفقیت سارا به دلیل داشتن استعداد و بهره هوشی باالی اوست.- او پس از کسب 

مهارت های داستان نویسی چندین جلد کتاب نوشت و به یکی از نویسندگان مشهور تبدیل شد. 

1( وراثتی - محیطی - ززیستی - زیستی - محیطی                         ۲( وراثتی - زیستی - محیطی - محیطی – زیستی

۳( زیستی - محیطی - زیستی - محیطی - محیطی                       ۴( زیستی - محیطی - محیطی - زیستی – محیطی

نشان دادن رفتارهای وسواسی در کودک   ساله، همانند پدرش« و »آموختن لغات گسترده در خانوادهی   نفره توسط کودک   -    
ساله«، اشاره به کدام عوامل مؤثر بر رشد دارد؟ 

1( زیستی - محیطی                         ۲( محیطی - زیستی                         ۳( محیطی – محیطی                         ۴( زیستی – زیستی

به ترتیب مشخص کنید:-    

الف(    تا    سالگی را می نامند.    ب( هفت سالی که باید به کودک کمک شود تا با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد. 

ج( دوره ی سنی کودکی دوم 

1( بزرگسالی دوم - هفت سال دوم -1۲ تا ۲0 سالگی                     ۲( بزرگسالی اول - هفت سال اول -۷ تا 1۲ سالگی 

۳( بزرگسالی دوم - هفت سال اول - 5 تا 1۲ سالگی                       ۴( بزرگسالی اول - هفت سال دوم -۷ تا 1۲ سالگی
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روانشناسی جامع کنکور

تعریف »دو قلوهای همسان« در کدام گزینه آمده است و کدام گزینه معرف تعداد کروموزوم های مادر« می باشد؟ -    

۴۴  + XX ،۴۴                                ۲( از دو تخمک به وجود آمده اند  + yx ،1( از یک تخمک به وجود آمده اند

۴۴  + yX ،۴۴                              ۴( از دو تخمک به وجود آمده اند  + xX ،۳( از یک تخمک به وجود آمده اند

به ترتیب دو سال اول زندگی« و »  تا    سالگی را چه می نامند؟ -    

1( کودکی اول - کودکی دوم                                         ۲( طفولیت - کودکی اول 

۳( کودکی دوم – نوجوانی                                               ۴( طفولیت - کودکی دوم

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟ -    

الف( دوقلوهای همسان از دو تخمک جدا به وجود آمده اند.

ب( دوقلوهای همسان لزوما هم جنس نیستند.

 پ( دوقلوهای همسان دارای ویژگی های و رانتی یکسان هستند.

 ت( دوقلوهای ناهمسان می توانند هم جنس یا غیر هم جنس باشند. 

1(  ص - ص-غ - ص                         ۲( غ - ص -غ - ص                         ۳( ص -غ-غ – ص                         ۴( غ -غ - ص - ص 

با توجه به تعریف روانشناسی رشد، روان شناسان این رشته در تالش برای شناخت کدام یک از موارد زیر هستند؟-    

1( تغییراتی که در طول زندگی از زمان تولد تا کهنسالی در آدمی رخ می دهد را مطالعه می کند.

۲( تغییراتی که در طول زندگی از زمان انعقاد نطفه در نوجوانی در آدمی رخ می دهد را بررسی می کند.

۳( تغیراتی که در طول زندگی از زمان انعقاد نطفه تا مرگ در آدمی رخ می دهد را مطالعه می کند. 

۴( تغیراتی که در طول زندگی از زمان کودکی تا نوجوانی در آدمی رخ می دهد را بررسی می کند.

یکی از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تأثیر می گذارد، چیست؟ -    

1( تربیت اجتماعی                         ۲( یادگیری                         ۳( همساالن                         ۴( آموزش

ابعاد مختلف رشد در طول زندگی را چه می نامند؟ -    

1( تغییرات زیستی                   ۲( فراخنای زندگی             ۳( تحول                     ۴( رسش

به ترتیب هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از مراحل رشد انسان از منظر اسالم است؟ -    

فهماندن زیبای ها و زشتی ها - بهره گیری از حس تقلید کودک با عمل و گفتار صحیح - رشد دادن عواطف احساسات صحیح - دخالت 
دادن در تصمیم گیری ها

1( هفت سال دوم - هفت سال اول - هفت سال دوم - هفت سال سوم                 ۲( هفت سال دوم - هفت سال اول - هفت سال اول - هفت سال سوم 

۳( هفت سال اول - هفت سال اول - هفت سال دوم - هفت سال سوم                  ۴( هفت سال اول - هفت سال دوم - هفت سال اول - هفت سال دوم

روان شناسی بر کدام مرحله از رشد انسان بیشتر تاکید می کند؟ -    

 1( نوجوانی و جوانی                         ۲( نوزادی و کودکی                         ۳( کودکی و نوجوانی                         ۴( تمامی مراحل رشد
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کدام عبارت، در روان شناسی نشانگر مفهوم "رسش" است؟-    

1( پردازش مفهومی و ادراکی                                                                         ۲( توانایی های مرتبط به توجه، حافظه و زبان 

گاهی در هیجانات خود و اطرافیان است. ۳( آمادگی زیستی که خود دارای برنامه ی رشد طبیعی است.                        ۴( رشد هیجانی که مستلزم آ

کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟-    

1( شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی رسش نامیده می شود. 

۲( طبق نظر روانشناسان رشد، تغییرات در طول دورهی زندگی معلول عوامل زیستی است. 

۳( روان شناسی رشد، تغییراتی را که در طول زندگی از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی رخ می دهد، مطالعه می کند. 

۴( ابراز خشم و حل مسائل، جزء جنبه ی اجتماعی رشد محسوب می شوند.

به ترتیب مصداق هر یک از عبارت هایزیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

الف( یکی از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تاثیر بسزایی دارد.

ب( در اسالم، مراحل رشد انسان تا این سن به سه مرحله تقسیم می شود. 

ج( به کودکان قرار گرفته در این سن، نوپا می گویند.

 د( یکی از ویژگی های پایان کودکی دوم محسوب می شود.

1( رسش - ۲0 سالگی - کودکان 1 تا ۳ ساله - شروع بلوغ جنسی                 ۲( یادگیری - 1۲ سالگی - کودکان 1 تا ۳ ساله - شروع بلوغ جنسی 

۳( بادگیری - 1۲ سالگی - کودکان 1 تا ۲ ساله - استقالل از والدین              ۴( پختگی - ۲0 سالگی - کودکان 1 تا ۲ ساله - استقالل از والدین

در ارتباط با رسش و پختگی کدام گزینه نادرست است؟-    

1( رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است. 

۲( عوامل زیستی، ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است. 

۳( داللت بر آمادگی خاص نهفته دارد که بر پایه برنامه رشد طبیعی و منظم به تدریج خودش را نشان می دهد.

۴( به مجموعه عواملی که در بیرون از فرد است و بر بروز تغییرات در جنبه ها و مراحل رشد تاثیر گذار است.

علی و برادر دوقلویش از لحاظ ظاهری بسیار به هم شبیه اند، طوری که نمی توان آن ها را از یکدیگر تشخیص داد. اما از نظر -    
سالیق و عالیق بسیار متفاوت هستند. غلی برای ادامه تحصیل در دانشگاه، رشته هنر را انتخاب کرده است و به موسیقی نیز عالقه 
دارد. اما برادرش در رشته ریاضی محض تحصیل می کند و هیچ سر رشته ای از موسیقی و هنر ندارد. به نظر شما تفاوت این دو برادر 

بیشتر به کدام عوامل برمی گردد؟ 

1( عوامل محیطی و یادگیری                                            ۲( عوامل وراثتی و زیستی          

۳( عوامل محیطی و رسش                                               ۴( عوامل وراثتی و رسش 

در کدام دوره سنی، کودک از حس تقلیدش بهره می گیرد؟ -    

1( عملیاتی                         ۲( طفولیت                         ۳( کودکی دوم                         ۴( هفت سال اول زندگی 

رشد از چه زمانی آغاز می شود؟ -    

1( تشکیل نطفه                         ۲( تولد                         ۳( دوران جنینی                         ۴( مرحله ی زیگوتی
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کدام عبارت، در روان شناسی نشانگر مفهوم "رسش" است؟-    

1( پردازش مفهومی و ادراکی                                                                         ۲( توانایی های مرتبط به توجه، حافظه و زبان 

گاهی در هیجانات خود و اطرافیان است. ۳( آمادگی زیستی که خود دارای برنامه ی رشد طبیعی است.                        ۴( رشد هیجانی که مستلزم آ

کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟-    

1( شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی رسش نامیده می شود. 

۲( طبق نظر روانشناسان رشد، تغییرات در طول دورهی زندگی معلول عوامل زیستی است. 

۳( روان شناسی رشد، تغییراتی را که در طول زندگی از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی رخ می دهد، مطالعه می کند. 

۴( ابراز خشم و حل مسائل، جزء جنبه ی اجتماعی رشد محسوب می شوند.

به ترتیب مصداق هر یک از عبارت هایزیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

الف( یکی از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تاثیر بسزایی دارد.

ب( در اسالم، مراحل رشد انسان تا این سن به سه مرحله تقسیم می شود. 

ج( به کودکان قرار گرفته در این سن، نوپا می گویند.

 د( یکی از ویژگی های پایان کودکی دوم محسوب می شود.

1( رسش - ۲0 سالگی - کودکان 1 تا ۳ ساله - شروع بلوغ جنسی                 ۲( یادگیری - 1۲ سالگی - کودکان 1 تا ۳ ساله - شروع بلوغ جنسی 

۳( بادگیری - 1۲ سالگی - کودکان 1 تا ۲ ساله - استقالل از والدین              ۴( پختگی - ۲0 سالگی - کودکان 1 تا ۲ ساله - استقالل از والدین

در ارتباط با رسش و پختگی کدام گزینه نادرست است؟-    

1( رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است. 

۲( عوامل زیستی، ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است. 

۳( داللت بر آمادگی خاص نهفته دارد که بر پایه برنامه رشد طبیعی و منظم به تدریج خودش را نشان می دهد.

۴( به مجموعه عواملی که در بیرون از فرد است و بر بروز تغییرات در جنبه ها و مراحل رشد تاثیر گذار است.

علی و برادر دوقلویش از لحاظ ظاهری بسیار به هم شبیه اند، طوری که نمی توان آن ها را از یکدیگر تشخیص داد. اما از نظر -    
سالیق و عالیق بسیار متفاوت هستند. غلی برای ادامه تحصیل در دانشگاه، رشته هنر را انتخاب کرده است و به موسیقی نیز عالقه 
دارد. اما برادرش در رشته ریاضی محض تحصیل می کند و هیچ سر رشته ای از موسیقی و هنر ندارد. به نظر شما تفاوت این دو برادر 

بیشتر به کدام عوامل برمی گردد؟ 

1( عوامل محیطی و یادگیری                                            ۲( عوامل وراثتی و زیستی          

۳( عوامل محیطی و رسش                                               ۴( عوامل وراثتی و رسش 

در کدام دوره سنی، کودک از حس تقلیدش بهره می گیرد؟ -    

1( عملیاتی                         ۲( طفولیت                         ۳( کودکی دوم                         ۴( هفت سال اول زندگی 

رشد از چه زمانی آغاز می شود؟ -    

1( تشکیل نطفه                         ۲( تولد                         ۳( دوران جنینی                         ۴( مرحله ی زیگوتی
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طبق مراحل رشد، بزرگسالی دوم چه دامنه سنی را شامل می شود؟ -    

1( ۴0 تا 65                         ۲( ۲0 تا ۴0                         ۳( ۴5 تا 55                         ۴( 50 تا ۷0 

یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد، ......... است و یکی از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تأثیر به سزایی -    
دارد ....... است.

 1(  رسش - پختگی                  ۲( وراثت - یادگیری                  ۳( محیط – وراثت                  ۴( یادگیری - رسش 

هریک از عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

الف( شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی

 ب( رفتارهای وابسته به آمادگی زیستی 

ج( از مهم ترین عوامل محیطی که بر روی تغییرات رشدی تاثیر می گذارد. 

1(  الف: پختگی ب: فراخنای زندگی ج: حل مسائل                            ۲( الف: رسش ب: وراثت ج: یادگیری 

۳( الف: فراخنای زندگی ب: پختگی ج: یادگیری                                 ۴( الف: فراخنای زندگی ب: وراثت ج: حل مسائل 

وقتی اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند ........ تشکیل می شود. تخمک بارور شده طبیعی دارای ......کروموزوم است. -    

1( جنین - 6۴                  ۲( نطفه - 6۴                  ۳( نطفه – ۳۲                  ۴( جنین – ۳۲

شروع و پایان دوره ی کودکی و نوجوانی« در کدام گزینه آمده است؟-    

1( تولد تا شروع بلوغ جنسی - ۲1 سالگی تا زمان استقالل از والدین                     ۲( 1 تا ۲1 سالگی - ۴1 تا 1۲ سالگی 

۳( تولد تا شروع بلوغ جنسی - شروع بلوغ جنسی تا پایان بلوغ جنسی                    ۴( 1 تا ۲1 سالگی 1۲0 تا ۲0 سالگی

در کدام گزینه مفاهیم زیر به درستی بیان شده است؟ -    

الف( نشستن مستقل حدودا در چه دامنه ی سنی اتفاق می افتد؟

ب( دوقلوهایی که از دو تخمک جدا به وجود آمده اند.

 ج( هفت سالی که کودک فرمانبردار است.

1(  الف: ۲ تا 5 ماهگی ب: ناهمسان ج: هفت سال دوم                          ۲( الف: ۳ تا 6 ماهگی ب: همسان ج: هفت سال اول 

۳( الف: 5 تا ۸ ماهگی ب: ناهمسان ج: هفت سال دوم                           ۴( الف: 5 تا ۸ ماهگی ب: همسان ج: هفت سال اول

به ترتیب نشستن با کمک، ایستادن مستقل و ایستادن با کمک، حدودا در چه دورهی سنی اتفاق می افتد؟ -    

1( ۲ تا 5 ماهگی 1۲ تا 15 ماهگی 9 تا 1۲ ماهگی                                ۲( ۳ تا 6 ماهگی 11 تا 1۴ ماهگی - ۷ تا 10 ماهگی 

۳( ۲ تا 5 ماهگی 11 تا 1۴ ماهگی 9 تا 1۲ ماهگی                                ۴( ۳ تا 6 ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی -۷ تا 10 ماهگی

....... به رشد توانایی های مرتبط با فرآیندهایی هم چون توجه، ادراک. حافظه و غیر اطالق می شود. ....... در کودکی، فرآیندی -    
پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک است، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست.

 1( رشد جسمانی - رشد شناختی                               ۲( رشد شناختی - رشد اجتماعی 

۳( رشد جسمانی - رشد هیجانی                                ۴( رشد شناختی - رشد هیجانی 
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در کدام گزینه به ترتیب دو هیجان مرکب و یک هیجان ساده ذکر شده است؟-    

 1( ترس، خشم، سپاسگزاری                                 ۲( ترحم، احساس پشیمانی، محبت 

۳( ترحم، ترس، خشم                                              ۴( سپاسگزاری، خشم، محبت

به ترتیب عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟-    

الف( در  -  ماهگی رخ می دهد.                      ب( رشد جسمانی - حرکتی      

ج( در این بازی کودکان در کنار یکدیگر هستند، ولی به تنهایی بازی می کنند. 

1( لبخند اجتماعی - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد است - بازی های گروهی 

۲( ترس از غریبه ها - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد است - بازی های گروهی 

۳( لبخند اجتماعی - این رشد از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی 

۴( ترس از غریبه ها - این رشد از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی

اولین عالمت رشد اجتماعی کودکان در چه دورهی سنی ظاهر می شود و در کدام دوره، کودکان به بازی های گروهی می پردازند؟-    

1( ۲-۳ ماهگی - دورهی دبستان                                      ۲( ۸ ماهگی -۴ یا 5 سالگی 

۳( ۲-۳ ماهگی -۴ یا 5 سالگی                                          ۴( ۸ ماهگی - دوره ی دبستان

هریک از عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی تعریف شده است؟ -    

الف( الزاما هم جنس نیستند.                                   ب( هیجانی که تحت تاثیر نظام پردازش های فردی نیست.

 ج( در  -  ماهگی رخ می دهد و جزء رشد اجتماعی محسوب می شود.

1(  الف: دوقلوهای همسان ب: احساس پشیمانی ج: لبخند اجتماعی                     ۲( الف: دوقلوهای دو تخمکی ب: محبت ج: ترس از غریبه 

۳( الف: دوقلوهای ناهمسان ب: ترحم ج: ترس از غریبه                                           ۴( الف: دوقلوهای تک تخمکی ب: ترس ج: لبخند اجتماعی

چرا کودکان در ابتدا مسئول رفتار خود نیستند؟-    

1( تنها نفع شخصی خود را در نظر می گیرند.                          ۲( قانون آن ها را مسئول نمی داند.

۳( توانایی کنترل رفتارهای خود را ندارند.                                 ۴( تصوری از کار خوب و بد ندارند.

»ترس از غریبه« مربوط به کدام جنبه ی رشد کودک است و در کدام سن بروز می یابد؟-    

1( هیجانی - ۲ تا ۳ ماهگی                                              ۲( هیجانی - ۷ تا ۸ ماهگی 

۳( اجتماعی - ۷ تا ۸ ماهگی                                            ۴( اجتماعی - ۲ تا ۳ ماهگی

 

رشد هیجانی کودکان به چه دلیل رشد یافته تر از حیوانات است؟ -    

1( توانایی شناختی و قدرت تفکر پیچیده تر                                                 ۲( وجود هیجانات مرکب و سطح باالتر 

گاهی از هیجانات خود و اطرافیان  گاهی بیشتر و تعامل با محیط باز تر و متنوع تر                                     ۴( آ ۳( آ
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در کدام گزینه به ترتیب دو هیجان مرکب و یک هیجان ساده ذکر شده است؟-    

 1( ترس، خشم، سپاسگزاری                                 ۲( ترحم، احساس پشیمانی، محبت 

۳( ترحم، ترس، خشم                                              ۴( سپاسگزاری، خشم، محبت

به ترتیب عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟-    

الف( در  -  ماهگی رخ می دهد.                      ب( رشد جسمانی - حرکتی      

ج( در این بازی کودکان در کنار یکدیگر هستند، ولی به تنهایی بازی می کنند. 

1( لبخند اجتماعی - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد است - بازی های گروهی 

۲( ترس از غریبه ها - ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد است - بازی های گروهی 

۳( لبخند اجتماعی - این رشد از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی 

۴( ترس از غریبه ها - این رشد از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است - بازی های موازی

اولین عالمت رشد اجتماعی کودکان در چه دورهی سنی ظاهر می شود و در کدام دوره، کودکان به بازی های گروهی می پردازند؟-    

1( ۲-۳ ماهگی - دورهی دبستان                                      ۲( ۸ ماهگی -۴ یا 5 سالگی 

۳( ۲-۳ ماهگی -۴ یا 5 سالگی                                          ۴( ۸ ماهگی - دوره ی دبستان

هریک از عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی تعریف شده است؟ -    

الف( الزاما هم جنس نیستند.                                   ب( هیجانی که تحت تاثیر نظام پردازش های فردی نیست.

 ج( در  -  ماهگی رخ می دهد و جزء رشد اجتماعی محسوب می شود.

1(  الف: دوقلوهای همسان ب: احساس پشیمانی ج: لبخند اجتماعی                     ۲( الف: دوقلوهای دو تخمکی ب: محبت ج: ترس از غریبه 

۳( الف: دوقلوهای ناهمسان ب: ترحم ج: ترس از غریبه                                           ۴( الف: دوقلوهای تک تخمکی ب: ترس ج: لبخند اجتماعی

چرا کودکان در ابتدا مسئول رفتار خود نیستند؟-    

1( تنها نفع شخصی خود را در نظر می گیرند.                          ۲( قانون آن ها را مسئول نمی داند.

۳( توانایی کنترل رفتارهای خود را ندارند.                                 ۴( تصوری از کار خوب و بد ندارند.

»ترس از غریبه« مربوط به کدام جنبه ی رشد کودک است و در کدام سن بروز می یابد؟-    

1( هیجانی - ۲ تا ۳ ماهگی                                              ۲( هیجانی - ۷ تا ۸ ماهگی 

۳( اجتماعی - ۷ تا ۸ ماهگی                                            ۴( اجتماعی - ۲ تا ۳ ماهگی

 

رشد هیجانی کودکان به چه دلیل رشد یافته تر از حیوانات است؟ -    

1( توانایی شناختی و قدرت تفکر پیچیده تر                                                 ۲( وجود هیجانات مرکب و سطح باالتر 

گاهی از هیجانات خود و اطرافیان  گاهی بیشتر و تعامل با محیط باز تر و متنوع تر                                     ۴( آ ۳( آ
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در مورد کودک دو ساله ای که با خنده وسایل خانه را به همی می ریزد و وقتی مادر به دنبال او فریادکشان می دود، همچنان به -    
رفتارش ادامه می دهد، می توان گفت احتماال ........ 

1(  فقط در هیجان های ساده رشد کرده است.                             ۲( به رشد اخالقی الزم دست نیافته است.

گاهی ندارد.                                   ۴( تصوری از قوانین و مقررات اجتماعی ندارد. ۳( از هیجانات اطرافیان خود آ

مینا کودکی   ساله است که هنوز نمی تواند به خوبی صحبت کند. او زمانی که اسباب بازی می خواهد، بیش از حد اصرار می -    
کند. او همچنین نمی گذارد که پدر و مادرش برای برادر کوچکترش خرید کنند و وسایل برادرش را برای خود بر می دارد. به ترتیب مینا 

در کدام جنبه های رشد کاستی دارد؟ 

1( شناختی - هیجانی – اخالقی                                        ۲( هیجانی - اجتماعی - شناختی 

۳( شناختی - اخالقی – اجتماعی                                       ۴( اجتماعی - هیجانی – اخالقی

مهارتی که بعد از نشستن مستقل در کودکان شکل می گیرد، چه نام دارد و چه بازه ی زمانی را دربر می گیرد؟ -    

1( ایستادن با کمک - ۷ تا 10 ماهگی                              ۲( بلند شدن از وضعیت نشسته - 9 تا 1۲ ماهگی 

۳( ایستادن با کمک - 9 تا 1۲ ماهگی                               ۴( بلند شدن از وضعیت نشسته -۷ تا 10 ماهگی 

الزمه جهت دادن کودک به هیجانات خود چیست؟-    

1( کسب هیجان های مرکب مانند احساس پشیمانی                 ۲( دریافت واکنش دیگران در قبال رفتارهای مختلف

۳( قاعده مند شدن فرایند بازی با همساالن                                ۴( شکل گیری تصور کودک از مصادیق فعل اخالقی

اولین عالمت رشد اجتماعی چه نامیده می شود و بازی های موازی« در چه دامنه ی سنی بروز می یابند؟ -    

1( ترس از غریبه - ۴ یا 5 ماهگی                                      ۲( لبخند اجتماعی -۸ ماهگی 

۳( ترس از غریبه ها -۲ یا ۳ ماهگی                                  ۴( لبخند اجتماعی -۴ یا 5 سالگی

حافظه و ادراک و ابراز محبت و حس آمیزی داشتن« به ترتیب مربوط به کدام نوع از رشد می باشند؟ -    

1( هیجانی - شناختی                                                            ۲( اجتماعی - اخالقی 

۳( شناختی – هیجانی                                                             ۴( جسمانی – اجتماعی

منظور از »بازی های موازی« کدام است و البخند اجتماعی« در چه دورهی سنی پدیدار می شوند؟-    

1( کودکان عالقه ای به کنار یکدیگر بودن ندارند - ۸ ماهگی 

۲( کودکان عالقه مندند در کنار یکدیگر باشند، ولی به تنهایی بازی کنند - ۲ تا ۳ ماهگی 

۳( کودکان بازی های گروهی را انجام می دهند - ۸ ماهگی 

۴( کودکان بازی انفرادی و در انزوا را ترجیح می دهند - ۲ تا ۳ ماهگی
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در سنین اولیه دوره کودکی، بازی کودکان چگونه است؟ -    

 1( گروهی                         ۲( موازی                         ۳( تقلیدی                         ۴( انفرادی

شاخص ترین جنبه رشد کدام است؟ -    

1( شناختی                         ۲( بالینی                         ۳( جسمانی - حرکتی                         ۴( هیجانی

به ترتیب هر یک از حاالت زیر در چند ماهگی کودک اتفاق می افتد؟ -    

ایستادن با کمک - نشستن با کمک - ایستادن مستقل - بلند شدن از وضعیت نشسته

1( ۷ تا 10 ماهگی - 5 تا ۸ ماهگی - 11 تا 1۴ ماهگی - ۷ تا 10 ماهگی                  ۲( 9 تا 1۲ ماهگی - 5 تا ۸ ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی - 9 تا 1۲ ماهگی 

۳( ۷ تا 10 ماهگی - ۳ تا 6 ماهگی - 11 تا 1۴ ماهگی - 9 تا 1۲ ماهگی                  ۴( 9 تا 1۲ ماهگی ۔ ۳ تا 6 ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی -۷ تا 10 ماهگی

حل مسئله، بیانگر کدام جنبه از رشد انسان است؟ -    

1( اجتماعی                         ۲( اخالقی                         ۳( هیجانی                         ۴( شناختی

مادر لیالی   ساله مقداری اسمارتیز رنگی را در یک لیوان بلند و باریک و همان مقدار را در یک ریخته است. به نظر شما لیال کدام -    
ظرف را انتخاب می کنند؟ چرا؟

1( لیوان بلند و باریک - دارای پردازش مفهومی است.                   ۲( کاسه کوتاه و پهن - دارای پردازش مفهومی است. 

۳( لیوان بلند و باریک - دارای پردازش مفهومی است.                   ۴( کاسه کوتاه و پهن - دارای پردازش مفهومی است.

در کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به رشد اجتماعی، اخالقی، هیجانی و اشناختی« در کودکی اشاره شده است؟-    

1( بازی های قاعده مند - تقسیم کردن خوراکی با همساالن - توجه بیشتر به اشیا - اصرار بر خواسته ها 

۲( احساس پشیمانی از انجام کار بد - لبخند اجتماعی - خوشحال کردن دوستان - افزایش توانایی زیان 

۳( بازی های گروهی - راستگویی و کمک به دیگران به اصرار بر خواسته ها - افزایش توانایی زبان

۴( توجه بیشتر به اطراف - بازی های قاعده مند و گروهی - ترس از غریبه ها - کمک به دیگران و احترام به آن ها

 پردازش ادراکی در کودکان به چه معنا است؟-    

1( عمل کردن بر اساس ویژگی های حسی و فیزیکی                                  ۲( بازگشت پذیری ادراک 

۳( تفکر احتمال گرا                                                                                       ۴( توانایی انجام کار بر اساس ویژگی های روانی

نظر شما درباره عمل کودک دو ساله گرسنه ای که هم سهم شیر خودش و هم سهم شیر برادرش را بدون اجازه او میخورد، -    
چیست؟ چرا؟

1( عملش اخالقی نیست، زیرا کار بدی کرده و حق دیگری را خورده است. 

۲( عملش اخالقی نیست، چون بدون اجازه برادرش این کار را کرده است. 

۳( عملش اخالقی است، چون کودک در این سن نیازمند رفع غریزه گرسنگی است.

۴( کودک عنصر اخالقی محسوب نمی شود، چون تصوری از کار خوب و بد ندارد.
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در سنین اولیه دوره کودکی، بازی کودکان چگونه است؟ -    

 1( گروهی                         ۲( موازی                         ۳( تقلیدی                         ۴( انفرادی

شاخص ترین جنبه رشد کدام است؟ -    

1( شناختی                         ۲( بالینی                         ۳( جسمانی - حرکتی                         ۴( هیجانی

به ترتیب هر یک از حاالت زیر در چند ماهگی کودک اتفاق می افتد؟ -    

ایستادن با کمک - نشستن با کمک - ایستادن مستقل - بلند شدن از وضعیت نشسته

1( ۷ تا 10 ماهگی - 5 تا ۸ ماهگی - 11 تا 1۴ ماهگی - ۷ تا 10 ماهگی                  ۲( 9 تا 1۲ ماهگی - 5 تا ۸ ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی - 9 تا 1۲ ماهگی 

۳( ۷ تا 10 ماهگی - ۳ تا 6 ماهگی - 11 تا 1۴ ماهگی - 9 تا 1۲ ماهگی                  ۴( 9 تا 1۲ ماهگی ۔ ۳ تا 6 ماهگی - 1۲ تا 15 ماهگی -۷ تا 10 ماهگی

حل مسئله، بیانگر کدام جنبه از رشد انسان است؟ -    

1( اجتماعی                         ۲( اخالقی                         ۳( هیجانی                         ۴( شناختی

مادر لیالی   ساله مقداری اسمارتیز رنگی را در یک لیوان بلند و باریک و همان مقدار را در یک ریخته است. به نظر شما لیال کدام -    
ظرف را انتخاب می کنند؟ چرا؟

1( لیوان بلند و باریک - دارای پردازش مفهومی است.                   ۲( کاسه کوتاه و پهن - دارای پردازش مفهومی است. 

۳( لیوان بلند و باریک - دارای پردازش مفهومی است.                   ۴( کاسه کوتاه و پهن - دارای پردازش مفهومی است.

در کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به رشد اجتماعی، اخالقی، هیجانی و اشناختی« در کودکی اشاره شده است؟-    

1( بازی های قاعده مند - تقسیم کردن خوراکی با همساالن - توجه بیشتر به اشیا - اصرار بر خواسته ها 
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1( عمل کردن بر اساس ویژگی های حسی و فیزیکی                                  ۲( بازگشت پذیری ادراک 

۳( تفکر احتمال گرا                                                                                       ۴( توانایی انجام کار بر اساس ویژگی های روانی

نظر شما درباره عمل کودک دو ساله گرسنه ای که هم سهم شیر خودش و هم سهم شیر برادرش را بدون اجازه او میخورد، -    
چیست؟ چرا؟

1( عملش اخالقی نیست، زیرا کار بدی کرده و حق دیگری را خورده است. 

۲( عملش اخالقی نیست، چون بدون اجازه برادرش این کار را کرده است. 

۳( عملش اخالقی است، چون کودک در این سن نیازمند رفع غریزه گرسنگی است.

۴( کودک عنصر اخالقی محسوب نمی شود، چون تصوری از کار خوب و بد ندارد.
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سامان   ساله است. کدام اظهار نظر مربوط به اوست؟-    

١( اگر هر روز مطالب درسی همان روز را مرور کنم، احتمال اینکه نمره ۲0 بگیرم بیشتر می شود. 

۲( من بهترین بازیکن والیبال در دنیا هستم. 

۳( این توپ، قدیمی و خاکی است، اما چون توپ خوبی است آن را دور نمی اندازم. 

۴( درخت چنار حیاط ما قدیمی تر است، چون از درخت سیب بلندتر است.

حسن    ساله برای خرید کفش به برادرش حسین که    سال دارد کفش مرغوب با ظاهری ساده و قیمت بسیار باال را نشان -    
داد ؛ با وجودی که حسن، مزایای آن کفش را برای برادرش توضیح داد ولی انتخاب حسین، کفشی بود که صرفا ظاهر زیبایی داشت؛ 

به ترتیب: 

الف( علت انتخاب متفاوت حسن و حسین مربوط به چیست؟ 

ب( مفاهیم روانشناختی این دو تصمیم گیری حسین و حسن را به ترتیب چه می نامند؟

1(  الف( نوع شناخت آن ها. ب( شناخت عالی - شناخت پایه                       ۲( الف( نوع پردازش آن ها، ب( پردازش ادراکی - پردازش مفهومی 

۳( الف( نوع پردازش آن ها، ب( پردازش مفهومی - پردازش ادراکی             ۴( الف( رشد اجتماعی آن ها، ب( استقالل – وابستگی

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب، به درستی ذکر شده است؟ -    

الف( ترس از غریبه در کودک در  .  ماهگی رخ می دهد.

 ب( از نظر فیزیولوژیک در دوره نوجوانی اندام های داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند به طوری که اندازه شش دوبرابر و اندازه قلب 
سه برابر قبل میشود

پ( نوجوانان برخالف کودکان قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند. 

ت( در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر می شود. 

ث( از چهارده تا بیست سالگی را دوره نوجوانی می نامیم.

 ج( در دوره نوجوانی برای اولین بار تفکر فرضی شکل می گیرد.

1 ( ص -غ - ص - ص -غ – ص                                        ۲( غ - ص -غ-غ-غ - ص 

۳( ص -غ-غ - ص - ص -غ                                             ۴( غ -غ - ص -غ-غ - ص

در     سالگی بازی کودکان به چه صورت است؟-    

1( بازی های انفرادی                                                 ۲( در کنار هم بودن ولی به تنهایی بازی کردن

۳( گروهی بازی کردن                                                ۴( بازی با هم جنس خود

قبل از شروع بلوغ جنسی کودک در کدام دوره زندگی قرار دارد؟ -    

1( طفولیت                         ۲( کودکی دوم                         ۳( خردسالی                         ۴( کودکی اول 

کدام جنبه از رشد، از زمان تولد تا نوجوانی، با سرعت و تغییرات زیادی همراه است؟ -    

1( جسمانی - حرکتی                                                          ۲( عاطفی - روانی 

۳( اجتماعی – شناختی                                                        ۴( فیزیکی - عاطفی 
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در کدام گزینه به ترتیب به جنبه های اخالقی، شناختی، هیجانی و اجتماعی رشد اشاره شده است؟-    

1( روابط با دوستان - ابراز تنفر - رعایت حقوق دیگران - حل مسائل                   ۲( رعایت حقوق دیگران - حل مسائل - ابراز خشم - روابط با همساالن 

۳( روابط با دوستان - حل مسائل - رعایت حقوق دیگران - ابراز خشم                 ۴( رعایت حقوق دیگران - ابراز خشم - حل مسائل - روابط با همساالن

هریک از عبارت های زیر مربوط به کدام جنبه از رشد کودکان است؟-    

 الف( توانایی باال نگه داشتن چانه و سینه در دو ماهگی

ب( احساس پشیمانی در کودک به دلیل انجام رفتار نادرست 

ج( تصمیم گیری کودک جهت انتخاب بین انواع اسباب بازی 

1( الف: هیجانی ب: شناختی ج: جسمانی                       ۲( الف: جسمانی ب: شناختی ج: هیجانی 

۳( الف: هیجانی ب: هیجانی ج: شناختی                        ۴( الف: جسمانی ب: هیجانی ج: شناختی

در ارتباط با ویژگی های رشد در دوره کودکی، کدام مورد صحیح نمی باشد؟-    

1( منظور از رشد در دوره کودکی از زمان تولد تا 11 - 1۲ سالگی است. 

۲( رشد در دوره کودکی با سرعت و تغییرات بسیار همراه است.

۳( روانشناسی رشد فقط خصوصیات دوره کودکی را بررسی می کند. 

۴( روانشناسی رشد، مطالعه علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی اوست.

در ارتباط با رشد هیجانی در کودک، کدام مورد صحیح نمی باشد؟ -    

1( اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و حس آرامش داشتن، همگی شکل های مختلف هیجان است.

گاهی از هیجانات اطراف اوست. گاهی از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم آ ۲( رشد هیجانی در کودکی، نه تنها مستلزم آ

۳( رشد هیجانی مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه استدالل و ... می باشد.

۴( کودکان با دریافت واکنش دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.

 ....... در بر گیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کنند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید -    
رفتار کنند.

1( رشد اجتماعی                         ۲( رشد هیجانی                         ۳( رشد شناختی                         ۴( رشد اخالقی

کدام عبارت زیر در رابطه با رشد اخالقی در دورهی نوجوانی صحیح است؟-    

1( بیان عبارت »من فردی صادق و مهربان هستم.« به رشد دینی فرد اشاره دارد. 

۲( در بسیاری از موارد، صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر می شود. 

۳( یکی از تکالیف فرعی در دوره نوجوانی، شکل گیری هویت است 

۴( این موضوع که فردی می داند محیط زیست را نباید آلوده سازد، اما باز هم در طبیعت آشغال می اندازد، نشان دهنده ی این است که شناخت او به باور تبدیل 
نشده است.
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در ارتباط با ویژگی های رشد در دوره کودکی، کدام مورد صحیح نمی باشد؟-    
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۴( کودکان با دریافت واکنش دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.

 ....... در بر گیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کنند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید -    
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۳( یکی از تکالیف فرعی در دوره نوجوانی، شکل گیری هویت است 

۴( این موضوع که فردی می داند محیط زیست را نباید آلوده سازد، اما باز هم در طبیعت آشغال می اندازد، نشان دهنده ی این است که شناخت او به باور تبدیل 
نشده است.
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در رابطه با رشد جسمانی در دوره ی نوجوانی، به ترتیب در حجم کلی خون، ظرفیت شش و اندازه ی قلب چه تغییراتی ایجاد -    
می شود؟

1( کاهش می یابد - دو برابر قبل می شود - سه برابر قبل میشود.                        ۲( افزایش می یابد - دو برابر قبل می شود - سه برابر قبل می شود. 

۳( افزایش می یابد - سه برابر قبل می شود - دو برابر قبل میشود.                      ۴( کاهش می یابد - سه برابر قبل می شود - دو برابر قبل می شود.

قضاوت درباره مسائل دینی مستلزم رشد در چه جنبه ای است و گفتن عبارتی مانند »من فردی خودخواه هستم به ترتیب به کدام -    
نوع از رشد در دورهی نوجوانی مربوط می شود؟ 

1(  اخالقی – شناختی                                                  ۲( هیجانی - اجتماعی 
۳( شناختی – اخالقی                                                   ۴( اجتماعی – هیجان

تا در زمان مناسب دیدگاه متعادل تری ایجاد شود« و »باید به نوجوانان -     »باید ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان را پذیرفت 
کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند« به ترتیب توصیه های مربوط به کدام پیامد تغییرات شناختی 

در نوجوانان است؟

1(  آرمان گرایی و عیب جویی - مشکل در تصمیم گیری روزمره                                   ۲( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - آرمان گرایی و عیب جویی 
۳( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران به احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز        ۴( مشکل در تصمیم گیری روزمره - حساسیت نسبت به انتقاد دیگران

در کدام گزینه، دو عبارت بیان شده دربارهی تفاوت های رشد شناختی کودکان و نوجوانان صحیح است؟-    

1( توجه کودکان در مقایسه با توجه نوجوانان، گزینشی تر است - کودکان بر استدالل هایشان اشراف ندارند.
۲( نوجوانان به دنبال تقویت حافظه ی خود هستند - مهارت فراحافظه در تمامی دوره ها وجود دارد.

۳( پردازش غالب نوجوانان ادراکی است - ن۸وجوان در نحوهی به کار گیری توانایی های شناختی، پختگی الزم را دارد.
۴( سرعت تفکر در نوجوانی افزایش می یابد - کودکان قادر به ظرفیت سازی حافظهی خود نیستند.

 ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه ی رشد کدام است و کدام تحول در نوجوانی بیش از هر دوره ی دیگری است؟ -    

1( جسمانی، شناختی - اجتماعی و ارزشی                       ۲( هیجانی، حرکتی - جسمانی و اخالقی 
۳( جسمانی، حرکتی - اخالقی و ارزشی                          ۴( اجتماعی، اخالقی - هیجانی و اجتماعی

 »انتخاب شغل« و »ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه به ترتیب جزء کدام ویژگی های هویت در نوجوانی -    
محسوب می شوند؟

1 ( روانی - اجتماعی                         ۲( اخالقی - جنسی                         ۳( اجتماعی – روانی                         ۴( اجتماعی - جنسی 

بی ثباتی«، »رشد اندام های داخلی« و »فرضیه سازی به ترتیب به کدام جنبه های رشد در نوجوانی مربوط می شوند؟ -    

1( شناختی - جسمانی - هیجانی                           ۲( هیجانی - جسمانی - شناختی 
۳( شناختی - هیجانی - اجتماعی                          ۴( هیجانی - اجتماعی – شناختی

علی می داند که استعداد موسیقی متوسطی دارد، اما دلش می خواهد یک خواننده ی موفق شود و به صورت مکرر رویاپردازی -    
می کند«، به ترتیب »خودهای، او در کدام گزینه آمده است و این رویاپردازی ممکن است چه عواقبی را به دنبال داشته باشد؟ 

1(  خود واقعی - خود آرمانی - افت در عملکرد تحصیلی                           ۲( خود آرمانی - خود واقعی - پیشرفت در عملکرد تحصیلی 

۳( خود واقعی - خود واقعی - رسیدن به آرزوها                                          ۴( خود آرمانی - خود آرمانی - افت در عملکرد تحصیلی
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قسمت اول و دوم کدام گزینه به ترتیب، نادرست و درست بیان شده است؟-    

1(  موضوع روان شناسی رشد، بررسی فراخنای زندگی انسان است. - روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد، از دوره جنینی تا دوره سالمندی، معلول دو 
دسته عوامل زیستی و محیطی است.

 ۲( برخی کودکان 1 تا ۲ ساله را که تازه راه می افتند، نوپا می نامند. - دوقلوهای همسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند و قابل تشخیص از یکدیگر نیستند.

 ۳( امروزه اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند. - روان شناسی رشد دامنه گسترده ای از حیطه های رشد جسمانی، شناختی و ... در فراخنای 
زندگی فرد را شامل می شود.

 ۴( برخی پایان نوجوانی را زمانی می دانند که فرد ازدواج می کند و از والدین خود مستقل می شود. - کوشش برای تادیب کودک می بایست در هفت سال دوم 
زندگی صورت پذیرد.

یکی از تغییرات شناختی که بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود چیست؟-    

1( مشکل در تصمیم گیری                                 ۲( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران 

۳( تحریک پذیری                                               ۴( آرمان گرایی و عیب جویی

فردی که می داند حفاظت از محیط زیست امری ضروری است اما آن را آلوده می کند، احتماال در کدام یک از جنبه های رشد -    
دچار اختالل است و چرا؟

1( اجتماعی - زیرا در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اجتماعی منجر نمی شود.

۲( اخالقی - زیرا عدم رشد شناختی موجب عدم توانایی در قضاوت مسائل اخالقی می شود.

۳( اخالقی - زیرا در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

۴( اجتماعی - زیرا عدم رشد شناختی موجب عدم توانایی در قضاوت مسائل اجتماعی می شود.

به چه دلیل تغییرات شناختی نوجوانان، باعث پیامدهای ناسازگارانه می شود؟-    

1( عدم پختگی الزم در نحوه به کار گیری توانایی ها                         ۲( تغیر در حاالت هیجانی و افزایش تحریک پذیری آنان 

۳( داشتن احساس خودشیفتگی اغراق آمیز                                      ۴( استفاده مکرر از خود آرمانی و رویاپردازی

موارد زیر به ترتیب در کدام جنبه از رشد و دوره زندگی انسان بررسی می شود؟-    

  ترس از افراد غریبه - عصبانی شدن به صورت ناگهانی - دو برابر شدن اندازه قلب

1( رشد هیجانی در دوره کودکی - رشد شناختی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره کودکی 

۲( رشد هیجانی در دوره کودکی - رشد هیجانی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره کودکی 

۳( رشد اجتماعی در دوره کودکی - رشد شناختی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره نوجوانی 

۴( رشد اجتماعی در دوره کودکی - رشد هیجانی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره نوجوانی

افراد زیر به ترتیب احتماال چندساله هستند؟-    

 الف( رضا اصرار دارد که همه کارها را خودش انجام دهد و اگر به خواسته اش عمل نکنیم، به راحتی خشمگین می شود.

 ب( علی به تازگی می تواند بدون کمک دیگران و به صورت مستقل بایستند.

 ج( زهرا اصرار دارد که در سفر، با خانواده ای که بچه آنان هم سن و سال خودش است، همراه باشد.
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قسمت اول و دوم کدام گزینه به ترتیب، نادرست و درست بیان شده است؟-    

1(  موضوع روان شناسی رشد، بررسی فراخنای زندگی انسان است. - روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد، از دوره جنینی تا دوره سالمندی، معلول دو 
دسته عوامل زیستی و محیطی است.

 ۲( برخی کودکان 1 تا ۲ ساله را که تازه راه می افتند، نوپا می نامند. - دوقلوهای همسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند و قابل تشخیص از یکدیگر نیستند.

 ۳( امروزه اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند. - روان شناسی رشد دامنه گسترده ای از حیطه های رشد جسمانی، شناختی و ... در فراخنای 
زندگی فرد را شامل می شود.

 ۴( برخی پایان نوجوانی را زمانی می دانند که فرد ازدواج می کند و از والدین خود مستقل می شود. - کوشش برای تادیب کودک می بایست در هفت سال دوم 
زندگی صورت پذیرد.

یکی از تغییرات شناختی که بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود چیست؟-    

1( مشکل در تصمیم گیری                                 ۲( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران 

۳( تحریک پذیری                                               ۴( آرمان گرایی و عیب جویی

فردی که می داند حفاظت از محیط زیست امری ضروری است اما آن را آلوده می کند، احتماال در کدام یک از جنبه های رشد -    
دچار اختالل است و چرا؟

1( اجتماعی - زیرا در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اجتماعی منجر نمی شود.

۲( اخالقی - زیرا عدم رشد شناختی موجب عدم توانایی در قضاوت مسائل اخالقی می شود.

۳( اخالقی - زیرا در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

۴( اجتماعی - زیرا عدم رشد شناختی موجب عدم توانایی در قضاوت مسائل اجتماعی می شود.

به چه دلیل تغییرات شناختی نوجوانان، باعث پیامدهای ناسازگارانه می شود؟-    

1( عدم پختگی الزم در نحوه به کار گیری توانایی ها                         ۲( تغیر در حاالت هیجانی و افزایش تحریک پذیری آنان 

۳( داشتن احساس خودشیفتگی اغراق آمیز                                      ۴( استفاده مکرر از خود آرمانی و رویاپردازی

موارد زیر به ترتیب در کدام جنبه از رشد و دوره زندگی انسان بررسی می شود؟-    

  ترس از افراد غریبه - عصبانی شدن به صورت ناگهانی - دو برابر شدن اندازه قلب

1( رشد هیجانی در دوره کودکی - رشد شناختی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره کودکی 

۲( رشد هیجانی در دوره کودکی - رشد هیجانی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره کودکی 

۳( رشد اجتماعی در دوره کودکی - رشد شناختی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره نوجوانی 

۴( رشد اجتماعی در دوره کودکی - رشد هیجانی در دوره نوجوانی - رشد جسمانی در دوره نوجوانی

افراد زیر به ترتیب احتماال چندساله هستند؟-    

 الف( رضا اصرار دارد که همه کارها را خودش انجام دهد و اگر به خواسته اش عمل نکنیم، به راحتی خشمگین می شود.

 ب( علی به تازگی می تواند بدون کمک دیگران و به صورت مستقل بایستند.

 ج( زهرا اصرار دارد که در سفر، با خانواده ای که بچه آنان هم سن و سال خودش است، همراه باشد.
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د(مریم یک دفتر آ  قرمز با برگه های کاهی را به دفترآ  مشکی که دارای برگه های سپید تحریر است، ترجیح می دهد.

1( ۷ سال / 10 ماهه / 10 ساله / ۲1 ساله                                    ۲( ۳1 ساله / 10 ماهه / ۲1 ساله / 5 ساله 

۳( 11 ساله / 1۴ ماهه / ۴1 ساله / ۲1 ساله                                  ۴( 5 ساله / 1۴ ماهه / 61 ساله / 5 ساله

کدام عبارت صحیح نمی باشد؟-    

1( تحول اخالقی و ارزشی در کودکی دوم بیش از هر دوره ی دیگری است.       ۲( آرمان گرایی و عیب جویی از پیامدهای تغییرات شناختی در نوجوانان است. 

۳( کودکان بر استدالل ها، قضاوت ها و تصمیم هایشان اشراف ندارند.              ۴( شکل گیری هویت از تکالیف اصلی رشد در دوره ی نوجوانی است.

 یکی از ویژگی های مهم دوره نوجوانی چیست؟-    

 1( رشد ناگهانی                         ۲( خود مرکز بینی                         ۳( لبخند اجتماعی                         ۴( بازی های انفرادی

مریم   ساله و رویا    ساله برای خرید لباس به فروشگاهی می روند. مالک انتخاب مریم، صرفا عالقه او به رنگ قرمز است، اما -    
رویا عالوه بر رنگ، بر کیفیت، دوام و قیمت البسه نیز توجه دارد، کدام گزاره در مورد این فرض صادق است؟

1( هر چه موضوع و اولویت های تصمیم گیری دقیق تر باشد، اقدام های بعدی شفاف تر است.

۲( از آنجا که تصمیم گیری یک امر مهم و پایدار است به روش های پایدار و ماندنی نیاز دارد.

۳( تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی کارآمدتر از تصمیم بر اساس پردازش ادراکی است.

۴( کودکانی که هیجانات رشد یافته ای ندارند، تحت تأثیر ویژگی های ظاهری اشیا قرار می گیرند.

به ترتیب کدام دوره رشد نسبت به دوره های بعدی اهمیت زیادی دارد و شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی در کدام -    
دوره رخ می دهد؟ 

1( کودکی – طفولیت                                                ۲( کودکی - نوجوانی 

۳( نوجوانی – طفولیت                                              ۴( نوجوانی – نوجوانی

هر کدام از عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از جنبه های رشد در دوره نوجوانی است؟ -    

الف( احساس استقالل نسبت به والدین

ب( افزایش تحریک پذیری

 ج( تفکر احتمال گرا

 د( شکل گیری هویت 

1( رشد اخالقی - رشد هیجانی - رشد شناختی - رشد اخالقی                      ۲( رشد اجتماعی - رشد هیجانی - رشد شناختی - رشد اخالقی 

۳( رشد اخالقی - رشد اجتماعی - رشد اجتماعی - رشد اجتماعی                 ۴( رشد اجتماعی - رشد هیجانی - رشد اجتماعی - رشد اجتماعی

علت اینکه امیر با    سال سن، ترجیح می دهد که بیشتر اوقاتش را با گروه همساالن خود بگذراند مربوط است به -    

1(  عالقه بیشتر او به دوستان نسبت به اعضای خانواده خود                        ۲( تغییرات جنبه اجتماعی رشد در این دوره سنی 

۳( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی امیر در این دوره زندگی                          ۴( توجه گزینشی تر امیر نسبت به دوره های قبل تر زندگی
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هریک از توصیه های پیشنهادی زیر به ترتیب در ارتباط با کدام پیامد تغییرات شناختی است؟-    

الف( کمک به نوجوان تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.

ب( در حضور دیگران از نوجوان عیب جویی نشود. 

ج( به منظور پیدا کردن دیدگاه متعادل تر، ویژگی های منحصر به فرد نوجوان را بپذیریم.

 1( واقع گرایی - عدم عیب جویی - پذیرش جنبه های اغراق آمیز افراد 

۲( آرمان گرایی و عیب جویی - عدم انتقاد کردن - قدرت بازداری یا منع از محرک های نامرتبط 

۳( آرمان گرایی و عیب جویی - حساسیت نسبت به انتقاد دیگران - احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

 ۴( واقع گرایی - عدم انتقاد کردن - احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

کدام گزینه در ارتباط با رشد اخالقی نادرست است؟-    

1( صرف شناخت داشتن علت کافی برای رفتار اخالقی نیست هر چند این دو به هم وابسته اند. 

۲( منتهی شدن اخالق به شناخت از رهگذر تبدیل عقاید و باورها به شناخت حاصل می شود. 

۳( پزشکی که می داند سیگار کشیدن برای سالمت بدن مضر است، ولی سیگار می کشد اشکال در باور او می باشد. 

۴( بعضی از رفتارها از نظر اخالقی مقبول مردم است با این همه، بعضی آن ها را رعایت نمی کنند.

علی    ساله دارای قد متوسط هوش باال، روحیه شاد و استعداد موسیقی است و در ضمن خیلی دوست دارد که یک موسیقی -    
دان برجسته شود، به ترتیب:

الف( خودآرمانی و خود واقعی علی کدام است؟

ب( کدام عامل مانع رسیدن علی به خود آرمانی اش می گردد؟

1( الف( هوش باال - موسیقی دان برجسته، ب( رویاپردازی                       ٢( الف( هوش متوسط - استعداد موسیقی، ب( عدم تالش کفی 

۳( الف( موسیقی دان برجسته - روحیه شاد ب( رویاپردازی مکرر               ۴( الف( استعداد موسیقی - هوش باال، ب( لذت بردن از رویاپردازی

از ویژگی های رشدی -     نامیده می شود و رویش موی صورت در پسران« جزء کدام دسته  »وقوع تغییرات مربوط به جنس چه 
می باشد؟

1( رسش جنسی - ثانویه                                         ۲( بلوغ جنسی - ثانویه 

۳( بلوغ جنسی – اولیه                                             ۴( رسش جنسی – اولیه

اتفکر احتمال گراه در پیش بینی یک موقعیت، مربوط به کدام جنبه ی رشد در نوجوانی است و پردازش غالب نوجوانان چگونه است؟-    

 1( اجتماعی - مفهومی                                          ۲( اجتماعی - ادراکی 

۳( شناختی – ادراکی                                               ۴( شناختی – مفهومی

نوجوانی می خواهد هنرمند شود، و نوجوان دارای عملکرد تحصیلی معمولی می باشد، به ترتیب بیان گر کدام مفاهیم زیر می باشند؟-    

 1( خود واقعی - خود آرمانی                                    ۲( خود آرمانی - خود آرمانی 

۳( خود آرمانی - خود واقعی                                     ۴( خود واقعی - خود واقعی
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هریک از توصیه های پیشنهادی زیر به ترتیب در ارتباط با کدام پیامد تغییرات شناختی است؟-    

الف( کمک به نوجوان تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.

ب( در حضور دیگران از نوجوان عیب جویی نشود. 

ج( به منظور پیدا کردن دیدگاه متعادل تر، ویژگی های منحصر به فرد نوجوان را بپذیریم.

 1( واقع گرایی - عدم عیب جویی - پذیرش جنبه های اغراق آمیز افراد 

۲( آرمان گرایی و عیب جویی - عدم انتقاد کردن - قدرت بازداری یا منع از محرک های نامرتبط 

۳( آرمان گرایی و عیب جویی - حساسیت نسبت به انتقاد دیگران - احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

 ۴( واقع گرایی - عدم انتقاد کردن - احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

کدام گزینه در ارتباط با رشد اخالقی نادرست است؟-    

1( صرف شناخت داشتن علت کافی برای رفتار اخالقی نیست هر چند این دو به هم وابسته اند. 

۲( منتهی شدن اخالق به شناخت از رهگذر تبدیل عقاید و باورها به شناخت حاصل می شود. 

۳( پزشکی که می داند سیگار کشیدن برای سالمت بدن مضر است، ولی سیگار می کشد اشکال در باور او می باشد. 

۴( بعضی از رفتارها از نظر اخالقی مقبول مردم است با این همه، بعضی آن ها را رعایت نمی کنند.

علی    ساله دارای قد متوسط هوش باال، روحیه شاد و استعداد موسیقی است و در ضمن خیلی دوست دارد که یک موسیقی -    
دان برجسته شود، به ترتیب:

الف( خودآرمانی و خود واقعی علی کدام است؟

ب( کدام عامل مانع رسیدن علی به خود آرمانی اش می گردد؟

1( الف( هوش باال - موسیقی دان برجسته، ب( رویاپردازی                       ٢( الف( هوش متوسط - استعداد موسیقی، ب( عدم تالش کفی 

۳( الف( موسیقی دان برجسته - روحیه شاد ب( رویاپردازی مکرر               ۴( الف( استعداد موسیقی - هوش باال، ب( لذت بردن از رویاپردازی

از ویژگی های رشدی -     نامیده می شود و رویش موی صورت در پسران« جزء کدام دسته  »وقوع تغییرات مربوط به جنس چه 
می باشد؟

1( رسش جنسی - ثانویه                                         ۲( بلوغ جنسی - ثانویه 

۳( بلوغ جنسی – اولیه                                             ۴( رسش جنسی – اولیه

اتفکر احتمال گراه در پیش بینی یک موقعیت، مربوط به کدام جنبه ی رشد در نوجوانی است و پردازش غالب نوجوانان چگونه است؟-    

 1( اجتماعی - مفهومی                                          ۲( اجتماعی - ادراکی 

۳( شناختی – ادراکی                                               ۴( شناختی – مفهومی

نوجوانی می خواهد هنرمند شود، و نوجوان دارای عملکرد تحصیلی معمولی می باشد، به ترتیب بیان گر کدام مفاهیم زیر می باشند؟-    
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آرمان گرایی و عیب جویی پیامد ناسازگارانهی کدام نوع تغییرات در نوجوانان است و توصیهی به کار رفته در این زمینه کدام -    
است؟

1( شناختی - باید به نوجوان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد. آمیزه ای از محاسن و معایب هستند. 

۲( هیجانی - باید به نوجوان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند. 

۳( شناختی - بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود. 

۴( هیجانی - بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود.

سه مثال زیر به ترتیب بیان گر کدام جنبه از رشد در دورهی نوجوانی میباشند؟ -    

- علی تصمیم می گیرد که با دوستانش به سفر برود.

- زهرا گاهی بسیار شاد است و گاهی بی دلیل گریه می کند

- رامین به مادرش می گوید، اگر برای خرید به مغازه بروم و بسته باشد چکار کنم؟

 1( اخالقی - جسمانی – هیجانی                                ۲( اجتماعی - هیجانی - شناختی 

۳( اخالقی - شناختی – اجتماعی                                ۴( جسمانی - هیجانی – اخالقی

 در رابطه با رشد شناختی در دوره نوجوانی کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( نوجوانان در این دوره شروع به فرضیه سازی می کنند و از تفکر احتمال گرا بهره می برند. 

۲( نوجوانان، قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند و غالبا پردازش آن ها مفهومی است. 

۳( یکی از پیامدهای تغییرات شناختی در این دوره آرمان گرایی و عیب جویی است.

۴( مبنای استدالل دوره نوجوانی، بر خالف دوره کودکی واقعیت های ملموس و بیرونی است.

کدام مورد برای تمرکز بیشتر، در دوره نوجوانی شکل می گیرد؟-    

1( تفکر احتمال گرا                                                ۲( بازگشت پذیری و یادگیری 

۳( اندوزش و بازیابی اطالعات                               ۴( قدرت بازداری یا منع محرک های نامرتبط 

در چه صورتی شناخت به اخالق منتهی می شود؟ -    

1( شکل گیری هویت                                               ۲( تبدیل شناخت به عقاید و باورها 

۳( کاهش تحریک پذیری و بی ثباتی                        ۴( توجه به خود آرمانی فرد

در دوره ی نوجوانی چه نوع تفکری صورت می گیرد؟-    

 1( پایدار                         ۲( منطقی                         ۳( فرضی                         ۴( خود مر کزبینی

وقوع تغییراتی که مربوط به جنس است را چه می نامند؟-    

 1( تولیدمثل                         ۲( رسش جنسی                         ۳( ویژگی های ثانویه                         ۴( هویت جنسی 
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در کدام دوره رشد، افراد قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند؟-    

 1(  نوجوانان                         ۲( کودکی                         ۳( میانسالی                         ۴( جوانی 

پردازشگران به منظور، تمرکز بیشتر، باید قدرت بازداری محرک های ...... و بازیابی پاسخ های آموخته شدهی ....... را داشته -    
باشند.

1( نامرتبط - مناسب                                             ۲( مرتبط - مناسب 

۳( نامرتبط – نامناسب                                            ۴( مرتبط - نامناسب 

این -     کند.  می  انتخاب  را  سبک  و  محکم  جادار،  ساده،  مشکی  کیف  یک  کوهنوردی  مخصوص  پشتی  کوله  خرید  هنگام  سعید 
انتخاب بیانگر کدام نوع پردازش است و به احتمال زیاد سعید در کدام دورهی سنی قرار دارد؟

1 ( مفهومی ۷0 تا 1۲ سال                                    ۲( ادراکی ۷0 تا 1۲ سال

۳( مفهومی 1۲0 تا ۳0 سال                                  ۴( ادراکی 1۲0 تا ۲0 سال

کدام یک از عبارات زیر دربارهی »بلوغ جنسی در نوجوانی، درست است؟-    

 1( ویژگی های جنسی اولیه ویژگی هایی هستند که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند، مانند رشد سینه در دختران. 

۲( ویژگی های جنسی ثانویه تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند، مانند رویش موی صورت در پسران. 

۳( ویژگی های جنسی اولیه تغییراتی هستند که جزئی از عالوم رشد و غیر قابل رؤیت اند، مانند بزرگ شدن رحم در دختران 

۴( ویژگی های جنسی ثانویه ویژگی هایی هستند که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند، مانند اسپرم سازی در پسران.

در کدام گزینه هر دو عبارت بیان شده در رابطه با رشد شناختی در دورهی نوجوانی نادرست هستند؟-    

 1( تفکر احتمال گرا نشان دهنده ی بروز قومی استدالل و تفکر فرضی در نوجوان است - مبنای استدالل در کودکی، واقعیت های ملموس و بیرونی است. 

۲( توجه کودکان نسبت به نوجوانان، گزینشی تر است . تالش برای افزایش مهارت های حافظه )فراحافظه( در کودکی وجود ندارد.

 ۳( تغییرات شناختی در نوجوانان به علت عدم پختگی آن ها، باعث پیامدهای ناسازگارانه می شود - کودکان برخالف نوجوانان قادر به تغییر جهت تفکر لحظه 
به لحظه هستند. 

۴( کودکان، بر خالف نوجوانان قادر به ظرفیت سازی حافظه ی خود هستند - نجوانان بر اساس پردازش ادراکی عمل می کنند، که بر ویژگی های حسی و 
فیزیکی اشیاء تأکید دارد.

پدر علی در حضور جمع مدام از پسرش عیب جویی می کند و برای انتخاب مدرسه، دوستان و حتی نوع لباس علی به جای او -    
تصمیم می گیرد. به ترتیب بگویید پدر علی کدام پیامد تغییرات شناختی در پسرش را نادیده می گیرد؟ 

1( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران - مشکل در تصمیم گیری روزمره 

۲( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - آرمان گرایی و عیب جویی 

۳( حساسیت نسبت به انتقاد دیگران - آرمان گرایی و عیب جویی 

۴( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز - مشکل در تصمیم گیری روزمره
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یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی ....... آن است. اندازه و ظرفیت شش ...... و اندازه قلب ....... قبل می شود و حجم -    
کلی خون ....... می یابد. 

1( تدریجی بودن - دو برابر - سه برابر – افزایش                 ۲( ناگهانی بودن - سه برابر - دو برابر افزایش 

۳( ثابت بودن - سه برابر - سه برابر – کاهش                     ۴( ناگهانی بودن - دو برابر - سه برابر - کاهش

صحیح -     مورد  کدام   ........ کودکان  در   ...... نوجوانان  »در  گفت:  توان  می  نوجوان  و  کودک  در  استدالل  قوهی  مقایسه ی  در 
نمی باشد؟

1( تفکر فرضی شکل می گیرد - مینای استدالل واقعیت های ملموس است. 

۲( فرضیه سازی شکل می گیرد - مبنای استدالل واقعیت های بیرونی است. 

۳( مبنای استدالل واقعیت های ملموس و بیرونی است - بیشتر از تفکر احتمال گرا بهره می برند. 

۴( در پیش بینی یک موقعیت از تفکر احتمال گرا بهره می برند - مبنای استدالل واقعیت های ملموس و بیرونی است.

روان شناسان رشد معتقدند که ...... به عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوان، گامی مهم در مسیر تبدیل شدن به بزرگسال -    
ثمربخش است.

1( رشد شناختی                                                 ۲( شکل گیری شخصیت اجتماعی 

۳( شکل گیری هویت                                        ۴( مسئله فردیت

چه زمانی نوجوان دچار بحران هویت می شود؟-    

١( اگر در پایان دوره نوجوانی هویت شکل نگیرد. 

۲( زمانی که نوجوان تالش می کند نقش ها، ارزش ها و ایده های مختلف را مطالعه و حتی تجربه کند. 

۳( زمانی که نوجوان احساس کند دارای هویت بی نظیر منحصر به فرد و متفاوت با دیگران است. 

۴( اگر فرایند هویت یابی را به خوبی طی نکند.

کدام عوامل در نوجوانی موجب می شود، زمینه های رشد ارزش های اخالقی در وی افزایش یابد؟-    

1( رشد هیجانی - رشد اجتماعی                               ۲( رشد سریع شناختی - روابط اجتماعی 

۳( شکل گیری هویت - رشد هیجانی                       ۴( رشد شناختی - رشد هیجانی

 علی   ساله است و هفته ای   هزار تومان از پدرش پول دریافت می کند. هفته پیش پدرش به او   عدد هزار تومانی داد، اما این -    
هفته یک   هزار تومانی داد که باعث ناراحتی او شد. کدام گزینه نمی تواند علت ناراحتی علی باشد؟ 

1( علی در این سن تحت تأثیر ویژگی های ظاهری اشیا قرار می گیرد.                        ۲( علی درکی از ارزش واقعی پول ندارد.
 ۳( در ذهن علی تعداد بیشتر اسکناس یعنی مقدار بیشتر پول.                                    ۴( در این سن پردازش علی به صورت مفهومی است.

یکی از تکالیف اصلی رشد در دروه نوجوانی ...... است که از جنبه های رشد ............. می باشد .-    

1( شکل گیری هویت - اخالقی                                                                ۲( شکل گیری هویت - اجتماعی 
۳( احساس مسئولیت و استقالل نسبت به والدین - اخالقی                     ۴( احساس مسئولیت و استقالل نسبت به والدین – اجتماعی
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علت روان شناختی احساس دوگانه مریم    ساله به صورت شادی و دست و دلبازی زیاد از یک طرف، و غمگینی و ناامیدی زیاد -    
از طرف دیگر در کدام گزینه ذکر شده است؟ 

1( تحریک پذیری و بی ثباتی هیجانی                                                             ۲( عدم قدرت بازداری یا منع محرکهای نامرتبط 
۳( عدم به کارگیری مهارت های شناختی و کنترل هیجانی                            ۴( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی مربوط به این دوره زندگی

در ارتباط با بلوغ جنسی در دوره نوجوانی کدام مورد صحیح نمی باشد؟-    

1( تغییراتی که بر توانایی تولید مثل تاثیر می گذارند ویژگی های جنسی اولیه می نامند. 
۲( تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رویت اند را »ویژگی های ثانویه« می نامند. 

۳( به ترتیب رشد اندامهای جنسی و رویش موی صورت در پسران جزئی از ویژگی های اولیه و ثانویه می باشد . 
۴( یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است به وجهی که وزن و قد نوجوان افزایش می یابد و در حدود یک سال پس از آن، ماهیچه ها 

رشد بیشتری می کنند.

 ابیات زیر به ترتیب به کدام عوامل مؤثر در رشد اشاره دارند؟   - 

»روبه از تقویت شوکت تو شیردل است / پشه از تربیت همت تو پیل تن است«
گفت دانایی که گرگی خیره سر آهست پنهان در نهاد هر بشر              هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک«

1( زیستی – محیطی                                                      ۲( محیطی - زیستی 
۳( محیطی – محیطی                                                    ۴( زیستی – زیستی

 به ترتیب بگویید دامنه ی سنی    تا    سالگی،   تا    سالگی و   تا   سالگی کدام دوره از زندگی فرد را شامل می شود؟-    

1( بزرگسالی دوم - قبل از دبستان - کودکی اول                        ۲( بزرگسالی اول - کودکی اول - کودکی دوم 
۳( میانسالی - کودکی دوم - قبل از دبستان                               ۴( جوانی - کودکی دوم - کودکی اول

 در کدام گزینه به ترتیب به جنبه های اخالقی، شناختی، هیجانی و اجتماعی رشد اشاره شده است؟-    

1( روابط با دوستان - ابراز تنفر - رعایت حقوق دیگران - حل مسائل                     ۲( رعایت حقوق دیگران - حل مسائل - ابراز خشم - روابط با همساالن

۳( روابط با دوستان - حل مسائل - رعایت حقوق دیگران - ابراز خشم                  ۴( رعایت حقوق دیگران - ابراز خشم - حل مسائل - روابط با همساالن 

 پدر خانواده ای برای تربیت دو فرزندش طبق دستورات اسالم عمل می کند. او در تصمیم گیری برای مسافرت خانوادگی از -    
فرزندش نظرخواهی می کند و در مورد فرزند دیگرش سعی میکند به تدریج ارزشهای واال را به او بیاموزد و از او می خواهد از دروغ و 

فریب کاری دوری کند. به ترتیب بگویید فرزندان این پدر در کدام هفت سال زندگی خود قرار دارند؟ 

1( هفت سال سوم - هفت سال دوم                                     ۲( هفت سال دوم - هفت سال سوم 

۳( هفت سال دوم - هفت سال اول                                      ۴( هفت سال سوم - هفت سال اول

 کدام یک از گزینه های زیر به مفهوم فراحافظه« در نوجوانی اشاره دارد؟-    

1( نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر                          ۲( یادگیری چگونگی به حافظه سپردن اطالعات 

۳( تفکر احتمال گرا                                                     ۴( پردازش مفهومی اطالعات و افزایش سرعت تفکر
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از طرف دیگر در کدام گزینه ذکر شده است؟ 

1( تحریک پذیری و بی ثباتی هیجانی                                                             ۲( عدم قدرت بازداری یا منع محرکهای نامرتبط 
۳( عدم به کارگیری مهارت های شناختی و کنترل هیجانی                            ۴( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی مربوط به این دوره زندگی

در ارتباط با بلوغ جنسی در دوره نوجوانی کدام مورد صحیح نمی باشد؟-    

1( تغییراتی که بر توانایی تولید مثل تاثیر می گذارند ویژگی های جنسی اولیه می نامند. 
۲( تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رویت اند را »ویژگی های ثانویه« می نامند. 

۳( به ترتیب رشد اندامهای جنسی و رویش موی صورت در پسران جزئی از ویژگی های اولیه و ثانویه می باشد . 
۴( یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است به وجهی که وزن و قد نوجوان افزایش می یابد و در حدود یک سال پس از آن، ماهیچه ها 

رشد بیشتری می کنند.

 ابیات زیر به ترتیب به کدام عوامل مؤثر در رشد اشاره دارند؟   - 

»روبه از تقویت شوکت تو شیردل است / پشه از تربیت همت تو پیل تن است«
گفت دانایی که گرگی خیره سر آهست پنهان در نهاد هر بشر              هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک«
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 به ترتیب بگویید دامنه ی سنی    تا    سالگی،   تا    سالگی و   تا   سالگی کدام دوره از زندگی فرد را شامل می شود؟-    

1( بزرگسالی دوم - قبل از دبستان - کودکی اول                        ۲( بزرگسالی اول - کودکی اول - کودکی دوم 
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روانشناسی جامع کنکور

 اگر برای تمایز مشخصات شناختی نوجوانان از کودکان به سازگاری بهتر با ضرورتهای تکلیف مورد نظر، توانایی فرضیه سازی« -    
و قدرت باالی اندوزش« در نوجوانان اشاره کنیم، به کدام یک از حوزه های شناختی بیان شده نپرداخته ایم؟

1(  حافظه                         ۲( تصمیم گیری                         ۳( توجه                         ۴( تفکر 

 علت روان شناختی احساس دوگانه مریم    ساله به صورت شادی و دست و دلبازی زیاد از یک طرف، و غمگینی و ناامیدی -    
فراوان از طرف دیگر در کدام گزینه ذکر شده است؟

1( تحریک پذیری و بی ثباتی جنبه اخالقی رشد                                                     ۲( عدم قدرت بازداری یا منع محرک های نامرتبط 

۳( عدم به کار گیری مهارت های شناختی و کنترل هیجان                                   ۴( تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی مربوط به این دوره زندگی 

 کدام مقایسه بین شناخت کودکان و نوجوانان نادرست است؟-    

1( نوجوانان از تفکر فرضیه سازی پیشرفته برخوردارند، ولی کودکان این توانایی را در حد ابتدایی دارند. 

۲( نوجوان می تواند در استدالل های خود، چیزهایی را احتمال دهد که کودک هرگز به آن ها فکر نمی کند.

۳( فراگرفتن چگونگی به حافظه سپردن اطالعات و تالش برای تقویت حافظه، در دوره کودکی وجود ندارد و در نوجوانی شکل می گیرد.

۴( کودکان بر اساس ویژگی های فیزیکی پردازش می کنند اما پردازش نوجوانان مفهومی است 

 مهم ترین ویژگی رشد اجتماعی نوجوان چیست؟ -    

1( دسترسی به تعریفی از هویت                              ۲( تفکر فرضیه سازی 

۳( تفکر درباره تفکر                                                ۴( استدالل قیاسی

 به ترتیب »رعایت حقوق دیگران«، »برقراری روابط با هم ساالنه و ابراز خشم« مربوط به کدام جنبه رشد است؟-    

 1( اجتماعی - اجتماعی - هیجانی                           ۲( اخالقی- اجتماعی - هیجانی 

۳ (اخالقی هیجانی- شناختی                                   ۴( اجتماعی - هیجانی- شناختی

 »عروسک کودکی را از جلوی چشمانش برمیداریم و پشت سرمان پنهان می کنیم، کودک علی رغم عالقه به عروسکش دنبال    - 
آن نمی گردد«، به کودکی یک بادکنک استوانه ای بلند و یک بادکنک دایره ای شکل با همان حجم، نشان می دهیم و کودک به دلیل 

اینکه فکر می کند بادکنک ا استوانه ای بزرگتر است، آن را انتخاب می کند.« احتماال این دو کودک در کدام سنین قرار دارند؟ 

1( شش ماهگی - پنج سالگی                                  ۲( شش ماهگی - هفت سالگی 

۳ (نه ماهگی پنج سالگی                                          ۴( نه ماهگی - هفت سالگی

کدام عبارت درباره »رشد اخالقی« درست نیست-    

1( کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند، به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند

۲( برای اخالق، یک فرایند تدریجی و پیچیده باید طی شود تا رشد اخالقی به وجود بیاید.

۳( کودکان باالی ۷-6 سال کار اخالقی را به دلیل درستی آن انجام می دهند نه صرفا برای خوشحال کردن دیگران

۴( منظور از رشد اخالقی در کتاب صرفا انجام عمل اخالقی نیست، بلکه دلیل انجام عمل اخالقی مورد نظر است 
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 »تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل اثر می گذارند« چه نام دارد و کدام یک نمونه ای از آن است؟-    

1( ویژگی های جنسی اولیه - رشد تخمدان ها                           ۲( ویژگی های جنسی ثانویه- رشد تخمدان ها 

۳( ویژگی های جنسی اولیه - رشد موهای زائد                           ۴( ویژگی های جنسی ثانویه - رشد موهای زائد 

 علت اینکه نوجوانان می توانند در یک لحظه اطالعات بیشتری را نسبت به کودکان در حافظه خود نگه دارند، چیست؟ -    

1(  تفکر فرضیه سازی                                               ۲( افزایش سرعت تفکر 

۳( پردازش مفهومی                                                   ۴( توجه گزینشی

 ویژگی های مطرح شده مربوط به کدام »دوقلوها« است؟ -    

الف( همیشه جنسیت یکسان دارند.

ب( از لحاظ ظاهر و رفتار بیشتر اوقات قابل تشخیص نیستند. 

ج( از نظر رفتاری شباهت زیادی دارند، ولی از نظر ظاهری قابل تشخیص هستند.

1( همسان - ناهمسان - همسان                                          ۲( ناهمسان - همسان - ناهمسان

۳( همسان - همسان – ناهمسان                                           ۴ ( ناهمسان - ناهمسان – همسان

 والدین با چه راهکاری می توانند عیب جویی کردن از دیگران« و »نپذیرفتن انتقاد دیگران را در نوجوانان تعدیل کنند؟-    

1( عیب جویی نکردن از نوجوانان در جمع - آموزش این مطلب که همه افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند 

۲( عیب جویی نکردن از نوجوانان در جمع - پذیرفتن ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان 

۳( آموزش این مطلب که افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند- پذیرفتن ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان 

۴( آموزش این مطلب که افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند - عیب جویی نکردن از نوجوانان در جمع

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط درستی دارد؟-    

 - شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی - ایجاد کننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است

1( فراخنای زندگی - عوامل محیطی                       ۲( فراخنای زندگی - عوامل وراثتی 

۳( رسش - عوامل محیطی                                     ۴( رسش - عوامل وراثتی

کدام یک از گزینه های زیر از جنبه های شناختی رشد انسان محسوب می گردد؟-    

 1( حل مسائل                         ۲( رعایت حقوق دیگران                         ٣( ابراز خشم                         ۴( روابط با همساالن

کدام یک از گزینه های زیر ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است؟-    

 1( یادگیری                         ۲( عوامل محیطی                         ۳( عوامل وراثتی                         ۴( رسش

 کدام یک از گزینه های زیر مربوط به رشد شناختی در دوران نوجوانی است؟-    

1( کنترل خشم                                                        ۲( گرایش به همساالن

۳( دستیابی به هویت                                               ۴( فرضیه سازی
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 ویژگی های مطرح شده مربوط به کدام »دوقلوها« است؟ -    

الف( همیشه جنسیت یکسان دارند.

ب( از لحاظ ظاهر و رفتار بیشتر اوقات قابل تشخیص نیستند. 

ج( از نظر رفتاری شباهت زیادی دارند، ولی از نظر ظاهری قابل تشخیص هستند.

1( همسان - ناهمسان - همسان                                          ۲( ناهمسان - همسان - ناهمسان

۳( همسان - همسان – ناهمسان                                           ۴ ( ناهمسان - ناهمسان – همسان

 والدین با چه راهکاری می توانند عیب جویی کردن از دیگران« و »نپذیرفتن انتقاد دیگران را در نوجوانان تعدیل کنند؟-    

1( عیب جویی نکردن از نوجوانان در جمع - آموزش این مطلب که همه افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند 

۲( عیب جویی نکردن از نوجوانان در جمع - پذیرفتن ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان 

۳( آموزش این مطلب که افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند- پذیرفتن ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان 

۴( آموزش این مطلب که افراد آمیزه ای از محاسن و معایب هستند - عیب جویی نکردن از نوجوانان در جمع

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط درستی دارد؟-    

 - شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی - ایجاد کننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است

1( فراخنای زندگی - عوامل محیطی                       ۲( فراخنای زندگی - عوامل وراثتی 

۳( رسش - عوامل محیطی                                     ۴( رسش - عوامل وراثتی

کدام یک از گزینه های زیر از جنبه های شناختی رشد انسان محسوب می گردد؟-    

 1( حل مسائل                         ۲( رعایت حقوق دیگران                         ٣( ابراز خشم                         ۴( روابط با همساالن

کدام یک از گزینه های زیر ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است؟-    

 1( یادگیری                         ۲( عوامل محیطی                         ۳( عوامل وراثتی                         ۴( رسش

 کدام یک از گزینه های زیر مربوط به رشد شناختی در دوران نوجوانی است؟-    

1( کنترل خشم                                                        ۲( گرایش به همساالن

۳( دستیابی به هویت                                               ۴( فرضیه سازی
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 کدام یک از رفتارهای اجتماعی زیر در   ماهگی اتفاق می افتد؟   - 

1( بازی های موازی                                               ۲( بازی با هم جنسان

۳( لبخند اجتماعی                                                 ۴( ترس از غریبه

 کدام عبارت صحیح بیان نشده است؟-    

1( در تبیین فرایند رشد درک اخالقی می توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند. 

۲( کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشتی همچون باال رفتن از پله ها هستند سپس مهارت حرکات ظریف همچون بستن بند کفش را به دست می آورند. 

گاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است. ۳( رشد شناختی در انسان نسبت به حیوانات، به دلیل آ

۴( عوامل محیطی در تسلط کودکان بر لغات تأثیر بسزایی دارد. یکی از مهم ترین عوامل محیطی، اسباب بازی است. 

 در کدام یک از جنبه های رشد در کودکی، جمله معروف »دخترها با دخترها و پسرها با پسرها« شنیده می شود؟-    

1( رشد اخالقی                         ۲( رشد هیجانی                         ۳( رشد اجتماعی                         ۴( رشد شناختی

 بسیاری از توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به چه چیزی نیاز دارد؟-    

1( یادگیری                         ۲( عوامل وراثتی                         ۳( شناخت                         ۴( رسش

 کدام یک از جنبه های رشد، به توانایی های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل مسئله، -    
تصمیم گیری و توانایی های زبانی اطالق می شود؟

1( رشد اجتماعی                         ۲( رشد هیجانی                         ۳( رشد اخالقی                         ۴( رشد شناختی

 ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی در کودکان چیست و در چه سنی بروز می کند؟-    

1( ترس از غریبه - ۷ تا ۸ ماهگی                        ۲( لبخند اجتماعی - ۲ تا ۳ ماهگی 

۳( لبخند اجتماعی - ۷ تا ۸ ماهگی                    ۴( ترس از غریبه - ۲ تا ۳ ماهگی

 کدام رفتار اجتماعی در سنین   یا   سالگی اتفاق می افتد؟ -    

1(  بازی های موازی                         ۲( بازیهای گروهی                         ۳( ترس از غریبه                         ۴( بازی با هم جنسان

 کدام دوره از رشد، با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است؟-    

1( طفولیت                         ۲( کودکی اول                         ۳( نوجوانی                         ۴( کودکی دوم 

 مرحله ای که در آن رسش جنسی رخ می دهد، چه نام دارد؟ -    

1( پختگی                                                              ۲( ویژگی های جنسی اولیه 

۳( ویژگی های جنسی ثانویه                                   ۴( بلوغ جنسی
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 کدام گزینه در رابطه با رشد شناختی در دوره نوجوانی صحیح نمی باشد؟-    

1( برای اولین بار در این دوره، تفکر فرضی شکل می گیرد 

۲( مبنای استدالل در این دوره، واقعیت های ملموس و بیرونی است. 

۳( توجه در این دوره، گزینشی تر است

۴( در این دوره نوجوانان بهتر از کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند.

کدام گزینه از پیامدهای تغییرات شناختی در دوره نوجوانی نیست؟-    

1(  پذیرش انتقاد دیگران                               ۲( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز 

۳( مشکل در تصمیم گیری روزمره                ۴( آرمان گرایی و عیب جویی

 کدام گزینه صحیح بیان شده است؟ -    

1( نوجوانان، برخالف کودکان، قادر به ظرفیت سازی حافظه خود نیستند

۲( یکی از تغییرات در رشد شناختی در دوره نوجوانی، دستیابی به هویت است.

۳( به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دوره نوجوانی، تحریک پذیری نوجوانان کاهش می یابد و حاالت هیجانی آنان به کندی تغییر می کند.

۴( رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند وواکنش دقیق تری نشان دهد.

 استفاده مکرر از کدام پدیده در دوره نوجوانی باعث افت در عملکرد تحصیلی و سایر عمکردها می شود؟-    

1( هویت یابی                         ۲( استقالل طلبی                         ۳( رویاپردازی                         ۴( فرضیه سازی

 یادگیری در ارتباط با کدام گزینه است؟ -    

1( آمادگی خاص نهفته                         ۲(عوامل وراثتی                         ۳( رسش یا پختگی                         ۴( عوامل محیطی

 در اسالم مراحل رشد انسان تا    سالگی به سه مرحله تقسیم می شود، کدام گزینه در رابطه با هفت سال سوم زندگی است؟-    

1( باید او را به ارزش ها و دوری از زشتیها رهنمون ساخت                      ۲( نباید با او به صورت آمرانه رفتار شود

۳( باید زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند                                             ۴( باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد.

ویژگی های جنسی اولیه کدام است؟-    

1(  تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می گذارند.                         ۲( تغییر اساسی دوره نوجوانی است که با بلوغ جنسی رخ می دهد. 

۳( تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند.                        ۴( ویژگی هایی که به طور غیر مستقیم در تولیدمثل نقش دارند.

دختری    ساله را در نظر بگیرید که دارای هوش متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی و عالقه مند به مسائل ارزشی است. اگر این -    
نوجوان / ایده آل هایی مثل نقاش شدن برای خود داشته باشد این ایده آل ها .............. او را شکل می دهد

1( خود آرمانی                         ۲( ویژگی های فردی                         ۳( خود واقعی                         ۴( ویژگی های روحی و اخالقی 
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 کدام گزینه در رابطه با رشد شناختی در دوره نوجوانی صحیح نمی باشد؟-    

1( برای اولین بار در این دوره، تفکر فرضی شکل می گیرد 

۲( مبنای استدالل در این دوره، واقعیت های ملموس و بیرونی است. 

۳( توجه در این دوره، گزینشی تر است

۴( در این دوره نوجوانان بهتر از کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند.

کدام گزینه از پیامدهای تغییرات شناختی در دوره نوجوانی نیست؟-    

1(  پذیرش انتقاد دیگران                               ۲( احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز 

۳( مشکل در تصمیم گیری روزمره                ۴( آرمان گرایی و عیب جویی

 کدام گزینه صحیح بیان شده است؟ -    

1( نوجوانان، برخالف کودکان، قادر به ظرفیت سازی حافظه خود نیستند

۲( یکی از تغییرات در رشد شناختی در دوره نوجوانی، دستیابی به هویت است.

۳( به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دوره نوجوانی، تحریک پذیری نوجوانان کاهش می یابد و حاالت هیجانی آنان به کندی تغییر می کند.

۴( رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند وواکنش دقیق تری نشان دهد.

 استفاده مکرر از کدام پدیده در دوره نوجوانی باعث افت در عملکرد تحصیلی و سایر عمکردها می شود؟-    

1( هویت یابی                         ۲( استقالل طلبی                         ۳( رویاپردازی                         ۴( فرضیه سازی

 یادگیری در ارتباط با کدام گزینه است؟ -    

1( آمادگی خاص نهفته                         ۲(عوامل وراثتی                         ۳( رسش یا پختگی                         ۴( عوامل محیطی

 در اسالم مراحل رشد انسان تا    سالگی به سه مرحله تقسیم می شود، کدام گزینه در رابطه با هفت سال سوم زندگی است؟-    

1( باید او را به ارزش ها و دوری از زشتیها رهنمون ساخت                      ۲( نباید با او به صورت آمرانه رفتار شود

۳( باید زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند                                             ۴( باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد.

ویژگی های جنسی اولیه کدام است؟-    

1(  تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می گذارند.                         ۲( تغییر اساسی دوره نوجوانی است که با بلوغ جنسی رخ می دهد. 

۳( تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند.                        ۴( ویژگی هایی که به طور غیر مستقیم در تولیدمثل نقش دارند.

دختری    ساله را در نظر بگیرید که دارای هوش متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی و عالقه مند به مسائل ارزشی است. اگر این -    
نوجوان / ایده آل هایی مثل نقاش شدن برای خود داشته باشد این ایده آل ها .............. او را شکل می دهد

1( خود آرمانی                         ۲( ویژگی های فردی                         ۳( خود واقعی                         ۴( ویژگی های روحی و اخالقی 
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 شما از چه چیزهایی خوشتان می آید؟ چه رشته دانشگاهی را انتخاب می کنید؟ چه ویژگی هایی دارید؟ این سؤاالت در رابطه با -    
کدام موضوع مطرح می شود؟

1( هویت                                                             ۲( رشد اجتماعی در دوره کودکی 

۳( روان شناسی رشد                                           ۴( رشد اخالقی در دوره کودکی

 شما شروع به تفسیر محرک های انتخابی می کنید، این فرایند چه نامیده می شود؟-    

1( تفکر                         ۲( ادراک                         ۳ (توجه                         ۴( حل مسئله

 عبارت »کودکان حرکات مادران را با چشم ردیابی می کنند« مثالی برای کدام گزینه است-    

1( شناخت                         ۲( احساس                         ۳(رفتار                         ۴( مشاهده

 ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد در کودکی کدام است؟   - 

 1( رشد هیجانی                         ۲( رشد شناختی                         ۳( رشد اجتماعی                         ۴( رشد جسمانی – حرکتی

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط درستی دارد؟ -    

 - شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی

- ایجاد کننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است.

 1( فراخنای زندگی - عوامل محیطی                    ۲( فراخنای زندگی - عوامل وراثتی

 ۳( رسش - عوامل محیطی                                  ۴( رسش - عوامل وراثتی 

کدام یک از گزینه های زیر از جنبه های شناختی رشد انسان محسوب می گردد؟ -    

1( حل مسائل                         ۲( رعایت حقوق دیگران                         ٣( ابراز خشم                         ۴( روابط با همساالن 

کدام یک از گزینه های زیر ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است؟-    

1( یادگیری                         ۲( عوامل محیطی                         ۳( عوامل وراثتی                         ۴( رسش

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به رشد شناختی در دوران نوجوانی است؟ -    

1( کنترل خشم                         ۲( گرایش به همساالن                         ۳( دستیابی به هویت                         ۴( فرضیه سازی 

کدام یک از رفتارهای اجتماعی زیر در   ماهگی اتفاق می افتد؟-    

1( بازی های موازی                         ۲( بازی با هم جنسان                         ۳( لبخند اجتماعی                         ۴( ترس از غریبه

کدام عبارت صحیح بیان نشده است؟-    

1( در تبیین فرایند رشد درک اخالقی می توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند. 

۲( کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشتی همچون باال رفتن از پله ها هستند سپس مهارت حرکات ظریف همچون بستن بند کفش را به دست می آورند 

گاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است. ۳( رشد شناختی در انسان نسبت به حیوانات، به دلیل آ

۴( عوامل محیطی در تسلط کودکان بر لغات تأثیر بسزایی دارد. یکی از مهم ترین عوامل محیطی، اسباب بازی است. 
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در کدام یک از جنبه های رشد در کودکی، جمله معروف »دخترها با دخترها و پسرها با پسرها« شنیده میشود؟ -    

1( رشد اخالقی                         ۲( رشد هیجانی                         ۳( رشد اجتماعی                         ۴( رشد شناختی

بسیاری از توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به چه چیزی نیاز دارد؟-    

1( یادگیری                         ۲( عوامل وراثتی                         ۳( شناخت                         ۴( رسش

کدام عبارت زیر در مورد دوقلوها صحیح است؟-    

1 ( ترکیب دختر - پسر در دوقلوهای همسان امکان پذیر است.

۲( ترکیب دختر - دختر در دوقلوهای ناهمسان امکان پذیر نیست

 ۳( ترکیب دختر - پسر در دوقلوهایی که از دو تخمک جدا به وجود آمده اند، امکان دارد.

۴( ترکیب دختر - دختر در دوقلوهایی که از یک تخمک به وجود آمده اند، امکان ندارد

کدام یک از خصوصیات زیر کم تر نیازمند به آمادگی خاص نهفته است؟-    

1( سخن گفتن                         ۲( دویدن                         ۳( خواندن متون انگلیسی                         ۴( معاشرت با دیگران

آقای سعیدی در اداره امور منزل با فرزندش سمانه مشورت می کند و در مورد علی سعی می کند که ارزش های اخالقی را به او -    
آموزش دهد. به ترتیب سمانه و علی در کدام مرحله رشدی از نظر اسالم قرار دارند؟

1( هفت سال دوم - آقا و سرور                        ۲( هفت سال سوم – فرمانبردار

 ۳( وزیر و مشاور - هفت سال اول                    ۴( آقا و سرور - هفت سال دوم

کودکی که »نوپا« نامیده می شود. معموال در کدام دوره زندگی قرار دارد و چه دامنه سنی را شامل می شود؟ -    

1(  طفولیت - 1 تا ۳ سالگی                                  ۲( کودکی اول - ۲ تا ۴ سالگی

۳( قبل از دبستان - 1 تا ۳ سالگی                         ۴( طفولیت  ۲ تا ۴ سالگی

به ترتیب در کدام گزینه جنبه »اخالقی«، »هیجانی« و »شناختی« رشد، ذکر شده است؟-    

1( روابط دوستانه به ابراز محبت - بافتن جوابها                                                  ۲( نویت را رعایت کردن - حل مسئله به نشان دادن نفرت 

۳( معاشرت با اقوام - رسیدن به جواب معادله ریاضی - بروز خشم                      ۴( پایمال نکردن حق مردم - عشق ورزیدن - پیدا کردن جواب جدول

به ترتیب »بزرگسالی دوم«، »کودکی دوم« و »جوانی«، کدام دامنه سنی را شامل می شوند؟ -    

 1( ۲0 تا ۴0 سالگی - ۷ تا 1۲ سالگی - 1۲ تا ۲0 سالگی                                     ۲( 65 سال به باال - 1۲ تا ۲0 سالگی - ۲0 تا ۴0 سالگی 

۳( 65 سال به باال - ۸ تا 1۴ سالگی - 1۸ تا ۳5 سالگی                                         ۴( ۴0 تا 65 سالگی - ۷ تا 1۲ سالگی ۔ ۲0 تا ۴0 سالگی
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در کدام یک از جنبه های رشد در کودکی، جمله معروف »دخترها با دخترها و پسرها با پسرها« شنیده میشود؟ -    

1( رشد اخالقی                         ۲( رشد هیجانی                         ۳( رشد اجتماعی                         ۴( رشد شناختی

بسیاری از توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به چه چیزی نیاز دارد؟-    

1( یادگیری                         ۲( عوامل وراثتی                         ۳( شناخت                         ۴( رسش

کدام عبارت زیر در مورد دوقلوها صحیح است؟-    

1 ( ترکیب دختر - پسر در دوقلوهای همسان امکان پذیر است.

۲( ترکیب دختر - دختر در دوقلوهای ناهمسان امکان پذیر نیست

 ۳( ترکیب دختر - پسر در دوقلوهایی که از دو تخمک جدا به وجود آمده اند، امکان دارد.

۴( ترکیب دختر - دختر در دوقلوهایی که از یک تخمک به وجود آمده اند، امکان ندارد

کدام یک از خصوصیات زیر کم تر نیازمند به آمادگی خاص نهفته است؟-    

1( سخن گفتن                         ۲( دویدن                         ۳( خواندن متون انگلیسی                         ۴( معاشرت با دیگران

آقای سعیدی در اداره امور منزل با فرزندش سمانه مشورت می کند و در مورد علی سعی می کند که ارزش های اخالقی را به او -    
آموزش دهد. به ترتیب سمانه و علی در کدام مرحله رشدی از نظر اسالم قرار دارند؟

1( هفت سال دوم - آقا و سرور                        ۲( هفت سال سوم – فرمانبردار

 ۳( وزیر و مشاور - هفت سال اول                    ۴( آقا و سرور - هفت سال دوم

کودکی که »نوپا« نامیده می شود. معموال در کدام دوره زندگی قرار دارد و چه دامنه سنی را شامل می شود؟ -    

1(  طفولیت - 1 تا ۳ سالگی                                  ۲( کودکی اول - ۲ تا ۴ سالگی

۳( قبل از دبستان - 1 تا ۳ سالگی                         ۴( طفولیت  ۲ تا ۴ سالگی

به ترتیب در کدام گزینه جنبه »اخالقی«، »هیجانی« و »شناختی« رشد، ذکر شده است؟-    

1( روابط دوستانه به ابراز محبت - بافتن جوابها                                                  ۲( نویت را رعایت کردن - حل مسئله به نشان دادن نفرت 

۳( معاشرت با اقوام - رسیدن به جواب معادله ریاضی - بروز خشم                      ۴( پایمال نکردن حق مردم - عشق ورزیدن - پیدا کردن جواب جدول

به ترتیب »بزرگسالی دوم«، »کودکی دوم« و »جوانی«، کدام دامنه سنی را شامل می شوند؟ -    

 1( ۲0 تا ۴0 سالگی - ۷ تا 1۲ سالگی - 1۲ تا ۲0 سالگی                                     ۲( 65 سال به باال - 1۲ تا ۲0 سالگی - ۲0 تا ۴0 سالگی 

۳( 65 سال به باال - ۸ تا 1۴ سالگی - 1۸ تا ۳5 سالگی                                         ۴( ۴0 تا 65 سالگی - ۷ تا 1۲ سالگی ۔ ۲0 تا ۴0 سالگی



ی
س

نا
ش

وان
ر

138

روانشناسی جامع کنکور

کدام یک از اشعار زیر در رابطه با عوامل مؤثر بر رشد با بقیه متفاوت است؟-    

1( هرکه در خردیش ادب نکنند                        در بزرگي فالح از او برخاست 

 ۲( با عزیزی نشست روزی چند                        الجرم همچنوگرامی شد 

۳( هیچ صیقل نکو نداند کرد                             آهنی را که بدگهر باشد 

۴( سگ اصحاب کهف روزی چند                      پی نیکان گرفت و مردم شد 

کدام عبارت زیر در رابطه با »رسش« صحیح است؟-    

1( نمی تواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد

۲( نام دیگر آن آمادگی خاص نهفته است.

 ۳( وراثت نقش تعیین کننده ای در آن ندارد.

۴( براساس آن، آدمی بعضی خصوصیات رشدی را نشان خواهد داد.

139

ی
س

نا
ش

وان
ر

گزینه 3 ؛ رشد اخالقی: تشخیص اینکه چه کاری خوب و چه کاری بد است / رشد جسمانی: هر تغییری که مربوط به جسم و بدن شود / رشد و ا (1ل
شناختی: توانایی های مرتبط با فرایند هایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت و ...

گزینه 2 ؛ هفت سال دوم: فرمانبردار/ زشتی ها و زیبای ها را به او فهماند/ در تادیب او کوشش کرد/ به ارزش ها و دوری از زشتی ها رهنمون ساخت.و ا (1ل

گزینه 4 ؛ روان شناسی رشد : شاخه ای از علم روان شناسی که تالش می کند تغییراتی را که در طول زندگی، از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در و ا (1ل
آدمی رخ می دهد مطالعه کند.

گزینه 4 ؛ گزینه های 1 و 2 و 3 به عامل محیطی و گزینه 4 به عامل وراثتی مربوط می شود.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ همسان: هردو از یک تخمک بوجود آمده اند؛ هم جنس اند و از لحاظ ظاهر و رفتار قابل تشخیص نیستند، دارای ویژگی های وراثتی و ا (1ل
یکسان / ناهمسان: از دو تخمک جداگانه بوجود می آیند.

گزینه 1 ؛ و ا (1ل

 گزینه 2 ؛ هفت سال سوم: وزیر و مشاور/ نباید به صورت آمرانه با او رفتار کرد/ او را چون بزرگ خانواده دانست/ او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.و ا (1ل

گزینه 3 ؛ و ا (1ل

پاسخنامۀ فصل دوم
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گزینه 3 ؛ رشد اخالقی: تشخیص اینکه چه کاری خوب و چه کاری بد است / رشد جسمانی: هر تغییری که مربوط به جسم و بدن شود / رشد و ا (1ل
شناختی: توانایی های مرتبط با فرایند هایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت و ...

گزینه 2 ؛ هفت سال دوم: فرمانبردار/ زشتی ها و زیبای ها را به او فهماند/ در تادیب او کوشش کرد/ به ارزش ها و دوری از زشتی ها رهنمون ساخت.و ا (1ل

گزینه 4 ؛ روان شناسی رشد : شاخه ای از علم روان شناسی که تالش می کند تغییراتی را که در طول زندگی، از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در و ا (1ل
آدمی رخ می دهد مطالعه کند.

گزینه 4 ؛ گزینه های 1 و 2 و 3 به عامل محیطی و گزینه 4 به عامل وراثتی مربوط می شود.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ همسان: هردو از یک تخمک بوجود آمده اند؛ هم جنس اند و از لحاظ ظاهر و رفتار قابل تشخیص نیستند، دارای ویژگی های وراثتی و ا (1ل
یکسان / ناهمسان: از دو تخمک جداگانه بوجود می آیند.

گزینه 1 ؛ و ا (1ل

 گزینه 2 ؛ هفت سال سوم: وزیر و مشاور/ نباید به صورت آمرانه با او رفتار کرد/ او را چون بزرگ خانواده دانست/ او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.و ا (1ل

گزینه 3 ؛ و ا (1ل

پاسخنامۀ فصل دوم
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 گزینه 2 ؛ هیجان ساده: بروز آن تحت تاثیر نظام پردازش های فردی نیست و غالبا به یک صورت پدیدار می شود. مثل: ترس و خشم و محبت.و ا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت )باال رفتن از پله( هستند و سپس توانیی حرکات ظریف همچون بستن بند کفش را بدست می آورند/ و لا (1ل
نوجوانان قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند / در سنین باالتر بازی کودکان قاعده مند می شود و مشترکا بازی می کنند.

گزینه 1 ؛ افزایش تحریک پذیری و تغییرات سریع در حاالت هیجانی / دست یابی به هویت در ابعاد مختلف در زمینه رشد اجتماعی صورت می گیرد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکی از تولد آغاز می شود و تا 12 سالگی )شروع بلوغ جنسی( ادامه دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توجه نوجوانان نسبت به کودکان گزینشی تر است و با ضرورت های تکلیف مورد نظر بهتر سازگار می شوند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ تغییراتی که بر توانایی تولید مثل تاثیر می گذارند: ویژگی های جنسی اولیه ویژگی هایی که به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ انتخاب شغل در جامعه صورت می گیرد / ایفای نقش نیاز به مناسبات شناختی دارد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛  اولین عالیم رشد در دو سه ماهگی خودش را نشان می دهد که بخند اجتماعی نام دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ نوجوانانی که خود را می پذیرند و هویت مثبتی برای خود قائل اند به لحاظ روانی از افرادی که هویتی منفی داشته و به خود عالقه ای و اا (1ل
ندارند سالم ترند.

گزینه 2 ؛  حافظه مربوط به مراحل شناخت است / اصرار بر خواسته نوعی از هیجان مرکب است / ترس از غریبه نشانه هایی از رشد اجتماعی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ هیجان های مرکب بروزشان پیچیده تر بوده و هیجان های ساده معموال به یک صورت پدیدار می شوند.و اا (1ل

 
گزینه 3 ؛ گزینه 1: اندازه و ظرفیت شش سه برابر می شود و اندازه قلب دو برابر / گزینه 2: بروز ویژگی های ثانویه تغییر اساسی دوره نوجوانی و لا (1ل

محسوب نمی شود / گزینه 4: دوره های قاعدگی در دختران ویژگی ثانویه است.

گزینه 2 ؛ عالقه: رشد شناختی / نشان دادن رفتار مردانه: رشد اجتماعی / قابل اعتماد و مسئول: رشد اخالقی.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ ایستادن با کمک در 10 ماهگی و بلند شدن از وضعیت نشسته در 12 ماهگی اتفاق می افتد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ در سنین اولیه کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد، در سنین باالتر بازی کودکان قاعده و اا (1ل
مند می شود و مشترکا بازی می کنند.

گزینه 3 ؛ گزینه 1: کودکان بر اساس واقعیت های ملموس وبیرونی استدالل می کنند / گزینه 2: نوجوانان نسبت به کودکان توجه گزینشی تر ی و اا (1ل
دارند / کودکان بر قضاوتها و تصمیم هایشان اشراف ندارند.

گزینه 3 ؛ افزایش تحریک پذیری و تغییرات سریع در حاالت هیجانی )به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی(و اا (1ل
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گزینه 2 ؛ رشد انسان از زمان تشکیل نطفه آغاز می شود / دوره کودکی از زمان تولد تا 12 سالگی را در بر میگیرد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ترس از غریبه در 8 ماهگی اتفاق می افتد / ایستادن مستقل در 14 ماهگی و اا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکی از زمان تولد تا 12 سالگی را در بر میگیرد / وزن نوزاد پس از پایان سال اول تقریبا 2 برابر میشود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ انجام عمل اخالقی، هر چند ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی متفاوت باشد.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ ایستادن با کمک در 10 ماهگی اتفاق می افتد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛  در هفت سال اول بدون توقع اطاعت از کودک باید سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گرفت.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ دوقلو های همسان از نظر ظاهر رفتار بسیار شبه به یکدیگرند/ ارتباط با دیگران مربوط به رشد اجتماعی است / رشد اخالقی در برگیرنده و اا (1ل
آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.

 گزینه 1 ؛ تفاوت در کشور های مختلف به عامل محیطی اشاره دارد / سین بلوغ معموال 11 تا 14 سالگی است مثالی برای رسش است / عدم و اا (1ل
تفاوت در حداقل سن بلوغ در چند قرن گذشته مربوط به عامل وراثتی است.

گزینه 2 ؛ برخی از جنبه های رشد مثل رفتار اجتماعی و رشد اخالقی بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی و برخی دیگر مثل رشد جسمانی بیشتر تحت و اا (1ل
تاثیر عوامل وراثتی قرار دارند.

گزینه 4 ؛ گزینه 1: رشد جسمانی / گزینه 2: رشد هیجانی / گزینه 3: رشد اجتماعیو اا (1ل

گزینه 4 ؛ فردی که 20 سالگی را به پایان رسانده و دارای شغل است و به صورت مستقل زندگی می کند نوجوانی را به طور کامل پشت سر گذاشته.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف کردن لطیفه به حافظه اشاره دارد / اصرار بر خواسته یکی از شکل های هیجان مرکب است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی است.و اا (1ل
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گزینه 2 ؛ رشد انسان از زمان تشکیل نطفه آغاز می شود / دوره کودکی از زمان تولد تا 12 سالگی را در بر میگیرد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ترس از غریبه در 8 ماهگی اتفاق می افتد / ایستادن مستقل در 14 ماهگی و اا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکی از زمان تولد تا 12 سالگی را در بر میگیرد / وزن نوزاد پس از پایان سال اول تقریبا 2 برابر میشود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ انجام عمل اخالقی، هر چند ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی متفاوت باشد.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ ایستادن با کمک در 10 ماهگی اتفاق می افتد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛  در هفت سال اول بدون توقع اطاعت از کودک باید سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گرفت.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ دوقلو های همسان از نظر ظاهر رفتار بسیار شبه به یکدیگرند/ ارتباط با دیگران مربوط به رشد اجتماعی است / رشد اخالقی در برگیرنده و اا (1ل
آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.

 گزینه 1 ؛ تفاوت در کشور های مختلف به عامل محیطی اشاره دارد / سین بلوغ معموال 11 تا 14 سالگی است مثالی برای رسش است / عدم و اا (1ل
تفاوت در حداقل سن بلوغ در چند قرن گذشته مربوط به عامل وراثتی است.

گزینه 2 ؛ برخی از جنبه های رشد مثل رفتار اجتماعی و رشد اخالقی بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی و برخی دیگر مثل رشد جسمانی بیشتر تحت و اا (1ل
تاثیر عوامل وراثتی قرار دارند.

گزینه 4 ؛ گزینه 1: رشد جسمانی / گزینه 2: رشد هیجانی / گزینه 3: رشد اجتماعیو اا (1ل

گزینه 4 ؛ فردی که 20 سالگی را به پایان رسانده و دارای شغل است و به صورت مستقل زندگی می کند نوجوانی را به طور کامل پشت سر گذاشته.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ تعریف کردن لطیفه به حافظه اشاره دارد / اصرار بر خواسته یکی از شکل های هیجان مرکب است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی است.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛  دیگر گزینه ها غیر ارادی است اما فرار کردن به اراده فرد بستگی دارد و بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی است.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ رشد را نمی توان به راحتی به مراحل مختلف تقسیم کرد، به دلیل پیوستگی در رشد/ اما امروزه اکثر روان شناسان رشد ، به رشد مرحله ای و اا (1ل
اعتقاد دارند.

گزینه 3 ؛ رشد اخالقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ عمر انسان بعد از تولد به 3 دسته کلی کودکی، نوجوانی، بزرگسالی تقسیم می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ دوقلو های همسان از نظر شکل ظاهری و رفتار بسیار شبیه به هم اند و علت آن رشد هر دو در یک تخمک است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ هر گاه دیگران بر فرد تاثیر بگذارند اشاره به عامل محیطی موثر بر رشد دارد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ در 5 ماهگی: غلط زدن / در کودکان 7-8 ماهه ترس از غریبه وجود دارد / کودکان در سنین اولیه کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند و اا (1ل
ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد.

گزینه 1 ؛ ب: بزرگسالی اول 20 تا 40 سالگی و بزرگسالی دوم 40 تا 65 سالگی است / ج: کودکی اول 2 تا 7 سالگی را شامل می شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ و اا (1ل

مربوط به فصل 3و اا (1ل

گزینه 3 ؛  رشد دستگاه تولید مثل مربوط به تغیرات اولیه است که مستقینا در تولید مثل موثر هستند.و لا (1ل

گزینه 3 ؛ برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود باید به عقاید و باور ها و ارزش های فرد تبدیل شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛  پردازش در نوجوانان به شکل مفهومی است و تفکر احتمال گرا در آنان رشد می کند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛  زمانی که فرد توانایی کنترل هیجانات خود را ندارد به معنی آن است که بسیار تحریک شده است و یک رفتار تکانشی از خود نشان داده است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ وراثت نقش تعیین کننده ای در رسش و آمادگی زیستی دارد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ در 15 ماهگی: راه رفتن مستقل.و اا (1ل

143

روان شناسی رشد

گزینه 3 ؛  تغیراتی که به طور مستقیم در طول مثل دخالت دارند را تغیرات اولیه می نامند.و اا (1ل

گاهی انسان از این ویژگی به تدریج حاصل می شود.و اا (1ل گزینه 4 ؛ آ

گزینه 3 ؛ رسش جنسی: وقوع تغییراتی مربوط به حنسیت.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی : در کودکان 2-3 ماهه لبخند اجتماعی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ موضوعی که به ارتباط با دیگران مربوط است در حوزه رشد اجتماعی قرار می گیرد.و لا (1ل

گزینه 1 ؛ تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامد های ناسازگارانه ای می شوند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ خود آرمانی آن دسته از ویژگی هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد ولی ندارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛  یکی از عومل موثر بر رشد عوامل وراثتی است و یک از مهم ترین عوامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی : در کودکان 2-3 ماهه لبخند اجتماعی، در کودکان 7-8 ماهه ترس از غریبه.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ نوجوانان دارای پردازش ادراکی می باشند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: 15 ماهگی / گزینه 2: 5 ماهگی / گزینه 4: 14 ماهگیو اا (1ل

گزینه 2 ؛ گزینه 1: رشد سینه در دختران ویژگی ثانویه است / گزینه 3: بزرگ شدن رحم در تولید مثل نقشی ندارد / گزینه 4: اسپرم سازی از ویژگی و اا (1ل
های اولیه است.

گزینه 3 ؛  در هفت سال دوم زشتی ها و زیبای ها را باید به کودک فهماند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ رشد را نمی توان به راحتی به مراحل مختلف تقسیم کرد به دلیل پیوستگی در رشد.و لا (1ل



143

روان شناسی رشد

گزینه 3 ؛  تغیراتی که به طور مستقیم در طول مثل دخالت دارند را تغیرات اولیه می نامند.و اا (1ل

گاهی انسان از این ویژگی به تدریج حاصل می شود.و اا (1ل گزینه 4 ؛ آ

گزینه 3 ؛ رسش جنسی: وقوع تغییراتی مربوط به حنسیت.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی : در کودکان 2-3 ماهه لبخند اجتماعی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ موضوعی که به ارتباط با دیگران مربوط است در حوزه رشد اجتماعی قرار می گیرد.و لا (1ل

گزینه 1 ؛ تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامد های ناسازگارانه ای می شوند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ خود آرمانی آن دسته از ویژگی هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد ولی ندارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛  یکی از عومل موثر بر رشد عوامل وراثتی است و یک از مهم ترین عوامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی : در کودکان 2-3 ماهه لبخند اجتماعی، در کودکان 7-8 ماهه ترس از غریبه.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ نوجوانان دارای پردازش ادراکی می باشند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: 15 ماهگی / گزینه 2: 5 ماهگی / گزینه 4: 14 ماهگیو اا (1ل

گزینه 2 ؛ گزینه 1: رشد سینه در دختران ویژگی ثانویه است / گزینه 3: بزرگ شدن رحم در تولید مثل نقشی ندارد / گزینه 4: اسپرم سازی از ویژگی و اا (1ل
های اولیه است.

گزینه 3 ؛  در هفت سال دوم زشتی ها و زیبای ها را باید به کودک فهماند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ رشد را نمی توان به راحتی به مراحل مختلف تقسیم کرد به دلیل پیوستگی در رشد.و لا (1ل
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گزینه 4 ؛ کودکان دارای پردازش ادراکی هستند به همین دلیل تمام توجه آنها بر شکل ظاهری و ظاهر اشیاست.و اا (1ل

گزینه 4 ؛  دو برابر شدن قلب مربوط به دوره نوجوانی است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ رسش کامال تحت تاثیر عوامل وراثتی نیست و محیط نیز بر آن تاثیر می گذارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ایفای نقش های جنسیتی بخشی از ویژگی های شناختی افراد را شامل می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ واژه تمرکز نشان دهنده توجه گزینشی در  نوجوانان است، چرا که کودکان قادر به توجه مداوم نیستند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛  تادیب به یادگیری و عامل محیطی مربوط است / ثابت ماندن ویژگی ها مربوط به عامل وراثتی است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ طفولیت / کودکی اول / کودکی دوم/ نوجوانی / جوانی / میانسالی / پیریو اا (1ل

گزینه 2 ؛ کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت )باال رفتن از پله( هستند و سپس توانیی حرکات ظریف همچون بستن بند کفش را بدست می آورند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ اصرار بر خواسته و احساس پشیمانی از جمله هیجان های مرکب هستند و تکلم مربوط به رشد شناختی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ تغییراتی که بر توانایی تولید مثل تاثیر می گذارند: ویژگی های جنسی اولیه ویژگی هایی که به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند.و لا (1ل

گزینه 3 ؛ هم هیجانات منفی و هم هیجانات مثبت نیاز به کنترل و هدایت دارند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ در سنین اولیه کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ به دلیل توجه مداوم و مستمر فرد بهتر می تواند تکالیف را انجام دهد و عوامل منفی تقسیم توجه را کاهش می دهد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارد و فرد در نوجوانی فرد بهتر می تواند درباره مسائل اخالقی و ارزشی و دینی قضاوت و اا (1ل
کند و واکنش دقیق تری نشان دهد.

گزینه 3 ؛ تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رویت اند: ویژگی های ثانویه ویژگی هایی که به طور مستقیم در تولید مثل نقش ندارند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ افزایش تحریک پذیری و تغییرات سریع در حاالت هیجانی )به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی( / هیجانات منبع رفتارهای مثبت و اا (1ل
و سازنده هستند.

گزینه 1 صحیح است.و اا (1ل
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گزینه 4 ؛و اا (1ل

 گزینه 1 ؛ هیجان ساده: بروز آن تحت تاثیر نظام پردازش های فردی نیست و غالبا به یک صورت پدیدار می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ برای اولین بار در نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد )فرضیه سازی(/ بهره مندی از تفکر احتمال گرا برای پیش بینی یک موقعیت.و لا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ وقتی به مفهوم همانند پدر و مادرش اشاره شده پس قطعا هر دو معلول عوامل وراثتی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ منظور از کودکی تولد تا 12 سالگی است و رشد از زمان تشکیل نطفه آغاز می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ در 6 ماهگی: نشستن با کمک / در 14 ماهگی: ایستادن مستقل / در 10 ماهگی: ایستادن با کمک.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ رشد شناختی به رشد توانایی های مرتبط با فرآیندهایی هم چون توجه، ادراک، حافظه و غیره اطالق می شود. رشد هیجانی در کودکی، و اا (1ل
گاهی از هیجانات اطرافیان اوست. گاهی از هیجانات خود کودک است، بلکه مستلزم آ فرآیندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آ

گزینه 2 ؛  ترس و خشم و محبت سه هیجان ساده هستند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی : در کودکان 2-3 ماهه لبخند اجتماعی / رشد جسمانی با سرعت و تغیرات بسیاری همراه است / در و اا (1ل
سنین اولیه کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد.

گزینه 4 ؛ نوجوانان بر خالف کودکان قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند / کودکان بر اساس پرداز ش ادراکی عمل می کنند که بر ویژگی و اا (1ل
های حسی و فیزیکی اشیاء تاکید دارد.
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گزینه 4 ؛و اا (1ل

 گزینه 1 ؛ هیجان ساده: بروز آن تحت تاثیر نظام پردازش های فردی نیست و غالبا به یک صورت پدیدار می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ برای اولین بار در نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد )فرضیه سازی(/ بهره مندی از تفکر احتمال گرا برای پیش بینی یک موقعیت.و لا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ وقتی به مفهوم همانند پدر و مادرش اشاره شده پس قطعا هر دو معلول عوامل وراثتی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ منظور از کودکی تولد تا 12 سالگی است و رشد از زمان تشکیل نطفه آغاز می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ در 6 ماهگی: نشستن با کمک / در 14 ماهگی: ایستادن مستقل / در 10 ماهگی: ایستادن با کمک.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ رشد شناختی به رشد توانایی های مرتبط با فرآیندهایی هم چون توجه، ادراک، حافظه و غیره اطالق می شود. رشد هیجانی در کودکی، و اا (1ل
گاهی از هیجانات اطرافیان اوست. گاهی از هیجانات خود کودک است، بلکه مستلزم آ فرآیندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آ

گزینه 2 ؛  ترس و خشم و محبت سه هیجان ساده هستند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی : در کودکان 2-3 ماهه لبخند اجتماعی / رشد جسمانی با سرعت و تغیرات بسیاری همراه است / در و اا (1ل
سنین اولیه کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد.

گزینه 4 ؛ نوجوانان بر خالف کودکان قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند / کودکان بر اساس پرداز ش ادراکی عمل می کنند که بر ویژگی و اا (1ل
های حسی و فیزیکی اشیاء تاکید دارد.
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گزینه 1 ؛ و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تحول اخالقی و ارزشی بیشتر از هر دوره دیگر در نوجوانی / برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود باید به عقاید و باور ها و ارزش و للا (1ل
های فرد تبدیل شود.

گزینه 4 ؛ برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود باید به عقاید و باور ها و ارزش های فرد تبدیل شود.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ اندازه و ظرفیت شش 3 برابر/ اندازه قلب 2 برار/  حجم کلی خون افزایش می یابد.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ زبان آموزی به دلیل یادگیری زبان مربوط به عامل محیطی می شود / رشد اجتماعی برای شکل گیری نیاز به اجتماع دارد/ کنترل و الا (1ل
هیجانات نیاز به یادگیری مهارت های آن دارد.

گزینه 1 ؛ رشد اخالقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه 2: دامنه نامحدودی از محیط های رشد جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و اخالقی در زندگی فرد را شامل می شود/ گزینه و الا (1ل
3: در روانشناسی رشد نمیتوان جنبه های مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کرد/ گزینه 4: تغیراتی را که از زمان تشکبل نطفه تا زمان مرگ در آدمی رخ می 

دهد مطالعه می کنند.

گزینه 3 ؛ به رفتار هایی که وابسته به آمادگی زیستی است / یک آمادگی خاص نهفته در فرد / دارای برنامه رشد طبیعی و منظم است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ گزینه 1 و 2 و 3 به تاثیرگذاری دیگران بر فرد اشاره دارد، پس عامل محیطی است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ زود عصبانی می شود ضعف در رشد هیجانی را القا می کند/ بی احترامی می کند هم به رشد اخالقی اشاره دارد.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ در هفت سال اول باید بدون توقع اطاعت از او سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: روابط با همساالن اجتماعی است که برای رشد اخالقی مطرح شده است و این گزینه را غلط کرده/ گزینه 2: روابط با همساالن و لاا (1ل
اجتماعی است که برای رشد هیجانی مطرح شده است و این گزینه را غلط کرده / گزینه 3: رابطه با همساالن اجتماعی است که برای رشد اخالقی مطرح شده 

است و این گزینه را غلط کرده.

گزینه 1 ؛ حاالت هیجانی و کیفیت تغذیه و سن مادر از جمله عوامل محیطی برای جنین است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ الف: نادرست )رسش تحت تاثیر عوامل محیطی است( / ب: نادرست )دو قلو های همسان از نظر ظاهر و رفتار بسیار به هم شبیه اند(و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ الف: هنگامی که علت را پدر یا مادر بیان کرده است به عامل وراثتی مربوط است / ب: تفاوت دو برادر در یک زمینه مشخص نشان از و ااا (1ل
تاثیر عامل محیطی دارد / ج: هنگامی که علت را پدر یا مادر بیان کرده است به عامل وراثتی مربوط است.

گزینه 1 ؛ کودکان در 12 ماهگی باید اولین کلمات را بیان کنند )وراثتی(/ اعضای خانواده کم حرف هستند )محیطی( / مراجعه به روانشناس و ااا (1ل
)محیطی( / هوش و استعداد )وراثتی( / کالس های نوآوری )محیطی(

گزینه 1 ؛ الف: یاد می گیرد )محیطی( / تربیت )محیطی( / پیش از یک سالگی نمی توانند صحبت کنند )وراثتی(و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رسش رفتارهایی است وابسته به آمادگی زیستی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ برخی از عوامل وراثتی موثر بر رشد از بدو تولد در رفتار نوزاد اهر می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ پدر و مادر منشا انتقال کروموزوم ها هستند و رسش بعد از تولد خود را نشان می دهد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ یادگیری از زمان تولد آغاز می شود و تا زمان پیری ادامه دارد، این در حالی است که گزینه های دیگر هیچ کدام از زمان تولد آغاز نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هفت سال سوم برابر با وزیر و مشاور است و از 14 سالگی تا 21 سالگی ادامه دارد که همزمان با دوره نوجوانی است.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ با توجه به ذکر کردن خانواده پر جمعیت تاکید بر عامل یادگیری و محیطی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه های 1 و 2 و 4 همگی از پیامد های همسان بودن است نه علت آن.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ رسش در همه ابعاد بعد تاثیر گذار است اما در رشد جسمانی حرکتی بیشتر خود را نشان می دهد چرا که رشد جسمانی حرکتی شاخص و ااا (1ل
ترین بعد رشد است.

گزینه 2 ؛ کمال همنشین در من اثر کرد نشان از تاثیر دیگران بر فرد اشاره دارد که جزئی از عوامل محیطی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: هر دو بخش درست است / گزینه 2: نادرست، درست / گزینه 3: هر دو بخش درست.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ دوقلو های همسان از نظر ظاهر و رفتار بسیار شبیه به هم هستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشورت کردن: هفت سال سوم / بهره بردن از حس تقلید: هفت سال اول/ نباید آمرانه با فرد صحبت کرد: هفت سال سومو ااا (1ل

پرورشگاه، و ااا (1ل در  بزرگ شدن  دارد / عوامل محیطی:  مادرش سرطان  توانی ذهنی، همچون  مادرش، کم  الکل  وراثتی: مصرف  ؛ عامل   2 گزینه 
یادگیری مهارت های مقابله.

این تست مربوط به فصل 4 است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رشد از زمان تشکیل نطفه تا مرگ را در بر میگیرد/ نوپایی مربوط به دوران کودکی اول است )1 تا 3 سالگی(/ پایان دوره کودکی اول و لاا (1ل
همزمان با شروع دبستان است.
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گزینه 1 ؛ الف: هنگامی که علت را پدر یا مادر بیان کرده است به عامل وراثتی مربوط است / ب: تفاوت دو برادر در یک زمینه مشخص نشان از و ااا (1ل
تاثیر عامل محیطی دارد / ج: هنگامی که علت را پدر یا مادر بیان کرده است به عامل وراثتی مربوط است.

گزینه 1 ؛ کودکان در 12 ماهگی باید اولین کلمات را بیان کنند )وراثتی(/ اعضای خانواده کم حرف هستند )محیطی( / مراجعه به روانشناس و ااا (1ل
)محیطی( / هوش و استعداد )وراثتی( / کالس های نوآوری )محیطی(

گزینه 1 ؛ الف: یاد می گیرد )محیطی( / تربیت )محیطی( / پیش از یک سالگی نمی توانند صحبت کنند )وراثتی(و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رسش رفتارهایی است وابسته به آمادگی زیستی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ برخی از عوامل وراثتی موثر بر رشد از بدو تولد در رفتار نوزاد اهر می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ پدر و مادر منشا انتقال کروموزوم ها هستند و رسش بعد از تولد خود را نشان می دهد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ یادگیری از زمان تولد آغاز می شود و تا زمان پیری ادامه دارد، این در حالی است که گزینه های دیگر هیچ کدام از زمان تولد آغاز نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هفت سال سوم برابر با وزیر و مشاور است و از 14 سالگی تا 21 سالگی ادامه دارد که همزمان با دوره نوجوانی است.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ با توجه به ذکر کردن خانواده پر جمعیت تاکید بر عامل یادگیری و محیطی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه های 1 و 2 و 4 همگی از پیامد های همسان بودن است نه علت آن.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ رسش در همه ابعاد بعد تاثیر گذار است اما در رشد جسمانی حرکتی بیشتر خود را نشان می دهد چرا که رشد جسمانی حرکتی شاخص و ااا (1ل
ترین بعد رشد است.

گزینه 2 ؛ کمال همنشین در من اثر کرد نشان از تاثیر دیگران بر فرد اشاره دارد که جزئی از عوامل محیطی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: هر دو بخش درست است / گزینه 2: نادرست، درست / گزینه 3: هر دو بخش درست.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ دوقلو های همسان از نظر ظاهر و رفتار بسیار شبیه به هم هستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشورت کردن: هفت سال سوم / بهره بردن از حس تقلید: هفت سال اول/ نباید آمرانه با فرد صحبت کرد: هفت سال سومو ااا (1ل

پرورشگاه، و ااا (1ل در  بزرگ شدن  دارد / عوامل محیطی:  مادرش سرطان  توانی ذهنی، همچون  مادرش، کم  الکل  وراثتی: مصرف  ؛ عامل  گزینه 2 
یادگیری مهارت های مقابله.

این تست مربوط به فصل 4 است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رشد از زمان تشکیل نطفه تا مرگ را در بر میگیرد/ نوپایی مربوط به دوران کودکی اول است )1 تا 3 سالگی(/ پایان دوره کودکی اول و لاا (1ل
همزمان با شروع دبستان است.
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گزینه 4 ؛ الف: نادرست )بسیاری از توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن به عوامل زیستی نیاز ندارند/ رد گزینه 1 و ااا (1ل

و: نادرست )او را در برخی تصمیمات دخالت داد مربوط به هفت سال سوم( / رد گزینه 2 و 3

گزینه 4 ؛ الف به عامل محیطی هم اشاره دارد )رد گزینه 1 و 3( / د هم به عامل محیطی اشاره دارد )رد گزینه 2(و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ پایان دوران کودکی دوم: شروع بلوغ جنسی / پایان دوره نوجوانی: استقالل از والدین/ با فرد نباید آمرانه رفتار کرد: هفت سال سوم.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ الف: شیوه برخورد با مادر عامل محیطی است/ ب: بزرگ شدن در مراکز بهزیستی به عامل محیطی اشاره دارد/ ج: در آغاز تولد فرد و ااا (1ل
توان یادگیری بسیار اندکی دارد پس عامل مهم وراثتی است.

گزینه 1 ؛ تجربیات کودکی: عامل محیطی/ تولد زود رس: عامل وراثتی / رابطه مادر و فرزند: عامل محیطی/ نظریه کلی راجب کودکی: وراثتیو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ برخورد در یک محیط جدید: عامل محیطی / تفاوت زبان افغانستان و ایران: عامل محیطی / اختالل در عملکرد عصبی: عامل وراثتیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه های دیگر هر سه به تاثیر دیگران بر فرد اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛  غلت زدن در 5 ماهگی اتفاق می افتد/ بلند شدن از وضعیت نشسته در 15 ماهگیو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تغیرات مهم جنسی اگر با رشد شناختی همراه نباشد نوجوان را در مقابل خطرها آسیب پذیرتر می کند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ ویژگی های اولیه به صورت مستقیم در تولید مثل دخالت دارند.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ ویژگی های ثانویه به صورت مستقیم قابل رویت هستند و در تولید مثل به صورت مستقیم دخالت ندارند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ برنامه ریزی یک فرایند تصمیم گیری است و بخشی از تفکر است، و تفکر هم بخشی از رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ یادگیری بخشی از فراند شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه1: ابتدا قد و وزن رشد میکند و سپس بعد از یک سال ماهیچه ها/ گزینه2: رسش جنسی مربوط به تغیرات جنسی است/ گزینه3: و ااا (1ل
کودکان بر خالف نوجوانان قادر به ظرفیت سازی حافه نیستند.

گزینه 2 ؛ گزینه 1: هر دو بخش درست/ گزینه 3: درست، نادرست / گزینه4: نادرست، درستو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تغیرات فیزیولیژیکی باعت تحریک پذیری در نو جوانان می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ممکن است دلیل انجام عول اخالقی در کودکان متفاوت باشد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ عالقه به بازی با هم جنسان خود: دوران دبستان/ بازی های موازی: 4 یا 5 سالگی/ لبخند اجتماعی: 2-3 ماهگی.و ااا (1ل
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گاهی از هیجانات خود و دیگران است.و ااا (1ل گزینه 1 ؛ رشد هیجانی در کودکی مستلزم آ

گزینه 1 ؛ ارتباط فرد با دیگران در بعد اجتماعی مطرح می شود.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ توجه: رشد شناختی/ بم شدن صدا: رشد جنسی/ ارتباط با والدین: اجتماعی/ هویت: رشد اخالقیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ الف: عالقه به بازی های موازی وجود دارد/ د: نوجوانی و کودکی هر دو از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ موارد د و هـ صحیح هستند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ الف: مشکل در تصمیم در دوره نوجوانی وجود دارد و تنها گزینه 2 به این دوره اشاره می کند./ ب: آرش بسیار آرمان گرا است و در دوره و ااا (1ل
نوجوانی قرار دارد/ ج: امیر بر اساس احساسات خود تصمیم گرفته و در دوره کودکی قرار دارد/ بازی با هم جنسان در سال های اول دبستان اتفاق می افتد.

گزینه 1 ؛ گزینه 2: رفتار های هیجانی نوجوانان اگر کنترل نشود منجر به رفتار های پرخطر و مخرب تبدیل می شود/ گزینه 3: نوجوان احساس و ااا (1ل
توانمندی زیادی می کند اما قوی نمی شود/ گزینه 4: توسط اطرافیان قابل درک نیست.

گزینه 3 ؛ نوپایی از 1 تا 3 سالگی/ نشستن مستقل در 8 ماهگی/ لبخند اجتماعی در 2 – 3 ماهگی/ باال نگه داشتن چانه در 2 ماهگی.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ کودکی و نوجوانی دو دوره مهم از مراحل رشد هستند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ عصبانیت هیجانی است که نتیجه آن بروز رفتاری به نام خشم است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ویژگی های اولیه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند اما به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند/ ویژگی های ثانویه به طور مستقیم و لاا (1ل
قابل مشاهده اند اما در تولید مثال نقش ندارند

گزینه 1 ؛ کودکی از زمان تولد شروع می شود و تا 12 سالگی ادامه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرد در دوران نوجوانی به دنبال هویت خود است و هویت خود را می سازد البته در این دوره امکان دارد که دچار بحران هویت شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ رشد دستگاه تناسلی از جمله ویژگی های اولیه جنسی است که از تغیرات اساسی محسوب می شود.و ااا (1ل
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گاهی از هیجانات خود و دیگران است.و ااا (1ل گزینه 1 ؛ رشد هیجانی در کودکی مستلزم آ

گزینه 1 ؛ ارتباط فرد با دیگران در بعد اجتماعی مطرح می شود.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ توجه: رشد شناختی/ بم شدن صدا: رشد جنسی/ ارتباط با والدین: اجتماعی/ هویت: رشد اخالقیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ الف: عالقه به بازی های موازی وجود دارد/ د: نوجوانی و کودکی هر دو از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ موارد د و هـ صحیح هستند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ الف: مشکل در تصمیم در دوره نوجوانی وجود دارد و تنها گزینه 2 به این دوره اشاره می کند./ ب: آرش بسیار آرمان گرا است و در دوره و ااا (1ل
نوجوانی قرار دارد/ ج: امیر بر اساس احساسات خود تصمیم گرفته و در دوره کودکی قرار دارد/ بازی با هم جنسان در سال های اول دبستان اتفاق می افتد.

گزینه 1 ؛ گزینه 2: رفتار های هیجانی نوجوانان اگر کنترل نشود منجر به رفتار های پرخطر و مخرب تبدیل می شود/ گزینه 3: نوجوان احساس و ااا (1ل
توانمندی زیادی می کند اما قوی نمی شود/ گزینه 4: توسط اطرافیان قابل درک نیست.

گزینه 3 ؛ نوپایی از 1 تا 3 سالگی/ نشستن مستقل در 8 ماهگی/ لبخند اجتماعی در 2 – 3 ماهگی/ باال نگه داشتن چانه در 2 ماهگی.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ کودکی و نوجوانی دو دوره مهم از مراحل رشد هستند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ عصبانیت هیجانی است که نتیجه آن بروز رفتاری به نام خشم است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ویژگی های اولیه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند اما به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند/ ویژگی های ثانویه به طور مستقیم و لاا (1ل
قابل مشاهده اند اما در تولید مثال نقش ندارند

گزینه 1 ؛ کودکی از زمان تولد شروع می شود و تا 12 سالگی ادامه دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ فرد در دوران نوجوانی به دنبال هویت خود است و هویت خود را می سازد البته در این دوره امکان دارد که دچار بحران هویت شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ رشد دستگاه تناسلی از جمله ویژگی های اولیه جنسی است که از تغیرات اساسی محسوب می شود.و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ هیجان در کودکی فرایند پیچیده ای دارد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان در سنین اولیه )4 یا 5 سالگی( عالقه به بازی در کنار هم ولی به صورت انفرادی دارند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ اولین عالیم رشد در کودکان لبخند اجتماعی است که در 2-3 ماهگی اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مورد الف و د تماما درست است و بقیه گزینه ها همگی نادرست.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ناگهانی بودن رشد در دوره نوجوانی صحیح است اما با جمله به تدریج تناقض دارد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ ترس و خشم و محبت هر سه هیجان ساده هستن.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ به صورت مستقل ایستادن در 14 ماهگی اتفاق می افتد و در 15 ماهگی راه رفتن به صورت مستقل اتفاق می افتد.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ ارتباط افراد با دیگران در رشد اجتماعی مطرح می شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ برای تداوم توجه نیاز به تمرکز دارد و باید توانست محرک های نامرتبط را منع کرد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ رشد اخالقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه سازی مربوط به بعد شناختی است که تنها مربوط به واقعیت نیست و در صورت تخیل فرض می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود باید به عقاید و باور ها و ارزش های فرد تبدیل شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ فرد در دوره نوجوانی احتمال گرا می شود و این بعد به رشد شناختی مربوط می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: کودکان در اوایل به بازی های انفرادی تمایل دارند/ گزینه 2: ترس و خشم و محبت از هیجانات ساده اند/ گزینه 3: کودکان و ااا (1ل
ابتدا حرکات درشت را انجام می دهند سپس حرکات ظریف.

گزینه 2 ؛ الف: اساسی ترین تغییر مربوط به ویژگی های اولیه است/ ب: رشد جسمانی ناگهانی است/ ج: ویژگی های ثانویه در تولید مثل نقش و ااا (1ل
ندارند و به طور مستقیم قابل رویت اند.

گزینه 1 ؛ روانشناسی رشد از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ را بررسی می کند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ امکانات فکری به طور مستقیم به تفکر اشاره دارد/ تمرکز بر تکالیف همان توجه متداوم است.و لاا (1ل

گزینه 4؛ گزینه 1: به هفت سال دوم یا کودکی دوم اشاره دارد/ گزینه 2: اندازه شش ها سه برابر و قلب دو برابر می شود/ گزینه 3: دستگاه تولید و ااا (1ل
مثل از جمله ویژگی های اولیه است.
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گزینه 2 ؛ نوجوانان از نظر هیجانی به شدت تحریک پذیرند و علت آن تغییرات فیزیو لوژیکی و رشد هورمون ها است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ علت آن تغییرات فیزیو لوژیکی و رشد هورمون ها است / نگاه آرمانی نوجوانان آنان را مطلق گرا می کند/ شاخص ترین جنبه رشد در و ااا (1ل
دوره نوجوانی رشد جسمانی است.

گزینه 3 ؛ الف: قادر به تفکر فرضی نیست/ ب: مشکل در تصمیم گیری در نوجوانی شکل می گیرد/ ج: کودکان هیجانات خود را متناسب با و ااا (1ل
هیجانات دیگران جهت می دهند/ د: کودکان انجام عمل اخالقی دارند بدون آن که دلیل اخالقی داشته باشند.

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انتقاد در جمع: شناختی / ناراحت شدن: هیجانی )رد گزینه های دیگر(و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رشد از زمان تشکیل نطفه تا مرگ ادامه دارد/ نوپایی 1 تا 3 سالگی است که در کودکی اول اتفاق می افتد/ پایان کودکی اول شروع و ااا (1ل
سال های دبستان است.

گزینه 4 ؛ الف( آرمان گرایی و عیب جویی از پیامدهای شناختی دورۀ نوجوانی است. ب( در دورۀ نوجوانی اندازۀ بدن به سرعت افزایش می یابد و رشد و ااا (1ل
ناگهانی است. ج( تصور خود آرمانی، مربوط به هویت بوده و از ابعاد اجتماعی رشد است. د( تحریک پذیری هیجانات و بی ثباتی عاطفی از ویژگی های هیجانی دورۀ 

نوجوانی است.

گزینه 4 ؛ الف( به دلیل تغییر در هورمون ها و حاالت فیزیولوژیکی تحریک پذیری نوجوان افزایش می یابد. ج( تمایز خود از سایرین به هویت مربوط و ااا (1ل
است و در حوزۀ رشد اجتماعی جای می گیرد. د( سازگاری بهتر با ضرورت تکالیف، حاصل گزینشی تر شدن توجه نوجوان است.

گزینه 4 ؛ نوجوان به علت رشد فزاینده در توانایی های شناختی و سایر تغییرات، احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز دارد که در این موقعیت و لاا (1ل
توصیه می شود، ویژگی های منحصر به فرد او را بپذیریم تا در زمان مناسب دیدگاه های متعادل تری به وجود بیاید.

ج( با توجه به رشد شناختی دورۀ نوجوانی فرد در پیش بینی یک موقعیت می تواند از احتماالت مختلف بهره ببرد.

گزینه 4 ؛ الف( ویژگی آرمان گرایی، به پیامدهای تغییرات شناختی اشاره دارد. ب( به توصیف هویت آرمانی خود پرداخته که به جنبۀ اجتماعی مربوط و ااا (1ل
است. ج( تحریک پذیری باالی نوجوانان به رشد هیجانی مربوط است.

گزینه 4 ؛ الف( مریم خندۀ حضار را به عنوان نشانۀ مثبت درک کرده است ←← رشد هیجانی کودکی ب( کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و و ااا (1ل
بد ندارند و مسئول رفتار خود نیستند ←←  رشد اخالقیکودکی ج( نوجوانان به دنبال یادگیری چگونگی به حافظه سپردن اطالعات )فراحافظه( هستند←← رشد 

شناختی نوجوانی د( به دلیل تغییرات فیزیولوژی و هورمونی در نوجوانی، تحریک پذیری نوجوانان افزایش می یابد ←←  رشد هیجانی نوجوانی
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گزینه 2 ؛ نوجوانان از نظر هیجانی به شدت تحریک پذیرند و علت آن تغییرات فیزیو لوژیکی و رشد هورمون ها است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ علت آن تغییرات فیزیو لوژیکی و رشد هورمون ها است / نگاه آرمانی نوجوانان آنان را مطلق گرا می کند/ شاخص ترین جنبه رشد در و ااا (1ل
دوره نوجوانی رشد جسمانی است.

گزینه 3 ؛ الف: قادر به تفکر فرضی نیست/ ب: مشکل در تصمیم گیری در نوجوانی شکل می گیرد/ ج: کودکان هیجانات خود را متناسب با و ااا (1ل
هیجانات دیگران جهت می دهند/ د: کودکان انجام عمل اخالقی دارند بدون آن که دلیل اخالقی داشته باشند.

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انتقاد در جمع: شناختی / ناراحت شدن: هیجانی )رد گزینه های دیگر(و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رشد از زمان تشکیل نطفه تا مرگ ادامه دارد/ نوپایی 1 تا 3 سالگی است که در کودکی اول اتفاق می افتد/ پایان کودکی اول شروع و ااا (1ل
سال های دبستان است.

گزینه 4 ؛ الف( آرمان گرایی و عیب جویی از پیامدهای شناختی دورۀ نوجوانی است. ب( در دورۀ نوجوانی اندازۀ بدن به سرعت افزایش می یابد و رشد و ااا (1ل
ناگهانی است. ج( تصور خود آرمانی، مربوط به هویت بوده و از ابعاد اجتماعی رشد است. د( تحریک پذیری هیجانات و بی ثباتی عاطفی از ویژگی های هیجانی دورۀ 

نوجوانی است.

گزینه 4 ؛ الف( به دلیل تغییر در هورمون ها و حاالت فیزیولوژیکی تحریک پذیری نوجوان افزایش می یابد. ج( تمایز خود از سایرین به هویت مربوط و ااا (1ل
است و در حوزۀ رشد اجتماعی جای می گیرد. د( سازگاری بهتر با ضرورت تکالیف، حاصل گزینشی تر شدن توجه نوجوان است.

گزینه 4 ؛ نوجوان به علت رشد فزاینده در توانایی های شناختی و سایر تغییرات، احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز دارد که در این موقعیت و لاا (1ل
توصیه می شود، ویژگی های منحصر به فرد او را بپذیریم تا در زمان مناسب دیدگاه های متعادل تری به وجود بیاید.

ج( با توجه به رشد شناختی دورۀ نوجوانی فرد در پیش بینی یک موقعیت می تواند از احتماالت مختلف بهره ببرد.

گزینه 4 ؛ الف( ویژگی آرمان گرایی، به پیامدهای تغییرات شناختی اشاره دارد. ب( به توصیف هویت آرمانی خود پرداخته که به جنبۀ اجتماعی مربوط و ااا (1ل
است. ج( تحریک پذیری باالی نوجوانان به رشد هیجانی مربوط است.

گزینه 4 ؛ الف( مریم خندۀ حضار را به عنوان نشانۀ مثبت درک کرده است ←← رشد هیجانی کودکی ب( کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و و ااا (1ل
بد ندارند و مسئول رفتار خود نیستند ←←  رشد اخالقیکودکی ج( نوجوانان به دنبال یادگیری چگونگی به حافظه سپردن اطالعات )فراحافظه( هستند←← رشد 

شناختی نوجوانی د( به دلیل تغییرات فیزیولوژی و هورمونی در نوجوانی، تحریک پذیری نوجوانان افزایش می یابد ←←  رشد هیجانی نوجوانی
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گزینه 2 ؛ الف( در حدود یک سال پس از افزایش قد و وزن ماهیچه ها رشد بیشتری می کنند. ب( مهارت فراحافظه در دوران کودکی وجود ندارد. و ااا (1ل
د( بی ثباتی هیجانی غالبًا در دوران نوجوانی اتفاق می افتد. هـ( نوجوانان در خالل رشد اجتماعی، تمایل بیشتری به گروه هم ساالن دارند اما این به معنای عدم 

تمایل به حضور در کنار والدین و خواهر و برادر خود نیست.

 گزینه 1 ؛ ب( در اغلب موارد صرف شناخت، به اعمال اخالقی منجر نمی شود و به این منظور شناخت فرد باید به عقاید و باورهای او تبدیل شوند.و ااا (1ل
 ج( رویاپردازی، به جای تالش برای کم کردن فاصلۀ خود واقعی و آرمانی غیرطبیعی نیست؛ اما استفاده مکرر از آن باعث افت در عملکرد تحصیلی می شود.

هـ( نوجوانان رشد فزاینده ای در توانایی های شناختی دارند.

گزینه 2 ؛ الف( آرین به هویت خود پی برده و بین خود و دیگران تمایز قائل است ←←  اجتماعی ب( آرش به علت ویژگی های هیجانی دوران و ااا (1ل
تغییرات  پیامدهای  از  نوجوانی  انتقاد در  به  بسیار عصبانی می شود←← هیجانی ج( حساسیت  برابر یک حرف ساده  در  و  بسیار تحریک پذیر است  نوجوانی 
سازنده هویت  و شغلی  آرمانی  و خود  است  مهرداد  آرمانی  روانشناس شدن خود  تصور  د(  نشود.  انتقاد  بقیه  در حضور  نوجوان  از  است  بهتر  و  است  شناختی 

می باشد←← اجتماعی هـ( تصور پیرامون انجام اعمال اخالقی ←← رشد اخالقی

گزینه 2 ؛ الف( تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی افزایش می یابد، در صورت هدایت نشدن، این هیجانات به رفتارهای پرخطر و و ااا (1ل
مخرب منجر می شوند؛ بنابراین در این دوره باید مهارت هایی هم چون کنترل خشم و ورزش کردن را بیاموزیم تا بتوانیم هیجانات را در جهت صحیح به کار بگیریم. 
ب( این مثال به آرمان گرایی و عیب جویی، از پیامدهای تغییرات شناختی اشاره دارد. ج( با توجه به رشد شناختی دورۀ نوجوانی فرد در پیش بینی یک موقعیت 

می تواند از احتماالت مختلف بهره ببرد.

گزینه 2 ؛ در دورۀ نوجوانی اندام های داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند، به طوری که اندازه و ظرفیت ُشش، سه برابر و اندازۀ قلب دو برابر می شود و ااا (1ل
و حجم کلی خون افزایش می یابد. تشریح عبارات نادرست: گزینۀ »11«: یکی از ویژگی های رشد در دورۀ نوجوانی، ناگهانی بودن آن است.   گزینۀ »33«: در 
این دوره اندازه بدن به سرعت افزایش می یابد و تناسب بدن به سرعت تغییر می کند. گزینۀ »44«: در حدود یک سال پس از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد 

بیشتری می کنند.

گزینه 4 ؛ بیت اول به وراثت انسان اشاره می کند و بیت دوم به تاثیر دیگران بر فرد اشاره می کند یعنی عامل محیطی.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ وزیر و مشاور هفت سال سوم یعنی 14 سالگی به بعد که دوره نوجوانی را شامل می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ در هفت سال سوم باید با کودک به منزله مشاور رفتار کرد و دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود/ گزینه 1: هفت سال دوم/ و للا (1ل

گزینه 2: هفت سال اول/ گزینه 3: هفت سال سوم، مانند دیگران باید او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.

گزینه 2 ؛ ویژگی های مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد اما امروزه اکثر روانشناسان و الا (1ل
به رشد مرحله ای اعتقاد دارند.

گزینه 1 ؛ در روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است رسش یا پختگی می گویند.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ با قرار گرفتن در محیط لهجه تغییر می کند پس لهجه حرف زدن تحت تاثیر دیگران است )عامل محیطی(و الا (1ل

گزینه 1 ؛ ابراز خشم: هیجانی/ روابط با همساالن: اجتماعی / حل مساله: شناختیو الا (1ل
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گزینه 4 ؛ وراثت عامل زیستی موثر بر رشد؛  ایجاد کننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است برخی از این صفات در بدو تولد در فرد ظاهر می شود و الا (1ل
)صفات ظاهری معموال(، بروز برخی صفات نیازمند گذر زمان است و در شرایط خاص ظهور می کند )صفات اخالقی معموال(.

گزینه 1 ؛ واژه همانند پدرش به عامل وراثتی اشاره دارد و همچنین تحت تاثیر افراد خانواده قرار گرفتن به عامل محیطی اشاره دارد.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ بزرگسالی اول همان جوانی است یعنی 20 تا 40 سالگی/ استفاده از حس تقلید مربوط به هفت سال اول است/ کودکی دوم از 7 سالگی و الا (1ل
آغاز می شود و تا 12 سالگی ادامه دارد.

گزینه 3 ؛ دو قلو های همسان از یک تخمک بوجود آمده اند و کروموزوم های مادر xx است.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ دو سال اول زندگی را طفولیت و 7 تا 12 سالگی را کودکی دوم می نامند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ الف: دوقلو های همسان از یک تخمک بوجود آمدند/ ب: دقلو های همسان قطعا هم جنس هستند.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ روانشناسی رشد شاخه ای از علم روانشناسی که تغییرات انسان از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ را بررسی میکند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مهمترین عامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت ابعاد مختلف رشد در طول زندگی ) از زمان تولد تا مرگ( را فراخنای زندگی می گویند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فهماندن زیبایی ها و زشتی ها و رشد دادن عواطف و احساسات: هفت سال دوم/ حس تقلید: هفت سال اول/ تصمیم گیری: هفت و ااا (1ل
سال سوم.

گزینه 3 ؛ روانشناسی دو دوره از زندگی انسان ها را بسیار مهم تلقی میکند: دوره کودکی و نوجوانی.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ در روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است رسش یا پختگی می گویند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: رسش آمادگی زیستی برای انجام فعالیتی خاص است/ گزینه 2: رشد تنها تحت تاثیر عوامل زیستی نیست/ گزینه 4: حل و ااا (1ل
مسئله جزء جنبه شناختی است.

گزینه 2 ؛ مهمترین عامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است/ سه تا هفت سال و تا سن 21 سالگی/ کدکان نوپا در 1 تا 3 سالگی قرار دارند و ااا (1ل
که در دوره کودکی اول قرار دارند/ کودکی دوم تا زمان استقالل از والدین ادامه دارد.

گزینه 4 ؛ رسش در درون فرد است و بر بروز تغییرات در جنبه ها و مراحل رشد تاثیر گذار است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ دوقلو های همسان هر دو شبیه به یکدیگرند و از یک تخمک بوجود آمده اند و تفاوت های آنها مربوط به عوامل محیطی و یادگیری و لاا (1ل
آنها است.

گزینه 4 ؛ کودک در هفت سال اول باید از حس تقلید کودک به بهترین شکل ممکن استفاده نمود.و ااا (1ل
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گزینه 4 ؛ وراثت عامل زیستی موثر بر رشد؛  ایجاد کننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است برخی از این صفات در بدو تولد در فرد ظاهر می شود و الا (1ل
)صفات ظاهری معموال(، بروز برخی صفات نیازمند گذر زمان است و در شرایط خاص ظهور می کند )صفات اخالقی معموال(.

گزینه 1 ؛ واژه همانند پدرش به عامل وراثتی اشاره دارد و همچنین تحت تاثیر افراد خانواده قرار گرفتن به عامل محیطی اشاره دارد.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ بزرگسالی اول همان جوانی است یعنی 20 تا 40 سالگی/ استفاده از حس تقلید مربوط به هفت سال اول است/ کودکی دوم از 7 سالگی و الا (1ل
آغاز می شود و تا 12 سالگی ادامه دارد.

گزینه 3 ؛ دو قلو های همسان از یک تخمک بوجود آمده اند و کروموزوم های مادر xx است.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ دو سال اول زندگی را طفولیت و 7 تا 12 سالگی را کودکی دوم می نامند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ الف: دوقلو های همسان از یک تخمک بوجود آمدند/ ب: دقلو های همسان قطعا هم جنس هستند.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ روانشناسی رشد شاخه ای از علم روانشناسی که تغییرات انسان از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ را بررسی میکند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مهمترین عامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت ابعاد مختلف رشد در طول زندگی ) از زمان تولد تا مرگ( را فراخنای زندگی می گویند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فهماندن زیبایی ها و زشتی ها و رشد دادن عواطف و احساسات: هفت سال دوم/ حس تقلید: هفت سال اول/ تصمیم گیری: هفت و ااا (1ل
سال سوم.

گزینه 3 ؛ روانشناسی دو دوره از زندگی انسان ها را بسیار مهم تلقی میکند: دوره کودکی و نوجوانی.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ در روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است رسش یا پختگی می گویند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: رسش آمادگی زیستی برای انجام فعالیتی خاص است/ گزینه 2: رشد تنها تحت تاثیر عوامل زیستی نیست/ گزینه 4: حل و ااا (1ل
مسئله جزء جنبه شناختی است.

گزینه 2 ؛ مهمترین عامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است/ سه تا هفت سال و تا سن 21 سالگی/ کدکان نوپا در 1 تا 3 سالگی قرار دارند و ااا (1ل
که در دوره کودکی اول قرار دارند/ کودکی دوم تا زمان استقالل از والدین ادامه دارد.

گزینه 4 ؛ رسش در درون فرد است و بر بروز تغییرات در جنبه ها و مراحل رشد تاثیر گذار است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ دوقلو های همسان هر دو شبیه به یکدیگرند و از یک تخمک بوجود آمده اند و تفاوت های آنها مربوط به عوامل محیطی و یادگیری و لاا (1ل
آنها است.

گزینه 4 ؛ کودک در هفت سال اول باید از حس تقلید کودک به بهترین شکل ممکن استفاده نمود.و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ رشد از زمان تشکیل نطفه شروع می شود و تا زمان مرگ ادامه دارد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ بزرگسالی دوم همان میانسالی است که از 40 تا 60 سالگی را در بر میگیرد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ وراثت یکی از عوامل زیستی است که بر رشد تاثیرگذار است و مهمترین عامل محیطی یادگیری است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ شناسایی و پیش بینی تغیرات در طول زندگی را فراخنای زندگی می نامند/ رفتار های وابسته به آمادگی زیستی رسش نام دارد که نام و ااا (1ل
دیگر آن پختگی است/ مهمترین عامل محیطی تاثیر گذار بر رشد یادگیری است.

گزینه 2 ؛ با بارور شدن تخمک مادر توسط اسپرم پدر نطفه شکل میگیرد و تخمک بارور شده دارای 46 کروموزوم است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ کودکی از زمان تولد شروع می شود و تا 12 سالگی یا شروع بلوغ جنسی ادامه دارد و نوجوانی از همان سن آغاز شده و تا زمان استقالل و ااا (1ل
از والدین ادامه دارد.

گزینه 3 ؛ نشستن مستقل: 5 تا 8 ماهگی / دوقلو های ناهمسان از دو تخمک جدا وجود آمده اند/ هفت سال دوم کودک فرمانبردار است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ نشستن با کمک: 3 تا 6 ماهگی/ ایستادن مستقل: 11 تا 14 ماهگی/ ایستادن با کمک 7 تا 10 ماهگی.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ رشد شناختی مربوط به فرایند شناخت مثل توجه و ادراک و حافظه و ... می شود و رشد هیجانی در کودکی فرایند پیچیده ای دارد که و لاا (1ل
گاهی از هیجانات خود کودک و دیگران است. مستلزم آ

گزینه 2 ؛ هیجانات ساده: ترس  و خشم و محبت / هیجانات مرکب: سپاس گزاری و ترحم و احساس پشیمانیو ااا (1ل

گزینه 3 ؛  ابتدایی ترین عالیم رشد اجتماعی در 2 – 3 ماهگی رخ می دهد که لبخند اجتماعی است/ رشد جسمانی حرکتی در کودکی با سرعت و ااا (1ل
بسایر زیاد و در نوجوانی به طور ناگهانی اتفاق می افتد/ کودکان در بازی های موازی در کنار هم اما به صورت انفرادی بازی می کنند.

گزینه 1 ؛ اولین عالئم رشد در 2 – 3 ماهگی اتفاق می افتد و کودکان در سال های اولیه دبستان به بازی های گروهی عالقه مند می شوند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ دوقلو های ناهمسان لزوما هم جنس نیستند/ هیجانی که تحت تاثیر نظام پردازشی افراد نیست هیجان های ساده هستند و کودک و ااا (1ل
در 7-8 ماهگی ترس از غریبه دارد.

گزینه 4 ؛ کودکان در ابتدا به دلیل آنکه تصوری از کار خوب  و بد ندارند پس مسئول کار خود نیستند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ترس از غریبه مروبط به رشد اجتماعی است و در 7-8 ماهگی بروز می کند.و ااا (1ل

گاهی بیشتر و تعامل با محیط بازتر و متنوع تر از حیوانات رشد یافته تر است.و ااا (1ل گزینه 3 ؛ رشد هیجانی کودکان به دلیل آ

گاهی از هیجانات خود کودک و دیگران است.و ااا (1ل گزینه 3 ؛ رشد هیجانی در کودکی فرایند پیچیده ای دارد که مستلزم آ

155

روان شناسی رشد

گزینه 1 ؛ صحبت کردن: بعد شناختی / اصرار بر خواسته: هیجانی/ باید ها و نباید های رفتاری: اخالقی.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توانایی ایستادن با کمک بعد از نشستن مستقل در کودکان شکل میگیرد در 7 تا 10 ماهگی.و لاا (1ل

گاهی از هیجانات خود کودک و دیگران است.و ااا (1ل گزینه 2 ؛ رشد هیجانی در کودکی فرایند پیچیده ای دارد که مستلزم آ

گزینه 4 ؛ اولین عالمت رشد اجتماعی در 2-3 ماهگی اتفاق می افتد که لبخند اجتماعی است و ترس از غریبه در 7-8 ماهگی  اتفاق می افتد و و ااا (1ل
کودکان در 4 یا 5 سالگی به بازی های موازی تمایل دارند.

گزینه 3 ؛ حافظه و ادراک مربوط به رشد شناختی و ابراز محبت و حس آمیزی داشتن مربوط به رشد هیجانی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در بازی های موازی کودکان عالقه مندند که در کنار یکدیگر بازی های انفرادی انجام دهند و لبخند اجتماعی در 2-3 ماهگی بروز میکند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان در سنین اولیه بازی ها را به صورت انفرادی پاسخ می دهند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد، بعد جسمانی و حرکتی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ایستادن با کمک: 7 تا 10 ماهگی/ نشستن با کمک: 3 تا 6 ماهگی/ ایستادن مستقل: 11 تا 14 ماهگی/ بلند شدن از وضعیت و ااا (1ل
نشسته: 9 تا 12 ماهگی.

گزینه 4 ؛ حل مسئله یکی از اقسا تفکر است و مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در پردازش ادراکی توجه افراد بر ویژگی های ظاهری و حسی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: اجتماعی-اخالقی-شناختی-هیجانی / گزینه 2: هیجانی-اجتماعی-اخالقی-شناختی / گزینه 4: شناختی-اجتماعی-و لاا (1ل
هیجانی-اخالقی

گزینه 1 ؛ پردازش ادراکی به معنای توجه به ویژگی های ظاهری و حسی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان تصوری از کار خوب بد ندارند پس مسئول عمل خویش نیستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: نوجوانان دارای تفکر احتمال گرا هستند/ گزینه 2: خودآرمانی در نوجوانی بروز میکند/ گزینه 3: پردازش مفهومی برای و ااا (1ل
نوجوانان است.

گزینه 2 ؛ آن دو از نظر نوع پرازش متفاوت بودند و پردازش ادراکی توجه به ویژگی های ظاهری و حسی است اما پردازش مفهومی به ویژگی های و ااا (1ل
مشترک اشاره دارد.

گزینه 4 ؛ الف: ترس از غریبه در 7-8 ماهگی اتفاق می افتد/ ب: اندازه شش سه برابر و اندازه قلب دو برابر می شود/ ت: تنها شناخت منجر به و ااا (1ل
رفتار اخالقی منجر نمی شود/ ث: 12 تا 20 سالگی را دوره نوجوانی می نامند.
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گزینه 1 ؛ صحبت کردن: بعد شناختی / اصرار بر خواسته: هیجانی/ باید ها و نباید های رفتاری: اخالقی.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توانایی ایستادن با کمک بعد از نشستن مستقل در کودکان شکل میگیرد در 7 تا 10 ماهگی.و لاا (1ل

گاهی از هیجانات خود کودک و دیگران است.و ااا (1ل گزینه 2 ؛ رشد هیجانی در کودکی فرایند پیچیده ای دارد که مستلزم آ

گزینه 4 ؛ اولین عالمت رشد اجتماعی در 2-3 ماهگی اتفاق می افتد که لبخند اجتماعی است و ترس از غریبه در 7-8 ماهگی  اتفاق می افتد و و ااا (1ل
کودکان در 4 یا 5 سالگی به بازی های موازی تمایل دارند.

گزینه 3 ؛ حافظه و ادراک مربوط به رشد شناختی و ابراز محبت و حس آمیزی داشتن مربوط به رشد هیجانی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در بازی های موازی کودکان عالقه مندند که در کنار یکدیگر بازی های انفرادی انجام دهند و لبخند اجتماعی در 2-3 ماهگی بروز میکند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان در سنین اولیه بازی ها را به صورت انفرادی پاسخ می دهند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد، بعد جسمانی و حرکتی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ایستادن با کمک: 7 تا 10 ماهگی/ نشستن با کمک: 3 تا 6 ماهگی/ ایستادن مستقل: 11 تا 14 ماهگی/ بلند شدن از وضعیت و ااا (1ل
نشسته: 9 تا 12 ماهگی.

گزینه 4 ؛ حل مسئله یکی از اقسا تفکر است و مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در پردازش ادراکی توجه افراد بر ویژگی های ظاهری و حسی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: اجتماعی-اخالقی-شناختی-هیجانی / گزینه 2: هیجانی-اجتماعی-اخالقی-شناختی / گزینه 4: شناختی-اجتماعی-و لاا (1ل
هیجانی-اخالقی

گزینه 1 ؛ پردازش ادراکی به معنای توجه به ویژگی های ظاهری و حسی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کودکان تصوری از کار خوب بد ندارند پس مسئول عمل خویش نیستند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: نوجوانان دارای تفکر احتمال گرا هستند/ گزینه 2: خودآرمانی در نوجوانی بروز میکند/ گزینه 3: پردازش مفهومی برای و ااا (1ل
نوجوانان است.

گزینه 2 ؛ آن دو از نظر نوع پرازش متفاوت بودند و پردازش ادراکی توجه به ویژگی های ظاهری و حسی است اما پردازش مفهومی به ویژگی های و ااا (1ل
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گزینه 4 ؛ الف: ترس از غریبه در 7-8 ماهگی اتفاق می افتد/ ب: اندازه شش سه برابر و اندازه قلب دو برابر می شود/ ت: تنها شناخت منجر به و ااا (1ل
رفتار اخالقی منجر نمی شود/ ث: 12 تا 20 سالگی را دوره نوجوانی می نامند.
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گزینه 2 ؛ کودکان در 4-5 سالگی به صورت موازی بازی می کنند یعنی در کار هم بازی های انفرادی را انجام می دهند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ کودکی دوم تا زمان شروع بلوغ جنسی ادامه دارد و نوجوانی با شروع بلوغ جنسی آغاز می شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رشد جسمانی-حرکتی در کودکی با سرعت زیادی و در دوره نوجوانی به طور ناگهانی اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: اجتماعی-هیجانی-اخالقی-شناختی / گزینه 2: اخالقی-شناختی-هیجانی-اجتماعی / گزینه 3: اجتماعی-شناختی-و ااا (1ل
اخالقی-هیجانی

گزینه 4 ؛ الف: مربوط به رشد عضالت است/ ب: احساس پشیمانی از جمله هیجانات مرکب است/ تصمیم گیری یکی از اقسام تفکر است و و لاا (1ل
به جنبه شناختی مربوط می شود.

گزینه 3 ؛ روانشناسی رشد از زمان تشکیل نطفه تا مرگ را بررسی می کند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ رشد شناختی مرتبط با فرایند هایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل و ... است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ در بر گیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کنند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: رشد دینی نادرست می باشد/ گزینه 2: صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر نمی شود/ گزینه 3: هویت یکی از و ااا (1ل
تکالیف اصلی است.

گزینه 3 ؛ حجم کلی خون افزایش می یابد و ظرفیت شش ها سه برابر و ظرفیت قلب دو برابر می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ قضاوت یکی از اقسام تفکر است که مربوط به رشد شناختی است و باید ها و نباید ها مربوط به رشد اخالقی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه1: نادرست-درست / گزینه 2: درست-نادرست / گزینه 3: نادرست-نادرستو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد جسمانی و حرکتی است و تحول اخالقی ارزشی در دوره نوجوانی بیشتر از هر دوره دیگری است.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛ انتخاب شغل ویژگی اجتماعی هویت است و ایفای نقش جنسیتی ویژگی روانی هویت.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ بی ثباتی و تحریک پذیری: هیجانی / رشد اندام های داخلی: جسمانی / فرضیه سازی: شناخت.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ خود واقعی همان چیزی است که هستیم، خود آرمانی آن چیزی است که می خواهیم باشیم و نوجوانان برای کم کردن فاصله بین خود و ااا (1ل
واقعی و خود آرمانی رویاپردازی می کنند و این کار باعث افت عملکرد تحصیلی آنها می شود.

گزینه 4 ؛ گزینه 1: نادرست-نادرست/ گزینه 2: نادرست-نادرست / گزینه 3: درست-درستو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ شناخت به تنهایی منجر به اخالق نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ عدم پختگی الزم در نحوه به کارگیری توانایی هایی که با تغیرات شناختی بوجود می آید باعث بروز پیامد های ناسازگارانه ای می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ترس از افراد غریبه: 7-8 ماهگی رشد اجتماعی/ عصبانی شدن ناگهانی: هیجانی در نوجوانی به دلیل ناگهانی بودن/ دو برابر شدن و ااا (1ل
قلب: رشد جسمانی در نوجوانی.

گزینه 4 ؛ الف: رشد هیجانی در دوره کودکی/ ب: رشد جسمانی دوره کودکی/ ج: رشد اجتماعی دوره نوجوانی/ د: رشد شناختی دوره کودکیو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی بیش از هر دوره دیگری است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ رشد ناگهانی مهم ترین ویژگی رشد در دوره نوجوانی است.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ کودکان دارای پردازش ادراکی و نوجوانان دارای پردازش مفهومی هستند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ دوره کودکی نسبت به سایر دوره های بعدی رشد اهمیت زیادی دارد و نوجوانی دوره ای است که با شدید ترین و گسترده ترین تغییرات و ااا (1ل
زیستی همراه است.

گزینه 1 ؛ الف: رشد اخالقی / ب: رشد هیجانی/ ج: رشد شناختی/ د: رشد اخالقیو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ نوجوانان به گذراندن وقت خود با هم سن و ساالن تمایل بیشتری دارند اما این به آن معنا نیست که عالقه ای به خانواده خود ندارند.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود شناخت باید به عقاید و باور ها و ارزش های فرد تبدیل شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ خود واقعی همان چیزی است که هستیم، خود آرمانی آن چیزی است که می خواهیم باشیم و نوجوانان برای کم کردن فاصله بین خود و ااا (1ل
واقعی و خود آرمانی رویاپردازی می کنند و این کار باعث افت عملکرد تحصیلی آنها می شود.

گزینه 1 ؛ رسش جنسی همان تغیرات مربوط به جنسیت است و رویش مو در صورت پسران به طور مستقیم قابل مشاهده است و در تولید مثال و ااا (1ل
دخالت ندارد پس از ویژگی های ثانویه جنسی محسوب می شود.

گزینه 4 ؛ تفکر احتمال گرا مربوط به رشد شناختی است که در دوره نوجوانی شکل می گیرد و پردازش نوجوانان غالبا مفهومی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ خود واقعی همان چیزی است که هستیم، خود آرمانی آن چیزی است که می خواهیم باشیم.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ ارتباط با دوستان اجتماعی است/ شادی و گریه از انواع هیجانات است/ احمال گرا بودن مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مبنای استدالل در دوره کودکی واقعیت های ملموی و بیرونی است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ قدرت بازداری یا منع محرک های نامرتبط در دوره نوجوانی به تمرکز بیشتر کمک می کند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در صورتی که سناخت به عقاید و باور های فرد تبدیل شود به شناخت منتهی می شود.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛ تفکر فرضی در دوره نوجوانی شکل می گیرد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ وقوع تغیراتی که مربوط به جنسیت است را رسش جنسی می نامند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ فرد در دوره نوجوانی قادر به ظرفیت سازی حافظه خود می شود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ پردازشگران به منظور تمرکز بیشتر باید قدرت بازداری محرک های نامرتبط را و بازیابی پاسخ های آموخته شده مرتبط را داشته باشند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ نوجوانان دارای پردازش ادراکی هستند.و للا (1ل

گزینه 2 ؛ فقط رشد تخمدان در دختران و وجود اسپرم در بدن پسران ویژگی های اولیه محسوب می شوند/ رد گزینه 1 و 3 و 4 و الا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: درست-نادرست/ گزینه 2: نادرست-درست/ گزینه 3: درست- نادرستو الا (1ل

گزینه 1 ؛ و الا (1ل

گزینه 2 ؛ یکی از ویژگی های رشد در دوره نوجوانی ناگهانی بودن آن است. اندازه و ظرفیت شش سه برابر و اندازه قلب دو برابر می شود و حجم و الا (1ل
کلی خون افزایش می یابد.

گزینه 3 ؛ نوجوانان از تفکر احتمال گرا استفاده می کنند.و الا (1ل

به و الا (1ل تبدیل شدن  نوجوانان گامی مهم در مسیر  پیشرفت مهم شخصیت  به عنوان  ؛ روان شناسان رشد معتقدند که شکل گیری هویت  گزینه 3 
بزرگسال ثمر بخش است.

گزینه 4 ؛ اگر فرد فرایند هویت یابی را به خوبی طی نکند دچار بحران هویت می شود.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ رشد سریع شناختی و روابط اجتماعی موجب افزایش سریع رشد ارزش های اخالقی می شود.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ علی در دوره کودکی قرار دارد و پردازش او ادراکی است.و الا (1ل
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گزینه 2 ؛ یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی شکل گیری هویت است که از جنبه های رشد اجتماعی است.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ عدم ثبات در هیجان ها به تحریک پذیری نوجوانان مربوط میشود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ این گزینه مربوط به رشد جسمانی است نه رشد جنسی.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ هر دو مورد مربوط به تاثیر دیگران بر فرد می شود و به عامل محیطی مربوط می شود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ روابط با دوستان: اجتماعی )رد گزینه 1 و 3( ابراز خشم: رشد هیجانی )رد گزینه 4(و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در هفت سال سوم فرد باید به منزله یک مشاور عمل کند و در هفت سال دوم باید سعی کرد خوب و بدی را به او آموزش داد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ فراحافظه یعنی چگونه مطالب را به حافظه بهتر بسپاریم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ ضرورت های تکلیف مورد نظر: توجه / فرضیه سازی: تفکر/ اندوزش: حافظه.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ عدم ثبات در هیجان ها به تحریک پذیری نوجوانان مربوط میشود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ کودکان توانایی فرضیه سازی را ندارند.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه های دیگر همگی مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ رعایت حقوق دیگران: اخالقی / روابط با همساالن: اجتماعی/ ابراز خشم هیجانی.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ اگر شیشۀ شیر کودك ششماههای را جلوی چشم وی پشتسرمان پنهان کنیم، کودك برای برداشتن شیشۀ شیر خود تالشی نمـیکنـد، و ااا (1ل
زیرا از نظر نوزاد ششماهه اشیا تنها زمانی که قابلدیدن و لمس کردن باشند، وجود دارند. از 9-8 ماهگی به بعد نوزاد به این درك میرسد که اشیا حتی زمانی که 
با حواس پنجگانه قابلدرك نباشند، همچنان وجود دارند؛ یعنی به مفهوم »پایداری شیئ« میرس. اگر مقداری شیر را در دو لیوان با حجم مساوی بریزیم که یکی 
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اثر غلبۀ پردازش ادراکی در سنین قبل از دبستان، فکر میکند آن لیوان بزرگتر است.
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گزینه 4 ؛ کودکان عمل اخالقی انجام می دهند اگر چه شاید دلیل اخالقی نداشته باشد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تغیراتی که به طور مستقیم در تولید مثل اثر میگذارند ویژگی های اولیه نامیده می شوند مثل رشد تخمدان در بدن دختران.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش مییابد، در نتیجه در یك لحظه اطالعات بیشتری در حافظۀ آنها نگه داشته میشود. نوجوانان و ااا (1ل
برخالف کودکان قادر به ظرفیتسازی حافظۀ خود هستند.

گزینه 3 ؛ دو قلو های همسان از نظر جنسیت و ظاهر و رفتار بسیار شبیه به هم هستند اما دوقلو های ناهمسان دقیقا برعکس عمل می کنند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شناسایی و پیش بینی تغیرات در طول زندگی: فراخنای زندگی/ صفاتی که از قبل در فرد نهفته عوامل وراثتی استو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ حل مسئله بخشی از تفکر است و تفکر شناخت عالی است.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ عوامل وراثتی اسجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه سازی مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ لبخند اجتماعی در 2-3 ماهگی اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ خانواده مهم ترین عامل محیطی تاثیر گذار در رشد زبان است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ به ارتباط افراد با یکدیگر اشاره می کند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان به شناخت نیاز دارد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری و تواناییهای زبانی همگی به رشد شناختی و ااا (1ل
مربوط می شود.

گزینه 2 ؛ لبخند اجتماعی ابتدایی ترین عالیم رشد است که در 2 تا 3 ماهگی بروز می کند.و ااا (1ل



161

روان شناسی رشد

گزینه 4 ؛ کودکان عمل اخالقی انجام می دهند اگر چه شاید دلیل اخالقی نداشته باشد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تغیراتی که به طور مستقیم در تولید مثل اثر میگذارند ویژگی های اولیه نامیده می شوند مثل رشد تخمدان در بدن دختران.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش مییابد، در نتیجه در یك لحظه اطالعات بیشتری در حافظۀ آنها نگه داشته میشود. نوجوانان و ااا (1ل
برخالف کودکان قادر به ظرفیتسازی حافظۀ خود هستند.

گزینه 3 ؛ دو قلو های همسان از نظر جنسیت و ظاهر و رفتار بسیار شبیه به هم هستند اما دوقلو های ناهمسان دقیقا برعکس عمل می کنند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شناسایی و پیش بینی تغیرات در طول زندگی: فراخنای زندگی/ صفاتی که از قبل در فرد نهفته عوامل وراثتی استو ااا (1ل

گزینه 1 ؛ حل مسئله بخشی از تفکر است و تفکر شناخت عالی است.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ عوامل وراثتی اسجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه سازی مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ لبخند اجتماعی در 2-3 ماهگی اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ خانواده مهم ترین عامل محیطی تاثیر گذار در رشد زبان است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ به ارتباط افراد با یکدیگر اشاره می کند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان به شناخت نیاز دارد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری و تواناییهای زبانی همگی به رشد شناختی و ااا (1ل
مربوط می شود.

گزینه 2 ؛ لبخند اجتماعی ابتدایی ترین عالیم رشد است که در 2 تا 3 ماهگی بروز می کند.و ااا (1ل



162

روانشناسی جامع کنکور

گزینه 1 ؛ کودکان در 4-5 سالگی به بازی های موازی به صورت انفرادی روی می آورند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ نوجوانی به دلیل بروز رسش جنسی با گسترده ترین تغیرات زیسیتی همراه است.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ رسش جنسی دوره ای است که بلوغ جنسی در آن اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در دوره کودکی مبنای استدالل واقعیت های ملموس بیرونی است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: کودکان بر خالف نوجوانان قادر به ظرفیت سازی حافظه خود نیستند/ گزینه 2: رشد اجتماعی درست است/ گزینه 3: تحریک و ااا (1ل
پذیری نوجوانان افزایش می یابد.

گزینه 3 ؛ فرد برای کم کردن فاصله بین خود آرمانی و خود واقعی رویاپردازی می کنند که این کار باعث افت در عملکر تحصیلی آنان می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ یادگیری مهم ترین عامل محیطی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛  در هفت سال سوم فرد به عنوان وزیر و مشاور است نباید با او به صورت آمرانه رفتار کرد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توانایی هایی که به طور مستقیم در تولید مثل دخالت دارند ولی قابل رویت نیستند ویژگی های جنسی اولیه اند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ خود آرمانی ویژگی هایی است که فرد تمایل دارد به آنها دست یابد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ هویت پاسخ به سوال کیستی است.و لاا (1ل

گزینه 2 ؛ تفسیر محرک های انتخابی را ادراک می نامند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ نتیجه تحزیک گیرنده های حسی را احساس می نامند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ رشد جسمانی حرکتی ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ شناسایی و پیش بینی تغیرات در طول زندگی: فراخنای زندگی/ صفاتی که از قبل در فرد نهفته عوامل وراثتی استو ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ حل مسئله بخشی از تفکر است و تفکر شناخت عالی است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ عوامل وراثتی اسجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ فرضیه سازی مربوط به رشد شناختی است.و ااا (1ل

 گزینه 4 ؛ ترس از غریبه از جمله نشانه های رشد اجتماعی است که در 7-8 ماهگی اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ خانواده مهم ترین عامل محیطی تاثیر گذار در رشد زبان است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ به ارتباط افراد با یکدگیر اشاره دارد.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ توانمندی های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان به شناخت نیاز دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ دو قلو های همسان از نظر جنسیت و ظاهر و رفتار بسیار شبیه به هم هستند اما دوقلو های ناهمسان دقیقا برعکس عمل می کنند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ خواندن متون انگلیسی به طور کامل وابسته به یادگیری است کمتر به رسش مربوط است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ در هفت سال سوم فرد باید به منزله یک مشاور عمل کند و در هفت سال دوم باید سعی کرد خوب و بدی را به او آموزش داد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ در کودکی اول سن 1 تا 3 سالگی کودک شروع به راه رفتن می کند که به آن نوپا می گویند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها به عامل محیطی اشاره دارند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ رسش آمادگی خاص نهفته در فرد است.و ااا (1ل
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فصل سوم
احساس، توجه، ادراک

 محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود )نوعی شکنجه 
تلقی می شود(

 موجودات زنده، به خصوص انسان نیاز به احساس دارند.

محرک می شود. تحریک اندام های حسی، موجب احساس   احساس : 

محرک های بیشمار پیرامون ما. از بین  محرک خاص   توجه : انتخاب یک 

 ادراک : تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده.

 محرک : هرچیزی که گیرنده های حسی را تحریک کند.

 فاصله زمانی بین احساس، توجه، ادراک آنقدر سریع و کم است که آن را نادیده می گیریم.
 اگر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد، دریافت ما قوی تر می شود.

                   تحریک هر یک از گیرنده های حسی، تابع شدت محرک است.
                                                                        )تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود(  احساس )حواس(

          بینایی/ شنوایی/ چشایی/ بویایی/ المسه
          

 توجه : فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف.

تمرکز مواجه هستیم. )اغلب همه افراد قادر به تفکیک توجه و تمرکز نیستند( با  توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت  گر  ا

1. حواس ما به وسیله محرک های بیرونی تحریک می شوند.

2. اطالعات موجود در حافظه.

3. سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها.

منابع توجه تحت تاثیر 3 عامل است 
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گاهی کامل نداریم.  ما به همه چیز هایی که در دامنه توجه ما قرار دارند آ

گاهی ندارد.  پدیده نوک زبانی : زمانی که موضوع در توجه فرد است ولی در حال حاضر به آن آ
 پدیده آماده سازی : شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی محرک را 

آسان می کند.

خوگیری )آفت تمرکز( : عادت کردن به یک محرک خاص به نحوی که به تدریج کمتر و کمتر به آن محرک می پردازیم.

 1( یکنواختی و ثبات نسبی : وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد )استفاده از رنگ های 
مختلف و خط کشیدن روی واژگان مهم روش مفیدی برای خارج شدن از یکنواختی و ثبات نسبی است(.
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 ردیابی درست عالمت : در هر موقعیت توجه دو نوع عالمت وجود دارد.
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موانع ایجاد تمرکز

عوامل ایجاد تمرکز

کارکردهای توجه
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اهمیت تکلیف دارد، تکالیف مهم تر با هشدارکاذب همراه است. یا برعکس بستگی به  هشدارکاذب کنیم   این که از دست دادن را فدای 

 گوش به زنگی : توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش 
توجه، خستگی است.

 جست و جو : پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرفی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.

 پیدا کردن محرک هدف، تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر به فردآن هدف است.

عوامل ساماندهی توجه

گاهی بیشتر باشد توجه هم ارادی تر خواهد بود/ بهتر است از انجام چند تکلیف به طور همزمان به خصوص در تکالیف جدید پرهیز کنیم )باعث  هرچه آ
گاهی می شود(. تقسیم توجه و کاهش آ

از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کنید/ بهتر است هر از چندگاهی پس از مطالعه استراحت کرد/ هر چه مدت زمان انجام تکلیف بیشتر شود کیفیت 
آن کاهش پیدا می کند

از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنیم

انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه را کاهش دهد.

 ادراک : فرایندی که از طریق آن محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا می بخشد.

همه چیز هایی که گیرنده های حسی را تحریک می کنند وارد فضای ادراک نمی شوند در همان سطح می مانند/ از طرفی گاهی اوقات چیز هایی 
را درک می کنیم که هیچ وقت احساس نکرده ایم.

)گاهی چیزی که وجود خارجی دارد ادراک نمی کنیم، گاهی چیزی را درک می کنیم که وجود خارجی ندارد(

موقعیت های ردیابی عالمت
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خطای ادراکی : نشانگر این است که آنچه را حس می کنیم الزاما چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم.

الف( احساس با ادراک متفاوت است.

ب( اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود ← بسیار خطرناک تر از خطای ادراکی است.

مکتب گشتالت : یک واژه آلمانی به معنی کل و هیئت/ روش های جزءنگر درک جامعی ایجاد نمی کنند/ کل بیشتر از مجموع اجزاء است/ کل عالوه بر 
مجموع اجزاء شامل روابط بین اجزاء نیز می شود.

 اصول مکتب گشتالت: 

شکل و زمینه: ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه آن است.

نتایج مربوط به خطای ادراکی
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وقتی چند شئ در کنار هم اند آن را به صورت گروه درک می کنیم.مجاورت

طبقه بندی اشیاء بر اساس شباهت آن ها. )در این اصل گروه بندی وجود ندارد(مشابهت

تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته.استمرار

تقارب
اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.

 ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد. )متنی که در مثلث پایین نوشته شده(
تبدیل می شوند. به اطالعات روانشناختی معنادار  ادراک  به وسیله  بیرونی   محرک های 
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توانایی تداوم بخشیدن به توجه ............... نام دارد و آفت آن ............... است. -  

1( ادراك- خوگیری             2( تمركز- خوگیری             3( ادراك- حواسپرتی             4( تمركز- حواسپرتی 

مطالعۀ بخشی از درس و سپس مدتی استراحت و ادامۀ مطالعه« روی كدامیك از عوامل مؤثر بر تمركز اثر می گذارد؟ -  

1( یكنواختی و ثبات نسبی                                          2( آشنایی نسبی با موضوع موردتوجه 

3( تغییرات درونی محرك ها                                          4( درگیری و انگیختگی ذهنی

اگر بخواهیم همزمان با تماشای یك برنامۀ تلویزیونی مطالعه هم بكنیم، بهتر است كدام كتاب درسی را انتخاب كنیم؟ -  

1( درسی كه تمركز بیشتری بخواهد.                                                          2( درسی كه در آن مهارت بیشتری داشته باشیم. 

3( درسی كه با ویژگی های شخصیتی ما هماهنگ باشد.                           4( درسی كه درجۀ دشواری باالیی داشته باشد. 

كدامیك از عبارات زیر با دیدگاه روانشناسان گشتالت منطبق نیست؟ -  

1( مجموع اجزاء شامل روابط بین اجزاء هم می شود.                     2( روش های جزءنگر درك جامعی ایجاد نمی كند. 

3( كل بیشتر از مجموع اجزاء است.                                               4( كل عالوه بر مجموع اجزاء شامل روابط بین اجزاء هم می شود

اینكه گاهی به دلیل تمركز بر یك فعالیت، علیرغم شنیدن صدای اطرافیان متوجه محتوای كالم آن ها نمی شویم، نشان می دهد -  
 ..............

گاهی كامل نداریم.  1( به همۀ چیزهایی كه در دامنۀ توجه ما قرار می گیرد، آ

2( عادت كردن به محرك ها باعث می شود به تدریج كمتر به آن ها بپردازیم. 

3( همۀ چیزهایی را كه ادراك می كنیم، دقیقًا همان چیزی نیست كه احساس كرده ایم. 

4( همۀ چیزهایی را كه احساس می كنیم، همان چیزی نیست كه ادراك كرده ایم.

در ادراك تصاویر »الف و ب« به ترتیب كدامیك از اصول گشتالت غالب است؟ -  

1( شكل و زمینه- تقارب                       2( شكل و زمینه- مجاورت

3( مشابهت- تقارب                              4( مشابهت- مجاورت
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در یك كارخانۀ تولید رنگ های ساختمانی، فردی مسئول این است كه در اواخِر خط تولید قوطی های كج و معیوب را كنار بگذارد تا -  
قبـل ازاینكه برچسب محصول روی آن ها بخورد از رده خارج شوند. در این كارخانه گاهی در بین محصوالتی كه به كارتن های مخصوص 
حمل منتقـل می شوند »تعدادی قوطی آسیب دیده مشاهده می شود كه برچسب خورده است« و همچنین در قسـمت محصـوالت كنار 
گذاشـته شـده هـم»تعدادی قوطی دیده می شود كه هیچ ایرادی ندارد«. به ترتیب در حالت های ذكرشده كدام موقعیت ردیابی عالمت 

اتفاق افتاده است؟ 

1( از دست دادن محرك- رد درست                                    2( اصابت- هشدار كاذب 

3( اصابت- رد درست                                                          4( از دست دادن محرك- هشدار كاذب

كدام پدیده بیانگر این مطلب است كه »ما به همۀ آنچه در دامنۀ توجهمان قرار می گیرد، آگاهی كامل نداریم«؟ -  

1( خطای شناختی                  2( توهم                  3( خطای ادراكی                  4( آماده سازی 

زمانی كه دبیر شما بر روی صندلی خود پشت میز نشسته است، علیرغم اینكه بخش هایی از بدن او، صندلی و میز دیده نمی شود، -  
شـما دبیرتان و همچنین صندلی و میز را بهصورت كل یكپارچه ادراك میكنید. این مطلب با كدام اصل گشتالت مطابقت دارد؟ 

1( مجاورت                  2( مشابهت                  3( شكل و زمینه                  4( تقارب  

در هر موقعیت ردیابی عالمت، چند خطا ممكن است اتفاق بیفتد و اینكه كدامیك از خطاها پیش بیاید بستگی به چه عاملی دارد؟ -   

1( دو- اهمیت تكلیف                                                2( چهار- اهمیت تكلیف 

3( دو- دشواری تكلیف                                              4( چهار- دشواری تكلیف 

در راستای سامان دادن به توجه، كدام عبارت درست نیست؟ -   

گاهی در توجه، منجر به ارادی بودن آن می شود.  1( افزایش آ

2( انجام دادن چند تكلیف به طور همزمان، كارایی توجه را كاهش میدهد. 

3( هرچه مدت انجام تكلیف بیشتر شود، كیفیت انجام آن افزایش مییابد. 

4( برای ایجاد توجه متمركز باید از حواس مختلف برای انجام یك تكلیف استفاده كرد. 

اظهارات كدامیك از افراد نمونهای از »توهم« است؟ -   

1( من از هیچ چیز لذت نمیبرم و دائمًا احساس غم و اندوه شدید دارم.                  2( هر وقت در اتاقم تنها هستم، فردی را میبینم كه به من نگاه می كند. 

3( من آدم مشهوری هستم و تمام افراد دنیا مرا میشناسند.                                    4( من دائمًا دست هایم را میشویم، اما باز هم احساس میكنم كثیف هستند. 

بر اساس شواهد تجربی، ادراك از چه عواملی تأثیر می پذیرد؟-   

1( ویژگی های حسی و حافظه                                   2( ویژگی های حسی و نوع پردازش 

3( خطاهای شناختی و حافظه                                  4( خطاهای شناختی و نوع پردازش 

احساس، توجه، ادراک
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كدامیك از راهكارهای ارائه شده برای افزایش تمركز، متناسب با عامل اصلی آن نیست؟ -   

1( یكنواختی و ثبات نسبی ← از رنگهای مختلف به هنگام مطالعه استفاده شود. 

2( آشنایی نسبی با موضوع مورد توجه ← موضوع مورد مطالعه به صورتهای مختلف و از زوایای متفاوت دیده شود. 

3( تغییرات درونی محرك ها ← موضوع مورد توجه به لحاظ معنایی شرایط متنوع و جذابی داشته باشد. 

4( درگیری و انگیختگی ذهنی ← محرك موردنظر به دفعات محدود ارائه شود تا خوگیری شكل نگیرد.

اگر در تألیف كتابی كمك آموزشی به عواملی همچون استفاده از رنگ دوم و  مصوركردن برخی از صفحات توجه شود، به كدامیك -   
از عوامـل ایجاد تمركز تأكید شده است؟

1( درگیری و انگیختگی ذهنی            2( ثبات نسبی         3( آماده سازی ادراكی      4( تغییرات درونی محرك ها

در آزمایشی مربوط به ردیابی عالمت، از آزمودنی می خواهیم كه فقط وجود محرك را در صورت ادراك، گزارش دهد. در مدت زمان -   
معینی،   بار او را با یك نقطه نورانی مواجه می كنیم. تعداد دفعاتی كه او دیدن نقطه نورانی را اعالم می كند،    بار اسـت؛ آزمـونگر 

مـی دانـد كـه آزمودنی در   مورد هشدار كاذب داده است؛ در این صورت:

1( تصمیم درست = 22 و از دست دادن محرك هدف = 8                         2( تصمیم درست = 62 و از دست دادن محرك هدف = 8

3( تصمیم درست = 22 و از دست دادن محرك هدف = 4                         4( تصمیم درست = 62 و از دست دادن محرك هدف = 4

به -    حواسشان  ادامه  در  ولی  كنند  می  توجه  استاد  های  صحبت  به  كامل  طور  به  را  كالس  زمان  از  نیمی  دانشجویان،  از  برخی 
موضوعات دیگر نیز معطوف میگردد. این پدیده ناشی از چیست؟

1( وجود محرك های محیطی گوناگون و آشنایی نسبی با این موضوعات آفت تمركز است.

2( عدم وجود عنصر پایداری، مانع تبدیل شدن توجه به تمركز . می شود

3( عواملی مانند ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن، موجب درگیری و انگیختگی ذهنی میشوند.

4( اطالعات موجود در حافظه افراد از منابع تمركز یا عدم تمركز نسبت به محرك  هاست

در یك آزمایش، آزمایش شوندگان موظف بودند به صفحه سیاه كامپیوتر نگاه كنند و از بین نقطه های قرمزی كه به نمایش درمـی -   
آینـد، بـه نقطه نارنجی واكنش نشان دهند. بعد از    دقیقه آزمایش شوندگان دیگر نتوانستند نقاط نارنجی را پیدا كننـد؛ این آزمـایش 

در ارتبـاط بـا  كدامیك از كاركردهای توجه می باشد و اشتباه در آن به چه دلیل رخ میدهد؟

1( ردیابی عالمت ـ حواس پرتی                                           2( ردیابی عالمت ـ خستگی

3( گوش به زنگی ـ خستگی                                               4( گوش به زنگی ـ حواس پرتی

مطابق شكل های زیر، تشخیص حرف )O( به كدام كاركرد توجه اشاره دارد و تفاوت دشواری این تكلیف تابع چیست؟-   

1( ردیابی عالمت ـ ویژگی منحصر به فرد هدف                                                           

2( جست وجو ـ تعداد عوامل انحرافی                                                                                                                                                  

3( جست وجو ـ ویژگی منحصر به فرد هدف 

4( ردیابی عالمت ـ تعداد عوامل انحرافی  

  L  L  L  L  L L
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كدامیك از راهكارهای ارائه شده برای افزایش تمركز، متناسب با عامل اصلی آن نیست؟ -   
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3( تغییرات درونی محرك ها ← موضوع مورد توجه به لحاظ معنایی شرایط متنوع و جذابی داشته باشد. 
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اگر در تألیف كتابی كمك آموزشی به عواملی همچون استفاده از رنگ دوم و  مصوركردن برخی از صفحات توجه شود، به كدامیك -   
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در آزمایشی مربوط به ردیابی عالمت، از آزمودنی می خواهیم كه فقط وجود محرك را در صورت ادراك، گزارش دهد. در مدت زمان -   
معینی،   بار او را با یك نقطه نورانی مواجه می كنیم. تعداد دفعاتی كه او دیدن نقطه نورانی را اعالم می كند،    بار اسـت؛ آزمـونگر 

مـی دانـد كـه آزمودنی در   مورد هشدار كاذب داده است؛ در این صورت:
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3( گوش به زنگی ـ خستگی                                               4( گوش به زنگی ـ حواس پرتی

مطابق شكل های زیر، تشخیص حرف )O( به كدام كاركرد توجه اشاره دارد و تفاوت دشواری این تكلیف تابع چیست؟-   
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3( جست وجو ـ ویژگی منحصر به فرد هدف 

4( ردیابی عالمت ـ تعداد عوامل انحرافی  
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دبیر روان شناسی به منظور كنترل اثر تداخل اطالعات به دانش آموزان خود پیشنهاد می كند كه از یادگیری با فاصله استفاده كنند -   
و پـس ازاستراحتی كوتاه مطالعه را ادامه دهند؛ توصیه او با توجه به كدامیك از موانع تمركز بیان شده است؟

1( آشنایی با محرك                                                             2( تغییرات درونی محرك

3( ثبات نسبی                                                                    4( انگیختگی ذهنی

كدامیك از گزاره های زیر، بیانگر خطای ادراكی »مولر - الیر« می باشد؟-   

1( هر اندازه حجم یك شیء بیشتر باشد، انتظار داریم كه آن شیء سنگین تر باشد

2( از بین دو خط عمودی و افقی هم اندازه، خط عمودی بلندتر به نظرمیآید

3( دو خط مایل با شیب معكوس در دو طرف دو پارهخط موازی مساوی، پارهخط باالیی را بلندتر نشان می  دهند

4( از میان دو خط هم اندازه كه یكی از آن ها به دو پیكان واگرا و دیگری به دو پیكان همگرا منتهی می شود، خط اولی بلندتر ادراك  می شود

چهار نفر در خانه ای زندگی می كنند. بوی سوختنی از آشپزخانه بلند می شود. فرد »الف « و »ب « در مورد اینكه آیا سایرین هـم این -   
بـو را شنیده اند یا نه از آن ها سؤال می پرسند كه پاسخ مثبت است و فرد »ج « برای خاموش كردن گاز به آشپزخانه میرود. به ترتیب 

كدام افـراد در مرحله احساس و كدام افراد در مرحله ادراك هستند؟

1( فرد »الف « و »ب « ـ فرد »ج «                                                    2( هر چهار نفر ـ فرد »الف « و »ب«

3( فرد »الف « و »ب « و »ج « ـ فرد »الف « و »ب«                        4( هر چهار نفر ـ فرد »ج«

نام تجاری آن آشنا -    با   
ً
انتخاب میكنید كه قبال وقتی می خواهید خودكار بخرید، میان آن همه خودكار در فروشگاه، خودكاری را 

شدهاید. روانشناسان به این پدیده چه می گویند؟ 

1( ردیابی درست                     2( آماده سازی                     3( گوش به زنگی                     4( خوگیری 

روانشناسان به ادراك پدیدههای بدون احساس چه می گویند؟ -   

1( رؤیاپردازی                     2( توهم                     3( خطای شناختی                     4( خطای ادراكی 

به ترتیب، هر یك از عبارات زیر با كدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ -   

 - شناخت محرك معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرك شبیه آن قرار می گیرد. 

 - آفت تمركز 

 - عوامل ایجاد تمركز 

1( آمادهسازی ـ خوگیری ـ یكنواختی و ثبات نسبی                                   2( آمادهسازی ـ خوگیری ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 

3( ردیابی درست ـ فراموشی ـ درگیری و انگیختگی ذهنی                        4( گوش به زنگی ـ خستگی ـ تغییرات درونی محرك ها 
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به ترتیب موارد زیر با كدامیك از اصول مكتب گشتالت به درستی ارتباط دارد؟ -   

 - كامل دیدن اشیای ناقص 

 - طبقه بندی اشیاء در یك گروه به علت داشتن ویژگی های شبیه به هم 

 - ادراك متفاوت دایرههای مختلف، علیرغم اندازه یكسان آن ها 

1( تكمیل ـ مشابهت ـ شكل و زمینه                               2( شكل و زمینه ـ مجاورت ـ مشابهت 

3( مجاورت ـ استمرار ـ تكمیل                                        4( استمرار ـ شكل و زمینه ـ مجاورت 

فرایندی كه از طریق آن، محرك های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا میبخشیم چه نامیده می شود؟ -   

1( پردازش                     2( توجه                     3( تمركز                     4( ادراك 

تحریك هر یك از گیرندههای حسی تابع چیست؟ -   

1( شدت احساس                     2( میزان توجه                     3( نوع پردازش و ادراك                     4( شدت محرك 

»همیشه باید برای مقابله با زلزله آمادگی داشته باشیم. ولی نمیدانیم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست. آیا مردم اهمیت زلزله را -   
نمیدانند؟« پاسخ این سؤال با كدامیك از مفاهیم زیر مرتبط است؟ 

1( گوش به زنگی                     2( از دست دادن محرك هدف                     3( ردیابی درست عالمت                     4( هشدار كاذب 

كدامیك از عوامل زیر باعث ایجاد خوگیری و عدم تمركز می شود؟ -   

1( تغییرات درونی محرك ها                                                    2( درگیری و انگیختگی ذهنی 

3( آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه                     4( ردیابی درست عالمت 

در كدامیك از كاركردهای توجه به دنبال یافتن یك محرك مكانی در زمینه یا بافت مكانی هستیم؟ -   

1( گوش به زنگی                     2( جست وجو                     3( ردیابی درست عالمت                     4( محرك هدف

مطالعه بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت، خوردن میان وعده و پس از آن ادامه مطالعه برای از بین بردن كدام عامل -   
»خوگیری« توصیه می شود؟ 

 1( یكنواختی و ثبات نسبی                                          2( آشنایی نسبی با محرک 

3( تغییرات درونی محرک ها                                           4( درگیری و انگیختگی ذهنی 

به حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی .........گفته می شود و »تیزبینی«............است.-   

1( شدت محرک - توانایی مشاهده جزئیات اشیا                            2( أستانه مطلق - توانایی مشاهده جزئیات اشیا 

3( شدت محرک - توانایی مشاهده اشیا از فاصله دور                    4( آستانه مطلق - توانایی مشاهده اشیا از فاصله دور
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تحریك هر یك از گیرندههای حسی تابع چیست؟ -   

1( شدت احساس                     2( میزان توجه                     3( نوع پردازش و ادراك                     4( شدت محرك 

»همیشه باید برای مقابله با زلزله آمادگی داشته باشیم. ولی نمیدانیم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست. آیا مردم اهمیت زلزله را -   
نمیدانند؟« پاسخ این سؤال با كدامیك از مفاهیم زیر مرتبط است؟ 

1( گوش به زنگی                     2( از دست دادن محرك هدف                     3( ردیابی درست عالمت                     4( هشدار كاذب 

كدامیك از عوامل زیر باعث ایجاد خوگیری و عدم تمركز می شود؟ -   

1( تغییرات درونی محرك ها                                                    2( درگیری و انگیختگی ذهنی 

3( آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه                     4( ردیابی درست عالمت 

در كدامیك از كاركردهای توجه به دنبال یافتن یك محرك مكانی در زمینه یا بافت مكانی هستیم؟ -   

1( گوش به زنگی                     2( جست وجو                     3( ردیابی درست عالمت                     4( محرك هدف

مطالعه بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت، خوردن میان وعده و پس از آن ادامه مطالعه برای از بین بردن كدام عامل -   
»خوگیری« توصیه می شود؟ 

 1( یكنواختی و ثبات نسبی                                          2( آشنایی نسبی با محرک 

3( تغییرات درونی محرک ها                                           4( درگیری و انگیختگی ذهنی 

به حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی .........گفته می شود و »تیزبینی«............است.-   

1( شدت محرک - توانایی مشاهده جزئیات اشیا                            2( أستانه مطلق - توانایی مشاهده جزئیات اشیا 
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»تحمل درد ناشی از قطع شدن پای یک مامور آتش نشانی در حین انجام مأموریت در مقایسه با فردی كه در یک تصادف سنگین -   
پای خود را از دست داده است« و »تحمل درد زایمان توسط یک خانم روستانشین رنج كشیده در مقایسه با یک خانم شهری« به ترتیب 

تحت تأثیر چه عواملی است؟ 

1( میزان حساسیت نقاط مختلف بدن عوامل شخصیتی و فرهنگی                      2( میزان حساسیت نقاط مختلف بدن

3( عوامل شخصیتی و فرهنگی عوامل شخصیتی و فرهنگی                                 4( عوامل شخصیتی و فرهنگی - میزان حساسیت نقاط مختلف بدن 

كدام گزینه مربوط به نتایج حاصل از آزمایش های »محرومیت حسی« نیست؟ -   

1( افراد نمی توانند بیشتر از چند ساعت شرایط محرومیت حسی را تحمل كنند. 

2( محرومیت حسی به دلیل آزارنده بودن نوعی شكنجه تلقی می شود

3( موجودات زنده به خصوص انسان نیاز به احساس دارند. 

4( از نظر تكاملی، احساس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است 

 این عبارت كه »ادراک ما از یک تصویر تحت تأثیر زمینه های مختلف تغییر می كنند«بیانگر . . . . . .. است و اینكه اگر به یک فرد -   
مسلط به زبان فارسی بگوییم عمارت داخل گیومه باال را بخواند، حرف »می« را فقط یک بار می خوانده نشان می دهد ........

1 (اصل شكل و زمینه - ادراكه به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد 

2( خطای شناختی- به واسطه ادراک، محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شوند. 

3( اصل شكل و زمینه - به واسطه ادراک، محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شوند.

4( خطای شناختی- ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد

 بیشتر دانش آموزان ممكن است هنگام مطالعه و یادگیری مطالب در دو مرحله با مشكل مواجه شوند. این دو مرحله عبارتند از -   
.........

1( دریافت موضوع مورد نظر و توجه بر روی آن                             2( انتخاب موضوع موردنظر و تمركز بر روی آن 

3( تمركز بر روی موضوع مورد نظر و مرور آن                                4( دریافت موضوع مورد نظر و تعبیر و تفسیر آن 

مینا هشت شماره آخر تلفن همراه دوستش را كه »        « است به صورت سال تولد خواهر كوچكش )    (، سن خودش -   
)  ( و سن مادرش )  (  به خاطر سپرده است. او از كدام یک از روش های بهبود حافظه استفاده كرده است؟

 1( بسط معنایی               2( رمزگردانی معنادار               3( روش پس خبا               4( مطالعه چند حسی

زمانی كه در خیابان به انتظار آمدن تاكسی ایستاده اید و ناگهان صدای تركیدن الستیک چرخ یک تاكسی در پشت سرتان توجه -   
شما را به خود جلب می كند، كدام یک از منابع توجه، عامل اصلی محسوب می شود؟

1( تحریک توسط محرک بیرونی                                       2( اطالعات موجود در حافظه 

3( سبک پردازش افراد                                                     4( انتظارات افراد
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سارقی به منظور پیدا كردن زیور آالت قیمتی به خانه ای به سیره می زند، اما بعد از اینكه كاالهای مسروقه را به فرد متخصص -   
نشان می دهد متوجه می شود همه آن ها بدلی هستند و فقط یک انگشتر طال در بین آن ها وجود دارد. به ترتیب »دزدیدن انگشتر طال« 

و »دزدیدن زیور آالت بدلی به نشان دهنده چیست؟

 1( اصابت از دست دادن محرک هدف                                      2( رد درست هشدار كاذب

 3( اصابت - هشدار كاذب                                                        4( رد درست از دست دادن محرک هدف

»محرومیت حسی« به شرایطی گفته می شود كه ............... -   

1( فرد به هیچ یك از محرك های محیطی پاسخ ندهد.                           2( حداقل سه حس از پنج حس انسان از تحریك های بیرونی محروم بماند. 

3( هیچیك از محرك های احساس شده، مورد توجه قرار نگیرد.            4( هیچ یك از گیرنده های حسی به وسیلۀ محرك های بیرونی تحریك نشود. 

را -     ........... شده  آموخته  پاسخ های  بازیابی  و   ........... های  محرك  بازداری  قدرت  باید  بیشتر،  تمركز  منظور  به  پردازشگران 
داشته باشند. 

1( نامرتبط- مناسب              2( مرتبط- مناسب             3( نامرتبط- نامناسب              4( مرتبط- نامناسب

كدام عبارت در رابطه با »توجه و تمركز« درست است؟ -   

1( خوگیری مانع توجه است.                                   2( تمركز، به پردازش بیشتر در لحظه گفته می شود. 

3( توجه الزمۀ تمركز است.                                     4( توجه بدون تمركز به وجود نمی آید. 

به ترتیب »استفاده ازرنگ های مختلف به هنگام مطالعه« و »خط كشیدن روی واژه های مهم« اشارهبه كدامیك از عوامل تأثیرگذاربر -   
تمركز دارد؟ 

1( درگیری و انگیختگی ذهنی- یكنواختی و ثبات نسبی                 2( یكنواختی و ثبات نسبی- تغییرات درونی محرك ها 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی- تغییرات درونی محرك ها               4( یكنواختی و ثبات نسبی- یكنواختی و ثبات نسبی 

زمانی كه قرار است صبح روز بعد كتابی را مطالعه كنید، اگر آن كتاب را باالی سرتان بگذارید و بخوابید، به هنگام صبح بهتر -   
فرامیگیرید تا اینكه بخواهید دنبال كتاب بگردید.« علت ثمربخش بودن این مطالعه بیشتر مربوط به كدام عامل است؟ 

1( توجه انتخابی                   2( خوگیری                   3( آماده سازی                   4( اطالعات موجود در حافظه 

كدام گزینه جزء عواملی كه می توانند اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش دهند، نیست؟ -   

1( میزان شباهت تكالیف                   2( درجۀ دشواری تكالیف                   3( میزان مهارت فرد                   4( ارادی بودن توجه

كدام گزینه بیانگر »خطاهای ادراكی« یا نتایجی كه از آن حاصل می شود، نیست؟ -   

1( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراك نمی كنیم.                                                     2( گاهی چیزی را ادراك می كنیم كه وجود خارجی ندارد. 

3( آنچه را حس می كنیم الزامًا چیزی نیست كه در ذهن خود ادراكش می كنیم.                   4( گاهی چیزی را ادراك می كنیم كه احساس نكردهایم. 



احساس، توجه، ادراک

177

سارقی به منظور پیدا كردن زیور آالت قیمتی به خانه ای به سیره می زند، اما بعد از اینكه كاالهای مسروقه را به فرد متخصص -   
نشان می دهد متوجه می شود همه آن ها بدلی هستند و فقط یک انگشتر طال در بین آن ها وجود دارد. به ترتیب »دزدیدن انگشتر طال« 

و »دزدیدن زیور آالت بدلی به نشان دهنده چیست؟

 1( اصابت از دست دادن محرک هدف                                      2( رد درست هشدار كاذب

 3( اصابت - هشدار كاذب                                                        4( رد درست از دست دادن محرک هدف

»محرومیت حسی« به شرایطی گفته می شود كه ............... -   

1( فرد به هیچ یك از محرك های محیطی پاسخ ندهد.                           2( حداقل سه حس از پنج حس انسان از تحریك های بیرونی محروم بماند. 

3( هیچیك از محرك های احساس شده، مورد توجه قرار نگیرد.            4( هیچ یك از گیرنده های حسی به وسیلۀ محرك های بیرونی تحریك نشود. 

را -     ........... شده  آموخته  پاسخ های  بازیابی  و   ........... های  محرك  بازداری  قدرت  باید  بیشتر،  تمركز  منظور  به  پردازشگران 
داشته باشند. 

1( نامرتبط- مناسب              2( مرتبط- مناسب             3( نامرتبط- نامناسب              4( مرتبط- نامناسب

كدام عبارت در رابطه با »توجه و تمركز« درست است؟ -   

1( خوگیری مانع توجه است.                                   2( تمركز، به پردازش بیشتر در لحظه گفته می شود. 

3( توجه الزمۀ تمركز است.                                     4( توجه بدون تمركز به وجود نمی آید. 

به ترتیب »استفاده ازرنگ های مختلف به هنگام مطالعه« و »خط كشیدن روی واژه های مهم« اشارهبه كدامیك از عوامل تأثیرگذاربر -   
تمركز دارد؟ 

1( درگیری و انگیختگی ذهنی- یكنواختی و ثبات نسبی                 2( یكنواختی و ثبات نسبی- تغییرات درونی محرك ها 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی- تغییرات درونی محرك ها               4( یكنواختی و ثبات نسبی- یكنواختی و ثبات نسبی 

زمانی كه قرار است صبح روز بعد كتابی را مطالعه كنید، اگر آن كتاب را باالی سرتان بگذارید و بخوابید، به هنگام صبح بهتر -   
فرامیگیرید تا اینكه بخواهید دنبال كتاب بگردید.« علت ثمربخش بودن این مطالعه بیشتر مربوط به كدام عامل است؟ 

1( توجه انتخابی                   2( خوگیری                   3( آماده سازی                   4( اطالعات موجود در حافظه 

كدام گزینه جزء عواملی كه می توانند اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش دهند، نیست؟ -   

1( میزان شباهت تكالیف                   2( درجۀ دشواری تكالیف                   3( میزان مهارت فرد                   4( ارادی بودن توجه

كدام گزینه بیانگر »خطاهای ادراكی« یا نتایجی كه از آن حاصل می شود، نیست؟ -   

1( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراك نمی كنیم.                                                     2( گاهی چیزی را ادراك می كنیم كه وجود خارجی ندارد. 

3( آنچه را حس می كنیم الزامًا چیزی نیست كه در ذهن خود ادراكش می كنیم.                   4( گاهی چیزی را ادراك می كنیم كه احساس نكردهایم. 



178

روانشناسی جامع کنکور

جوانی در خارج از ساعت مالقات یك بیمارستان با مهارت زیاد از جلوی نگهبان رد شده و به داخل بخش میرود. این مسئله از طرف -   
یكـی از مسئولین به نگهبان گزارش می شود. در هنگام خروج، نگهبان جوان خاطی را دستگیر می كند و به حراست تحویل می دهد. 
در این حادثـه به ترتیب هنگام »ورود جوان به درون بخش« و »خروج وی از بیمارستان« كدام موقعیت ردیابی عالمت رخ داده است؟ 

1( هشدار كاذب- رد درست                                                    2( از دست دادن محرك هدف- رد درست 

3( از دست دادن محرك هدف- اصابت                                  4( هشدار كاذب- اصابت

مهسا و یگانه در مدرسه همكالسی هستند. روز شنبه، معلم زنگ اول آن ها، مطالب بسیار جذابی تدریس كرد و هر دو با دقت به -   
سخنان او گوش كردند. معلم زنگ دوم آن ها با صدای یكنواختی مطالب را تدریس می كرد. مهسا به دلیل این كه شـب قبل به مهمانی 
رفته و كم خوابیده بود و صبحانه نیز نخورده بود، احساس كرد تمركز الزم را ندارد، اما یگانه با دقت به سخنان دبیر گـوش مـیداد « 

تفاوت مهسا و یگانه به كدام یك از موانع تمركز برمی گردد؟

1( یكنواختی و ثبات نسبی محرك                                    2( آشنایی نسبی با محرك 

3( تغییرات درونی محرك ها                                             4( عدم وجود انگیختگی ذهنی

 

كدام گزینه درست است؟-   

1( از نظر تكاملی، احساس محرك های بیرونی و درونی برای بقای موجود زنده حیاتی است. 

2( نتایج نشان داده كه بیش از چند دقیقه شرایط محرومیت حسی قابل تحمل . نمی باشد 

3( درگیری حواس مختلف با محرك های متنوع، مطلوب و . لذتبخش است 

4( با وجود ارتباط نزدیك میان دو مفهوم توجه و تمركز، همه افراد قادر به تفكیك آن دو هستند.

»علی از یك طوطی در حیاط خانه شان نگهداری می كند. در صورتی كه او هنگام رفتن به باغ پرندگان، به طوطی ها بیشتر از سایر -   
پرندگان توجه كند «،علت این امر چیست؟

1( تحریك حواس توسط محرك های بیرونی                            2( اطالعات موجود در حافظه او

3( سبك پردازش و انتظارات او                                                4( میزان گوش به زنگی

كدام مورد مربوط به یكنواختی و ثبات نسبی، از عوامل مؤثر در تمركز است؟-   

1( عادت به موضوع، در اثر عدم تغییر روش ارائه موضوع در دفعات متعدد، شكل . می گیرد 

2( خواب آلودگی را میتوان عامل ایجاد یكنواختی در موضوع دانست. 

3( استفاده از عناصر زیباشناختی در متن، میتواند تمركز فرد را باال ببرد. 

4( ایجاد هدف و اهمیت دادن به آن را میتوان به عنوان روشی برای جلوگیری از خستگی فرد در نظر گرفت.

مثال زیر به كدام فرایند شناختی تأكید دارد؟-   

»در یك جمع خانوادگی بسیار شلوغ كه تلویزیون روشن است، بچه ها در حال بازی و جیغ و داد هستند، موسیقی با صدای بلند در حال 
پخش می باشد وافراد زیادی در حال گفت وگو هستند؛ علی در حال گوش دادن به سخنان مادرش است كه نام دختر مورد عالقه اش 

را در مكالمه اش برده است « 

1( توجه                         2( تمركز                         3( احساس                         4( ادراك
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وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یكنواخت ارائه شود ...-   

1( فرد ابعاد جدیدی از آن موضوع را درمی یابد                    2( تمركز فرد هنگام مطالعه افزایش می  یابد

3( فرد محرك هدف را یافت نمی كند                                    4( فرد ابعاد جدید آن موضوع را درنمی یابد

كدام گزینه نشانه ادراك انسان است؟-   

1( ترس از كنكور سراسری                                     2( ترس از صدای ناگهانی 

3( عرق كردن در گرما                                           4( لرزیدن در هنگام سرما 

در موارد زیر به ترتیب كدام منبع توجه بیشترین نقش را دارد؟-   

الف( یك اتومبیل در حال حركت بیش تر از زمانی كه كنار خیابان پارك شده باشد، جلب توجه می  كند 

ب( فردی كه دنبال شیء ریزی می گردد كه گم شده، ممكن است اشیای بزرگ تر را نبیند و به آن  ها برخورد كند 

ج( آرایشگرها در مقایسه با دیگر افراد، سریع تر متوجه تغییر مدل موهای طرف مقابل خود می  شوند 

1( تحریك حواس ـ سبك پردازش ـ انتظارات افراد                                             2( تحریك حواس ـ انتظارات افراد ـ اطالعات موجود در حافظه 

3( انتظارات افراد ـ اطالعات موجود در حافظه ـ انتظارات افراد                        4( انتظارات افراد ـ تحریك حواس ـ اطالعات موجود در حافظه 

»مشاوری برای بهبود عملكرد مطالعه دانشآموزان به آن ها توصیه می كند كه پس از هر یك ساعت مطالعه، نیم ساعت استراحت -   
كننـد. « مبنـای او برای این پیشنهاد، توجه به كدامیك از موانع تمركز می باشد و كدام پیشنهاد می تواند در راستای همین مبنا ارائه 

شود؟

1( ثبات نسبی ـ خط كشیدن روی واژگان مهم كتاب درسی                                                2( ثبات نسبی ـ آشنایی زدایی نسبت به موضوع مورد مطالعه 

3( آشنایی نسبی با محرك ـ سازماندهی توجه با استفاده از آمیختگی چند حس                      4( آشنایی نسبی با محرك ـ استفاده از كتاب های كمك آموزشی مصور 

آزمایش های مربوط به »محرومیت حسی« نشان دهنده این است كه: -   

1( آزمایش های مربوط به فقدان حواس، فقط در »شرایط محرومیت حسی« و »جبران حسی« میتواند انجام شود. 

2( موجودات زنده، به خصوص انسان، نیاز به »احساس« دارند. 

3( با وجود قول دریافت پاداش، افراد بیشتر از چند روز نمی توانند شرایط محرومیت حسی را تحمل كنند. 

4( محرومیت حسی یعنی اینكه فرد در شرایطی قرار بگیرد كه هیچ یك از گیرندههای حسی به وسیله محرك های درونی تحریك نشود.

شما به یک مغازه مبلمان می روید و روی تمام دیوارهای این مغازه دور تا دور تبلیغ یک نوع ساعت خاص وجود دارد. شما به قصـد -   
دیـدن ایـن  تبلیغات به مغازه نرفتهاید ولی این تصاویر، زمینه ذهنی شما را برای خریدهای بعدی آماده می ای از كد كند. این مثال نمونه 

ام مورد است؟ 

1(توجه                         2(آماده سازی                         3( ردیابی درست عالمت                         4( تمركز 

تعبیر و تفسیر كردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرك های توجه شده چه نام دارد؟ -   

1( ادراك                         2(حافظه                         3( احساس                         4(استدالل
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وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یكنواخت ارائه شود ...-   

1( فرد ابعاد جدیدی از آن موضوع را درمی یابد                    2( تمركز فرد هنگام مطالعه افزایش می  یابد

3( فرد محرك هدف را یافت نمی كند                                    4( فرد ابعاد جدید آن موضوع را درنمی یابد

كدام گزینه نشانه ادراك انسان است؟-   

1( ترس از كنكور سراسری                                     2( ترس از صدای ناگهانی 

3( عرق كردن در گرما                                           4( لرزیدن در هنگام سرما 

در موارد زیر به ترتیب كدام منبع توجه بیشترین نقش را دارد؟-   

الف( یك اتومبیل در حال حركت بیش تر از زمانی كه كنار خیابان پارك شده باشد، جلب توجه می  كند 

ب( فردی كه دنبال شیء ریزی می گردد كه گم شده، ممكن است اشیای بزرگ تر را نبیند و به آن  ها برخورد كند 

ج( آرایشگرها در مقایسه با دیگر افراد، سریع تر متوجه تغییر مدل موهای طرف مقابل خود می  شوند 

1( تحریك حواس ـ سبك پردازش ـ انتظارات افراد                                             2( تحریك حواس ـ انتظارات افراد ـ اطالعات موجود در حافظه 

3( انتظارات افراد ـ اطالعات موجود در حافظه ـ انتظارات افراد                        4( انتظارات افراد ـ تحریك حواس ـ اطالعات موجود در حافظه 

»مشاوری برای بهبود عملكرد مطالعه دانشآموزان به آن ها توصیه می كند كه پس از هر یك ساعت مطالعه، نیم ساعت استراحت -   
كننـد. « مبنـای او برای این پیشنهاد، توجه به كدامیك از موانع تمركز می باشد و كدام پیشنهاد می تواند در راستای همین مبنا ارائه 

شود؟

1( ثبات نسبی ـ خط كشیدن روی واژگان مهم كتاب درسی                                                2( ثبات نسبی ـ آشنایی زدایی نسبت به موضوع مورد مطالعه 

3( آشنایی نسبی با محرك ـ سازماندهی توجه با استفاده از آمیختگی چند حس                      4( آشنایی نسبی با محرك ـ استفاده از كتاب های كمك آموزشی مصور 

آزمایش های مربوط به »محرومیت حسی« نشان دهنده این است كه: -   

1( آزمایش های مربوط به فقدان حواس، فقط در »شرایط محرومیت حسی« و »جبران حسی« میتواند انجام شود. 

2( موجودات زنده، به خصوص انسان، نیاز به »احساس« دارند. 

3( با وجود قول دریافت پاداش، افراد بیشتر از چند روز نمی توانند شرایط محرومیت حسی را تحمل كنند. 

4( محرومیت حسی یعنی اینكه فرد در شرایطی قرار بگیرد كه هیچ یك از گیرندههای حسی به وسیله محرك های درونی تحریك نشود.

شما به یک مغازه مبلمان می روید و روی تمام دیوارهای این مغازه دور تا دور تبلیغ یک نوع ساعت خاص وجود دارد. شما به قصـد -   
دیـدن ایـن  تبلیغات به مغازه نرفتهاید ولی این تصاویر، زمینه ذهنی شما را برای خریدهای بعدی آماده می ای از كد كند. این مثال نمونه 

ام مورد است؟ 

1(توجه                         2(آماده سازی                         3( ردیابی درست عالمت                         4( تمركز 

تعبیر و تفسیر كردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرك های توجه شده چه نام دارد؟ -   

1( ادراك                         2(حافظه                         3( احساس                         4(استدالل
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رسش جنسی در كدام گزینه بهدرستی تعریف شده است؟ -   

1 (یكی از ویژگی در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است.                              2 ( در دوره نوجوانی اندا مهای داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند.

3 (منظور از رسش جنسی وقوع تغییرات مربوط به جنس است.                      4 (تغییراتی كه بر توانایی تولیدمثل تأثیر می گذارند

وقتی شما با یكی از دوستانتان قرار مالقات دارید هر فردی را از فاصله دور، آن دوست تلقی می كنید. مثال ذكر شده كدامیک از -   
مـوارد زیـر را بیان می كند؟ 

1( اطالعات موجود در حافظه                                    2( سبک پردازش افرا ها د و انتظارات آن

3( حواس ما                                                               4(  دقت ما

كدامیک عامل ایجاد تمركز است؟ -   

1 (گوش به زنگی                                                 2 (آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه 

3( تغییرات درونی محرك ها                                 4 (یكنواختی و ثبات نسبی 

 تصور كنید شما در یک خیابان ایستاده اید، از شما خواسته می شود هر گاه یک موتور زرد رنگ از روبه روی شما رد شد شما آن را   - 
گزارش دهیـد. 

در صورتی كه موتور زرد رنگی رد نشود ولی شما آن را گزارش دهید، كدام گزینه درست است؟ 

1( رد درست                                                               2( هشدار كاذب

3( از دست دادن محرك هدف                                   4(  اصابت یا تصمیم درست 

رو را به شما تمایل دارید شكل روبه صورت كامل ببینید. این عبارت مثالی از كدامیک از اصول گشتالت است؟ -   

 1( تقارب                   2( اصل شكل و زمینه                   3( استمرار                   4 ( مشابهت

كدام گزینه نادرست است؟ -   

1( به توانایی فرد برای یافتن محرك هدف در یک دوره زمانی طوالنی گوش به زنگی می گویند. 

2( میزان انگیختگی ذهنی تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیكی و روان شناختی است.

3( در جست وجو به دنبال یافتن یک محرك مكانی در زمینه یا بافت مكانی هستیم. 

4( اگر تمركز مداوم و پایدار باشد در آن صورت با توجه مواجه هستیم.

 در رابطه با مفهوم گشتالت كدام گزینه نادرست است؟ -   

1 ( آن ها اعتقاد داشتند كل بیشتر از مجموع اجزا است. 

2( در نزد روان شناسان گشتالتی ادراك اهمیت زیادی دارد. 

3 ( این روانشناسان بر این باور بودند كه روش كند. های جزءنگر درك جامعی ایجاد نمیكنند

4( كل عالوه بر مجموع اجزاء، شامل روابط بین اجزاء هم كه از جمع اجزائ به دست می آید 
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به واسطه ادراك .................... به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود.-   

1(محرک های بیرونی                   2 ( محرك های درونی                   3(  احساسات                   4(پردازش ها

روانشناسان ادراك پدیده های بدون احساس را چه نام گذاری كرده اند؟ -   

1( حواس                   2( تفكر                   3( توهم                   4( محرومیت حسی

سؤاالت بیان شده در كدام گزینه به ترتیب مربوط به »ادراک« و »احساس« می باشد؟-   

1( محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟ - دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ 

2( دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟ - محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟ 

3( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ - محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟

4( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ - دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ 

كدام یک از عوامل زیر مانع تمركز نمی شود؟ -   

1( یكنواختی موضوع مورد توجه                                    2( ارائه متعدد محرک موردنظر 

3( ایجاد هدف و اهمیت دادن به آن                                   4( ارائه محرک بدون تنوع رنگ و تصویر

اگر فردی مجبور شود كه در شرایطی به صورت همزمان چند تكلیف را انجام دهد، در چه صورتی اثر منفی ناشی از تقسیم توجهی -   
كاهش می یابد؟

1( فردی كه تازه رانندگی یاد گرفته است، بخواهد در زمان رانندگی به موسیقی گوش دهد. 

2( دانش آموزی كه در هنگام حل معادله سخت ریاضی، بخواهد یک مسئله دشوار شیمی را نیز برای دوستش توضیح دهد.

3( فردی كه در هنگام گوش دادن به سخنرانی استادی برجسته، با هم كالسی خود صحبت كند. 

4( فردی كه با دیدن یک فیلم تاریخی، كتاب سرگذشت افراد آن را مرور می كند. 

مادر زهرا به او می گوید با شنیدن صدای آیفون تصویری، دكمه درب بازكن را بزند. اگر زهرا بعد از شنیدن، دكمه را نزند، كدام -   
حالت زیر اتفاق افتاده است؟ 

1( أصابت               2( از دست دادن محرک هدف               3( هشدار كاذب               4( رد درست

 كدام عبارت زیر در رابطه با ادراک صحیح است؟ -   

1( تمام محرک های حسی وارد فضای ادراكی میشوند..                                                    2( امكان ندارد چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراک نكنیم. 

3( آن چه را حل می كنیم، الزاما چیزی است كه در ذهن خود ادراكش می كنیم              4( در خطای مولر و الیر، با دو خط هم اندازه مواجه هستیم.

به واسطه كدام فرآیند شناختی، محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شوند؟ -   

1( ادراک                         2( توجه                         3( حافظه                         4( احساس
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به واسطه ادراك .................... به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود.-   

1(محرک های بیرونی                   2 ( محرك های درونی                   3(  احساسات                   4(پردازش ها

روانشناسان ادراك پدیده های بدون احساس را چه نام گذاری كرده اند؟ -   

1( حواس                   2( تفكر                   3( توهم                   4( محرومیت حسی

سؤاالت بیان شده در كدام گزینه به ترتیب مربوط به »ادراک« و »احساس« می باشد؟-   

1( محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟ - دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ 

2( دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟ - محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟ 

3( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ - محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟

4( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ - دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ 

كدام یک از عوامل زیر مانع تمركز نمی شود؟ -   

1( یكنواختی موضوع مورد توجه                                    2( ارائه متعدد محرک موردنظر 

3( ایجاد هدف و اهمیت دادن به آن                                   4( ارائه محرک بدون تنوع رنگ و تصویر

اگر فردی مجبور شود كه در شرایطی به صورت همزمان چند تكلیف را انجام دهد، در چه صورتی اثر منفی ناشی از تقسیم توجهی -   
كاهش می یابد؟

1( فردی كه تازه رانندگی یاد گرفته است، بخواهد در زمان رانندگی به موسیقی گوش دهد. 

2( دانش آموزی كه در هنگام حل معادله سخت ریاضی، بخواهد یک مسئله دشوار شیمی را نیز برای دوستش توضیح دهد.

3( فردی كه در هنگام گوش دادن به سخنرانی استادی برجسته، با هم كالسی خود صحبت كند. 

4( فردی كه با دیدن یک فیلم تاریخی، كتاب سرگذشت افراد آن را مرور می كند. 

مادر زهرا به او می گوید با شنیدن صدای آیفون تصویری، دكمه درب بازكن را بزند. اگر زهرا بعد از شنیدن، دكمه را نزند، كدام -   
حالت زیر اتفاق افتاده است؟ 

1( أصابت               2( از دست دادن محرک هدف               3( هشدار كاذب               4( رد درست

 كدام عبارت زیر در رابطه با ادراک صحیح است؟ -   

1( تمام محرک های حسی وارد فضای ادراكی میشوند..                                                    2( امكان ندارد چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراک نكنیم. 

3( آن چه را حل می كنیم، الزاما چیزی است كه در ذهن خود ادراكش می كنیم              4( در خطای مولر و الیر، با دو خط هم اندازه مواجه هستیم.

به واسطه كدام فرآیند شناختی، محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شوند؟ -   

1( ادراک                         2( توجه                         3( حافظه                         4( احساس
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 »ادراک به صورت یک گروه در اثر نزدیكی اشیاء« و »تمایل به كامل دیدن اشیاء«، به ترتیب نشانگر كدام اصول گشتالت هستند؟-   

1( مشابهت – تكمیل                                                2( مجاورت – استمرار

3( مشابهت – استمرار                                              4( مجاورت - تكمیل 

 كدام گزینه نشانگر رد درست است؟   - 

1( عالمت حاضر ردیابی شود.                                       2( عالمت حاضر ردیابی نشود. 

3( عالمت غایب ردیابی نشود.                                      4( عالمت غایب ردیابی شود.

 كدام عبارت زیر در رابطه با ساماندهی توجه صحیح است؟-   

1( هر چه مدت انجام تكلیف بیشتر شود، كیفیت انجام آن افزایش می یابد. 

2( علی در هنگام درس خواندن، تلویزیون هم نگاه می كند، بنابراین از حواس مختلف برای انجام یک تكلیف استفاده كرده است. 

3( فعالیت در ساعات طوالنی برای حفظ توجه و ایجاد تمركز مفید است.

4( ویولن زدن همراه با نگاه كردن به نشانه های آن، توجه متمركز ایجاد می كند. 

 كدام عبارت زیر نشانگر پدیده آماده سازی است؟-   

1( توجه متخصص پوست و مو به سر و صورت دیگران 

2( وقتی منتظر اتوبوس مدرسه هستیم، هر اتوبوسی را آن می پنداریم. 

3( خرید لباس ورزشی ای كه فوتبالیست تبلیغ آن را قبال در استادیوم دیده است. 

4( برگرداندن سر به سمت صدایی كه از بلندگوی مدرسه پخش می شود

پدیده آماده سازی، نشانگر كدام مورد است؟-   

گاهی كامل نداریم     گاهی كامل می شود                                2( به همه آنچه كه توجه داریم، آ 1(خوگیری مانع آ

3( برای ایجاد تمركز، ابتدا باید توجه شكل بگیرد                4( نوع انتظار افراد بر توجه آن ها در آینده تأثیر می گذارد.

 خط كشیدن روی واژگان مهم، برای رهایی از كدام مانع تمركز استفاده می شود؟ و وجود تصویر و رنگ بندی های مختلف در متن، -   
به كدام عامل موثر در تمركز اشاره دارد؟

1( یكنواختی - درگیری ذهنی                                          2( آشنایی نسبی - درگیری ذهنی 

3( ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک                            4( آشنایی نسبی - تغییرات درونی محرک

 در كدام یک از موقعیت های زیر برای داشتن تجربه ای موفق به تمركز نیازمندیم؟ -   

1(فهمیدن بوی سوختگی غذا و خاموش كردن اجاق                                                         2(شروع به تماشای یک مستند علمی گردن

3( یک ساعت مطالعه و سپس پاسخ به سواالتی كه از آن مطرح شده اند.                          4(فهمیدن تفاوت بین دو كالغ از روی تصویر شان
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 پدر محمد وضعیت درسی او را این گونه توضیح می دهد: محمد خیلی با گوشی خود سر گرم است و به فضای مجازی وابستگی -   
زیادی پیدا كرده است. حتی معلم او به من می گوید كه محمد سر كالس هم به جای گوش دادن به درس، با گوشی اش مشغول بازی 
است. در خانه هم نمی تواند كتاب دستش بگیرد و مدام با چیزهای دیگر خود را سرگرم می كند.« محمد در كدام مرحله و به چه دلیل 

دارای نقص است؟

1(یادگیری -عدم تمركز                                  2( مطالعه -عدم توجه

3( مطالعه-عدم تمركز                                    4(یادگیری به عدم انتخاب موضوع مورد نظر

با -    از یک خیابان هستند. دوستش دارد در مورد وسایل مكانیكی و نحوه كاربرد آن ها  با دوست مكانیكش در حال عبور  حسین 
حسین صحبت می كند. ناگهان توجه هر دوی آن ها به یک مغازه ابزار فروشی جلب می شود، در حالی كه آن ها به بسیاری از مغازه های 

دیگر توجه نكرده بودند. به ترتیب منابعی كه باعث توجه حسین و دوستش به مغازه مكانیكی شده، كدام است؟ 

1(اطالعات موجود در حافظه - سبک پردازش                                           2( تحریک حواس به وسیله محرک ها - اطالعات موجود در حافظه 

3( اطالعات موجود در حافظه - اطالعات موجود در حافظه                      4(سبک پردازش - تحریک حواس به وسیله محرک ها

كدام یک از گزینه های زیر از موانع تمركز محسوب می شود؟-   

1( یكنواختی و ثبات نسبی                                 2( تغییرات درونی محرک

3( درگیری و انگیختگی ذهنی                           4( ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن

 پدر و مادر علی و او روی مبلی در پذیرایی خانه نشسته بودند. ناگهان علی و مادرش به یكدیگر نگاه می كنند و مادر داد می زند كه -   
غذا سوخت. در این مثال به ترتیب پدر علی، علی و مادر علی به كدام یک از مراتب شناخت رسیده اند؟ 

1(احساس - توجه به توجه                                                          2( احساس - توجه به ادراک

3( توجه احساس – ادراک                                                            4( توجه به ادراک – ادراک

 با توجه به مفهوم احساس، توجه و ادراک بگوید ترتیب كدام یک از گزینه های زیر درست است؟-   

1(انتخاب محرک های محیطی - دریافت حسی - تفسیر محرک های محیطی

2(دریافت حسی - تفسیر احساسات - انتخاب محرک های محیطی 

3( دریافت محرک های محیطی - انتخاب دریافت های حسی - تفسیر دریافت های حسی 

4( دریافت حسی - انتخاب محرک های محیطی - توجه مدام و پایدار

توجه افراد در دو موقعیت زیر به ترتیب تحت تأثیر چه عواملی است؟-   

الف( هدی به تازگی لیسانس خود را در رشته روان شناسی كسب كرده است. او مدام وضعیت روانی و حاالت خود و اطرافیانش را با 
بیماری های روانی منطبق می كند

ب( فرید مكانیک است. او هنگام عبور از بازارچه كتاب انقالب، بسیار بی توجه است و تنها مغازه هایی كه مرتبط با شغل او هستند، او 
را جذب می كنند. 

1( اطالعات موجود در حافظه - سبک پردازش فرد                                   2( تحریک حواس به وسیله محرک های بیرونی -اطالعات موجود در حافظه 

3( اطالعات موجود در حافظه - اطالعات موجود در حافظه                     4( اطالعات موجود در حافظه -تحریک حواس به وسیله محرک های بیرونی
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  هریک از پرسش های زیر به ترتیب به كدام مفهوم مرتبط است؟ -   

الف( دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟

ب( محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟ 

ج( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟ 

1(احساس - توجه – ادراک                                           2( ادراک - احساس - تفسیر

3( توجه -ادراک – احساس                                           4( توجه به احساس و ادراک

كدام عبارت، در خصوص فرآیندهای شناختی درست است؟-   

1(درگیری حواس پنجگانه با محرک های مختلف آزاردهنده است.

2(ادراک، فرآیند تحریک گیرنده های حسی اندام های حسی است

3( تمركز، توجه به یک محرک از بین محرک های مختلف به صورت مداوم است.

گاهی نسبت به همه محرک هایی كه در دامنه توجه قرار می گیرند كامل است. 4(آ

محرومیت حسی به كدام یک از دالیل زیر نوعی شكنجه تلقی می شود؟ و همچنین مطالعاتی از این قبیل نشان دهنده چیست؟ -   

1( آزارنده بودن به انسانها نیاز به احساس دارند.

2( عدم احساس محرک های درونی - موجودات نیاز به احساس دارند

3( آزارنده بودن به موجودات نیاز به احساس دارند

4( عدم احساس محرک های درونی - انسان ها نیاز به احساس دارند.

 توجه افراد در دو موقعیت زیر به ترتیب تحت تأثیر چه عواملی است؟ -   

الف( حمید دندان پزشک است. او در هنگام صحبت با دیگران به زردی دندان های دیگران و سایر نواقص دندان های افراد بسیار 
توجه می كند.

ب( زهره با مادر خود قرار مالقات دارد. مادرش دیر كرده است. او چندین بار، چند خانم چادری را با مادر خود اشتباه می گیرد.

1(تحریک حواس به وسیله محرک های بیرونی - سپک پردازش و انتظارات افراد 

2(اطالعات موجود در حافظه - تحریک حواس به وسیله محرک های بیرونی

3( سبک پردازش و انتظارات - تحریک حواس به وسیله محرک های بیرونی

4( اطالعات موجود در حافظه -سبک پردازش و انتظارات افراد

مادر یاسمن وضعیت درسی او را این گونه توصیف می كند: »یاسمن وقت زیادی را در طول روز به درس هایش اختصاص می -   
دهد. همیشه كتاب دستش است و مطالعه می كند، اما نمراتش تعریفی ندارند. یاسمن در چه مرحله و به چه دلیل دارای نقص است؟

1(مطالعه - به دلیل عدم انتخاب موضوع مورد نظر                               2( یادگیری - عدم توجه

3( یادگیری - عدم تمركز                                                                       4( مطالعه - عدم تمركز
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 با توجه به توصیف زیر، صدای حمید، گفته محمد و نگاه سعید و محمد نشان دهنده كدام یک از مفاهیم زیر است؟-   

 محمد، حسن و سعید در حال مطالعه هستند. حمید صدا می زند: بچه ها چه كار می كنید؟ محمد و سعید سرشان را باال آورده و نگاه 
می كنند. محمد می گوید : چقدر داد میزنی؟

1( احساس - ادراک - توجه                                                   2( محرک - ادراک - توجه 

3( محرک- احساس – توجه                                                    4( احساس -توجه – محرک

 تعبیر و تفسیر كردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده، .......... نام دارد.-   

1( احساس                       2( توجه                       3( ادراک                       4( محرک

 از نظر ............ احساس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است.-   

1(روانشناسی                       2( علمی                       3( تجربی                       4( تكاملی

   

 در علم روانشناسی، شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک را چه می نامند؟-   

1( آماده سازی                       2( یادگیری                       3( مشابهت                       4( حافظه

 حسین برای افزایش تمركز خود در هنگام مطالعه، زیر جمالت مهم با خودكارهای رنگی خط می كشد. او می گوید بعدها كه برای -   
مرور مطالب سراغ كتابم می آیم، مطالب صفحاتی را كه با خودكار های رنگی خط كشی كرده ام. بهتر می فهمم. او به كدام یک از 

عوامل ایجاد تمركز توجه كرده است و كدام یک از عوامل مانع تمركز را حذف كرده است؟

1( آشنایی با محرک و موضوع مورد توجه و یكنواختی و ثبات نسبی                     2( یكنواختی و ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک ها 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی به تغییرات درونی محرک ها                                4( تغییرات درونی محرک ها - یكنواختی و ثبات نسبی

 در یک اردوی مطالعاتی نوروزی، مشاهده شد كه تعدادی از دانش آموزان حتی در    دقیقه ای كه برای استراحت آن ها اختصاص   - 
داده شده بود، مشغول مطالعه و تست زنی بودند؟ مشاور به جای تشویقشان، از آن ها انتقاد كرد و از آن ها خواست از این    دقیقه برای 

استراحت و قدم زدن و خوردن میان وعده استفاده كنند. آیا گفته مشاور صحیح است؟ به چه دلیل؟

1( بله . به این دلیل كه آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه باعث عدم تمركز می شود. 

2( بله . به این دلیل كه یكنواختی و ثبات نسبی باعث خوگیری و در نتیجه عدم تمركز می شود،

3( خیر - تمركز به معنای توجه مستمر و پایدار است و با استراحت این تمركز قطع خواهد شد. 

4( بله . چون درگیری و انگیختگی ذهنی دانش آموزان بیشتر می شود.

فاطمه به تازگی تصمیم گرفته است كه لباس های تولیدی پدر خود را به دوستانش عرضه كند و با قیمتی كمتر از مغازه دار به آن ها -    
بفروشد. اما قبل از آن تصمیم می گیرد تا چند دست از لباس ها را در مهمانی هایی كه دوستانش شركت می كنند بپوشد. آیا اقدام او 

تأثیر مثبتی در فروش خواهد داشت؟ به چه دلیل؟

1( بله. به علت پدیده درگیری ذهنی                                     2( بله . به علت پدیده آماده سازی 

3( خیر . به علت پدیده خوگیری                                           4( خیر . به علت پدیده آشنایی نسبی
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1( آماده سازی                       2( یادگیری                       3( مشابهت                       4( حافظه

 حسین برای افزایش تمركز خود در هنگام مطالعه، زیر جمالت مهم با خودكارهای رنگی خط می كشد. او می گوید بعدها كه برای -   
مرور مطالب سراغ كتابم می آیم، مطالب صفحاتی را كه با خودكار های رنگی خط كشی كرده ام. بهتر می فهمم. او به كدام یک از 

عوامل ایجاد تمركز توجه كرده است و كدام یک از عوامل مانع تمركز را حذف كرده است؟

1( آشنایی با محرک و موضوع مورد توجه و یكنواختی و ثبات نسبی                     2( یكنواختی و ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک ها 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی به تغییرات درونی محرک ها                                4( تغییرات درونی محرک ها - یكنواختی و ثبات نسبی

 در یک اردوی مطالعاتی نوروزی، مشاهده شد كه تعدادی از دانش آموزان حتی در    دقیقه ای كه برای استراحت آن ها اختصاص   - 
داده شده بود، مشغول مطالعه و تست زنی بودند؟ مشاور به جای تشویقشان، از آن ها انتقاد كرد و از آن ها خواست از این    دقیقه برای 

استراحت و قدم زدن و خوردن میان وعده استفاده كنند. آیا گفته مشاور صحیح است؟ به چه دلیل؟

1( بله . به این دلیل كه آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه باعث عدم تمركز می شود. 

2( بله . به این دلیل كه یكنواختی و ثبات نسبی باعث خوگیری و در نتیجه عدم تمركز می شود،

3( خیر - تمركز به معنای توجه مستمر و پایدار است و با استراحت این تمركز قطع خواهد شد. 

4( بله . چون درگیری و انگیختگی ذهنی دانش آموزان بیشتر می شود.

فاطمه به تازگی تصمیم گرفته است كه لباس های تولیدی پدر خود را به دوستانش عرضه كند و با قیمتی كمتر از مغازه دار به آن ها -    
بفروشد. اما قبل از آن تصمیم می گیرد تا چند دست از لباس ها را در مهمانی هایی كه دوستانش شركت می كنند بپوشد. آیا اقدام او 

تأثیر مثبتی در فروش خواهد داشت؟ به چه دلیل؟

1( بله. به علت پدیده درگیری ذهنی                                     2( بله . به علت پدیده آماده سازی 

3( خیر . به علت پدیده خوگیری                                           4( خیر . به علت پدیده آشنایی نسبی
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كدام گزینه در مورد دو مفهوم توجه و تمركز نادرست است؟-    

1( توجه با تمركز متفاوت است.                                     2( میان دو مفهوم توجه و تمركز ارتباط نزدیكی وجود دارد

3( برای داشتن تمر كز اول باید توجه كرد                      4( فرآیند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را تمركز می نامند

 گزینه نادرست كدام است؟ -    

1(تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است.

2( تحریک اندامهای حسی موجب می شود تا به یک محرک توجه كنیم.

3( ما از بین دریافت های حسی، فقط برخی از آن ها را انتخاب می كنیم.

4( آزمایش های مربوط به فقدان حواس در شرایط محرومیت حسی انجام می شود.

گزینه های نادرست كدام است؟-    

1( موجودات زنده، نیاز به احساس دارند.

2( داوطلبان آزمایش محرومیت حسی، تنها با قول دریافت پاداش توانستند شرایط محرومیت حسی را برای مدتی طوالنی تحمل كنند

3( محرومیت حسی نوعی شكنجه تلقی می شود 

4( محرومیت حسی، یعنی این كه فرد در شرایطی قرار بگیرد كه هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشوند

............. یعنی اینكه فرد در شرایطی قرار بگیرد كه هیچ یک از حواس به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود. -    

1(خوگیری                       2( ناتوانی احساسی                       3( محرومیت حسی                       4( جبران حسی

...............هر چیزی است كه گیرنده های حسی را تحریک می كند.-    

1( احساس                       2( ادراک                       3( توجه                       4( محرک

انتخاب محرک خاص، از بین محرک های بی شمار پیرامون.......... به نام دارد.-    

1( احساس                       2( ادراک                       3( محرک                       4( توجه

عامل اصلی مؤثر در فرایند انتخاب های متفاوت افراد از بین محرک های محیطی كدام است؟ -    

1( حواس افراد                       2( اطالعات حافظه                       3( تمركز افراد                       4( سبک پردازش افراد

در كدام مورد، دانش آموزان نسبت به موضوعی كه توسط معلم در كالس تدریس می شود، تمركز بیشتری دارند؟ -    

1(معلم موضوع جدید و تازه ای را تدریس كند 

2(معلم موضوع را به صورت مستمر و بدون وقفه تدریس كند.

گاهی نسبی داشته باشند.  3( دانش آموزان نسبت به موضوع مورد نظر آ

4( دانش آموزان در كالس های متعددی با موضوع مورد نظر برخورد كرده باشند.
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كدام عبارت، در خصوص فردی كه در آزمایش شرایط محرومیت حسی شركت می كند، درست است؟ -    

1( از بین محرک های محیطی زیاد، یک یا چند محرک را انتخاب و به آن ها توجه می كند. 

2( شدت محرک های بیرونی در حدی نیست كه اعضای حسی او تحریک شود

3( حواس پنجگانه فرد با محرک های متنوع تحریک می شود. 

4(از شرایط محرومیت حسی لذت می برد.

وقتی ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی آن را آسان می كند، با كدام مفهوم روان شناختی سروكار داریم؟ -    

1( آماده سازی                       2( خوگیری                       3( مشابهت                       4( تقارب

كدام ویژگی محرک باعث ایجاد خوگیری نسبت به آن می شود؟ -    

1(تازگی و نو بودن                                                 2( تغییرات درونی زیاد             

3( ارائه به دفعات زیاد                                           4( دریافت به شیوه متنوع

میزان انگیختگی ذهنی تحت تأثیر چه عاملی است؟-    

1( ردیابی درست                                                    2( تغییرات درونی محرك ها 

3( فیزیولوژیكی و روان شناختی                             4( آشنایی نسبی با محرك 

آزمایش ثبت عقربه ثانیه شمار مربوط به كدامیك از نكات مربوط به سامان دهی توجه می باشد؟-    

1( برای حفظ توجه و ایجاد تمركز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز كرد. 

گاهی شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی تر خواهد بود.  2( در توجه، هرچه آ

3( انجام دادن تكلیف هم زمان، كارایی توجه را كاهش میدهد.   

4( برای ایجاد توجه متمركز، از حواس مختلف برای انجام دادن یك تكلیف استفاده كنید. 

به واسطه چه عاملی، محرك های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود؟-    

1( توجه                  2( استدالل                  3( تفكر                  4( ادراك 

در كدام پدیده، گفتن اولین كلمه یكی از نشانه های مرتبط به آن بوده است؟-    

1( فراخنای ارقام                  2( نوك زبانی                  3( رمزگردانی                  4( آماده سازی 

كدام گزینه توضیح درستی در رابطه با تمایزبخشی است؟-    

1( برجسته كردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی                 2(  تبدیل اطالعات به صورت معنایِی مختلف 

3( رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری                                              4(  نظم بخشی و قفسه بندی اطالعات



احساس، توجه، ادراک

187

كدام عبارت، در خصوص فردی كه در آزمایش شرایط محرومیت حسی شركت می كند، درست است؟ -    

1( از بین محرک های محیطی زیاد، یک یا چند محرک را انتخاب و به آن ها توجه می كند. 

2( شدت محرک های بیرونی در حدی نیست كه اعضای حسی او تحریک شود

3( حواس پنجگانه فرد با محرک های متنوع تحریک می شود. 

4(از شرایط محرومیت حسی لذت می برد.

وقتی ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی آن را آسان می كند، با كدام مفهوم روان شناختی سروكار داریم؟ -    

1( آماده سازی                       2( خوگیری                       3( مشابهت                       4( تقارب

كدام ویژگی محرک باعث ایجاد خوگیری نسبت به آن می شود؟ -    

1(تازگی و نو بودن                                                 2( تغییرات درونی زیاد             

3( ارائه به دفعات زیاد                                           4( دریافت به شیوه متنوع

میزان انگیختگی ذهنی تحت تأثیر چه عاملی است؟-    

1( ردیابی درست                                                    2( تغییرات درونی محرك ها 

3( فیزیولوژیكی و روان شناختی                             4( آشنایی نسبی با محرك 

آزمایش ثبت عقربه ثانیه شمار مربوط به كدامیك از نكات مربوط به سامان دهی توجه می باشد؟-    

1( برای حفظ توجه و ایجاد تمركز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز كرد. 

گاهی شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی تر خواهد بود.  2( در توجه، هرچه آ

3( انجام دادن تكلیف هم زمان، كارایی توجه را كاهش میدهد.   

4( برای ایجاد توجه متمركز، از حواس مختلف برای انجام دادن یك تكلیف استفاده كنید. 

به واسطه چه عاملی، محرك های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود؟-    

1( توجه                  2( استدالل                  3( تفكر                  4( ادراك 

در كدام پدیده، گفتن اولین كلمه یكی از نشانه های مرتبط به آن بوده است؟-    

1( فراخنای ارقام                  2( نوك زبانی                  3( رمزگردانی                  4( آماده سازی 

كدام گزینه توضیح درستی در رابطه با تمایزبخشی است؟-    

1( برجسته كردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی                 2(  تبدیل اطالعات به صورت معنایِی مختلف 

3( رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری                                              4(  نظم بخشی و قفسه بندی اطالعات
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در بیمارستان ها و فرودگاه قبل از اعالم خبری موسیقی یا صدایی نواخته می شود و سپس اصل پیام گفته می شود. این عبارت -    
بیان كننـده كـدام  موضوع است؟ 

1( اطالعات موجود در حافظه                                           2( حواس ما 

3( آماده سازی                                                                   4( سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها 

درعالمت غایب و ردیابی نشدن عالمت به كدام نتیجه میرسیم؟ -    

1( از دست دادن محرك هدف                                           2( رد درست 

3( اصابت یا تصمیم درست                                               4( هشدار كاذب 

در كدامیک از اصول گشتالت، وقتی چند شیء در كنار یكدیگر باشند ما آن ها را بهصورت یک گروه ادراك می كنیم؟ -    

1( مشابهت                       2( تقارب                       3( مجاورت                       4( اصل شكل و زمینه

مطالعه هر صفحه از كتاب اگر بدون هر نوع تنوع رنگی و تنوع تصویری باشد )عناصر زیباشناختی متن( ایجاد تمركز نمیكند. این -    
عبارت مربوط به كدام گزینه است؟ 

1( درگیری و انگیختگی ذهنی                                  2( آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه 

3( تغییرات درونی محرك ها                                      4( یک نواختی و ثبات نسبی 

اگر توجه مداوم و پایدار باشد در این صورت با ............. مواجه هستیم. -    

1( تفكر                       2( ادراك                       3( استدالل                       4( تمركز 

كدام گزینه نادرست است؟ -    

1( گاهی چیزهایی را ادراك می كنیم كه هیچ موقع احساس نكردهایم. 

2( هر چه تعداد خطاها بیشتر باشد، بهعنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود. 

3( به واسطه ادراك محرك های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل میشوند. 

4( روانشناسان به ادراك پدیده های با احساس، توهم می گویند.

زمانی كه عالوهبر تعقیب چشمی ویادداشتبرداری، مطالب را بلند بخوانیم، دریافت ما قویتر می شود. این مطلب به كدام مفهوم -    
اشاره دارد؟ 

1( محرومیت حسی                       2( دریافت تك حسی                       3( دریافت چندحسی                       4( جبران حسی 

در یك نمایشگاه نقاشی، تابلویی بر روی دیوار نصب شده كه هركس به آن نزدیك می شود »مدتهای طوالنی به آن خیره می شود -    
و آن را تحسین می كند«. علیرغم اینكه در این تابلو از چند رنگ محدود استفاده شده است و دو بعد بیشـتر نـدارد، »افـراد آن را سـه 

بعـدی ادراك می كنند«، هریك از عبارات داخل گیومه بیانگر كدام پدیده است؟ 

1( تمركز- خطای ادراكی                              2( توجه- آماده سازی                              3( تمركز- خطای شناختی                              4( توجه- جست وجو 
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كدامیك از اصول گشتالت، تمایل ما به پیوسته و متصل دیدن اشكال را توجیه می كند؟ -    

1( مجاورت                       2( مشابهت                       3( استمرار                       4( تكمیل 

مادربزرگ سینا با اینكه سواد ندارد، هر روز با نگاه كردن به قرآن، یك صفحه از آن را میخواند و وقتی سینا از او دربأره محتوای -    
آیات سـؤال میپرسد، ابراز بی اطالعی می كند. كدام عبارت در مورد مادربزرگ سینا درست است؟ 

1( احساس و ادراك وجود دارد، اما توجه وجود ندارد.                 2( احساس و توجه وجود دارد، اما ادراك وجود ندارد. 

3( توجه وجود دارد، اما احساس و ادراك وجود ندارد.                 4( احساس وجود دارد، اما توجه و ادراك وجود ندارد. 

كدام موقعیت بیانگر »هشدار كاذب« است؟ -    

1( محرك هدف وجود دارد و ردیابی نمی شود.                            2( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی نمی شود. 

3( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی می شود.                            4( محرك هدف وجود دارد و ردیابی می شود. 

به ترتیب »دانشآموزی كه یادگیری یكی از كتب درسی خود را بیش از حد دشوار تلقی می كند، در حالی كه برای دانش آمـوزان -    
دیگـر خیلـی مشكل نیست« و »نوجوانی كه قد كوتاهی دارد، ولی خود را بلندقد میپندارد«، دچار چه خطایی شده اند؟ 

1( خطای ادراكی- خطای شناختی                                       2( خطای شناختی- خطای ادراكی 
3( خطای ادراكی- خطای ادراكی                                        4( خطای شناختی- خطای شناختی

افزایش -     را  شده  تقسیم  توجه  منفی  اثر  عامل  كدام  و  است  نوع  چه  از  آن«  انجام  »كیفیت  و  تكلیف«  انجام  »مدت  بین  رابطۀ 
می دهد؟ 

1( مستقیم- دشوار بودن تكلیف                                          2( مستقیم- مهارت فرد 
3( غیرمستقیم- مهارت فرد                                                 4( غیرمستقیم- دشوار بودن تكلیف

در هر موقعیت ردیابی عالمت، اینكه از دست دادن را فدای هشدار كاذب بكنیم و یا برعكس، بستگی به چه عاملی دارد؟ -    

1( دشواری تكلیف              2( اهمیت تكلیف              3( ویژگی های فردی              4( ویژگی های حسی 

ادراك شكل روبه رو بهصورت یك »گل« تحتتأثیر كدامیك از اصول روانشناسی گشتالت است؟ -    

1( شكل و زمینه              2( استمرار              3( تكمیل              4( مشابهت

كدام گزینه بیانگر مفهوم »توهم« است؟ -    

1( گاهی چیزی را كه احساس نكردهایم، ادراك می كنیم.                    2( گاهی چیزی را كه ادراك نكردهایم، احساس می كنیم. 
3( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراك نمی كنیم.                    4( گاهی در بازشناسی و معنابخشی به محرك ها دچار خطا میشویم. 

تحریك هریك از گیرنده های حسی، تابع چیست؟ -    

1( توجه به محرك              2( شدت محرك              3( ادراك محرك              4( احساس محرك 
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كدامیك از اصول گشتالت، تمایل ما به پیوسته و متصل دیدن اشكال را توجیه می كند؟ -    
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3( توجه وجود دارد، اما احساس و ادراك وجود ندارد.                 4( احساس وجود دارد، اما توجه و ادراك وجود ندارد. 

كدام موقعیت بیانگر »هشدار كاذب« است؟ -    

1( محرك هدف وجود دارد و ردیابی نمی شود.                            2( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی نمی شود. 
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افزایش -     را  شده  تقسیم  توجه  منفی  اثر  عامل  كدام  و  است  نوع  چه  از  آن«  انجام  »كیفیت  و  تكلیف«  انجام  »مدت  بین  رابطۀ 
می دهد؟ 
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3( غیرمستقیم- مهارت فرد                                                 4( غیرمستقیم- دشوار بودن تكلیف

در هر موقعیت ردیابی عالمت، اینكه از دست دادن را فدای هشدار كاذب بكنیم و یا برعكس، بستگی به چه عاملی دارد؟ -    
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در رابطه با خطاهای شناختی و خطاهای ادراكی، كدام عبارت درست است؟ -    

1( بعضی از خطاهای شناختی منجر به خطای ادراكی میشوند.                      2( خطای ادراكی همان خطای شناختی است. 
3( خطای ادراكی، مجموعه ای از خطاهای شناختی است.                             4( خطای شناختی، مجموعه ای از خطاهای ادراكی است. 

برآورد دقیق حداكثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر به چه عواملی بستگی دارد؟ -    

1( شباهت دو تكلیف- دشواری تكلیف                                2( ویژگی های شخصی- دشواری تكلیف 
3( شباهت دو تكلیف- مهارت فرد                                       4( ویژگی های شخصی- توجه ارادی

 

در ماه های اول شیوع بیماری كرونا، مردم به رعایت پروتكل های بهداشتی و قرنطینۀ خانگی توجه زیادی داشتند، اما با گذشت -    
چند ماه كمكم از میزان توجه مردم به این مسئلۀ مهم كاسته شد. در اینباره میتوان گفت ............... 

1( منحصربه فرد بودن محرك هدف كاهش یافته است.                                             2( هشدار كاذب، بیش از حد رخ داده است. 

3( كاركرد جست وجو به دلیل وجود عوامل انحرافی كاهش یافته است.                     4( به دلیل خستگی میزان گوشبهزنگی كاهش یافته است. 

یكتا روز گذشته به یك مهمانی در منزل دوستش رفته بود. فردای آن روز دوستش نظر او را دربأره یكی از تابلوهای منزلشـان -    
پرسـید. یكتـا گفت: »تابلوی روی دیوار را دیدم، ولی حواسم به طرح و نقش آن نبود.« این مثال بیانگر كدام پدیده است؟ 

گاهی نسبی                 2( توجه متمركز                 3( آماده سازی                 4( ردیابی درست عالمت 1( آ

با نام تجاری آن آشنا -      
ً
وقتی میخواهید خودكار بخرید، میان آن همه خودكار در فروشگاه، خودكاری را انتخاب میكنید كه قبال

شدهاید. روانشناسان به این پدیده چه می گویند؟ 

1( ردیابی درست                 2( آماده سازی                 3( گوش به زنگی                 4( خوگیری 

روانشناسان به ادراك پدیده های بدون احساس چه می گویند؟ -    

1( رؤیاپردازی                 2( توهم                 3( خطای شناختی                 4( خطای ادراكی 

به ترتیب، هر یك از عبارات زیر با كدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ -    

 - شناخت محرك معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرك شبیه آن قرار می گیرد. 

 - آفت تمركز                                                                                                 - عوامل ایجاد تمركز 

1( آماده سازی ـ خوگیری ـ یك نواختی و ثبات نسبی                         2( آماده سازی ـ خوگیری ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 

3( ردیابی درست ـ فراموشی ـ درگیری و انگیختگی ذهنی                4( گوش به زنگی ـ خستگی ـ تغییرات درونی محرك ها 

به ترتیب موارد زیر با كدامیك از اصول مكتب گشتالت به درستی ارتباط دارد؟ -    

 - كامل دیدن اشیای ناقص 

 - طبقه بندی اشیاء در یك گروه به علت داشتن ویژگی های شبیه به هم 

 - ادراك متفاوت دایره های مختلف، علیرغم اندازه یكسان آن ها 

1( تكمیل ـ مشابهت ـ شكل و زمینه                 2( شكل و زمینه ـ مجاورت ـ مشابهت 

3( مجاورت ـ استمرار ـ تكمیل                          4( استمرار ـ شكل و زمینه ـ مجاورت 
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فرایندی كه از طریق آن، محرك های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا میبخشیم چه نامیده می شود؟ -    

1( پردازش                 2( توجه                 3( تمركز                 4( ادراك 

تحریك هر یك از گیرندههای حسی تابع چیست؟ -    

1( شدت احساس                 2( میزان توجه                 3( نوع پردازش و ادراك                 4( شدت محرك 

»همیشه باید برای مقابله با زلزله آمادگی داشته باشیم. ولی نمیدانیم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست. آیا مردم اهمیت زلزله را -    
نمیدانند؟« پاسخ این سؤال با كدامیك از مفاهیم زیر مرتبط است؟ 

1( گوش به زنگی                                                          2( از دست دادن محرك هدف 

3( ردیابی درست عالمت                                               4( هشدار كاذب 

كدامیك از عوامل زیر باعث ایجاد خوگیری و عدم تمركز می شود؟ -    

1( تغییرات درونی محرك ها                                                 2( درگیری و انگیختگی ذهنی 

3( آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه                    4( ردیابی درست عالمت 

در كدامیك از كاركردهای توجه به دنبال یافتن یك محرك مكانی در زمینه یا بافت مكانی هستیم؟ -    

1( گوش به زنگی                 2( جست وجو                 3( ردیابی درست عالمت                 4( محرك هدف

كدام عبارت، در خصوص »خطای ادراكی، درست است؟-    

1(محرک خارجی وجود دارد و ادراک آن درست است.                     2( محرک خارجی وجود ندارد، اما ادراک صورت می گیرد.

3( محرک خارجی وجود دارد، ادراک آن نادرست است.                   4( محرک خارجی وجود ندارد و ادراک هم صورت نمی گیرد.

 تعریف ادراک كدام است؟ -    

1(دریافت اثر محرک ها                 2( مجموع چند احساس                 3( معنا دادن به احساس                 4( رابطه حواس با محرک ها

  

كدام مورد، براساس اصول روان شناسی گشتالت درست است؟-    

1( اشیای كامل به صورت ناقص ادراک می شوند                             2( اشیای مشابه در یک طبقه ادراک می شوند.

3( اشكال به صورت گسسته و منقطع ادراک می شوند.                   4( اجزای یک گروه به صورت جداگانه ادراک می شوند.

 كدام عبارت بیانگر مفهوم »ادراک« است؟-    

1( حل مسئله و تصمیم گیری                                       2( تحریک گیرنده های حسی

3( فرایند بازنمایی اطالعات                                          4( فرایند تفسیر محرک های انتخابی



احساس، توجه، ادراک

191

فرایندی كه از طریق آن، محرك های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا میبخشیم چه نامیده می شود؟ -    

1( پردازش                 2( توجه                 3( تمركز                 4( ادراك 

تحریك هر یك از گیرندههای حسی تابع چیست؟ -    

1( شدت احساس                 2( میزان توجه                 3( نوع پردازش و ادراك                 4( شدت محرك 

»همیشه باید برای مقابله با زلزله آمادگی داشته باشیم. ولی نمیدانیم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست. آیا مردم اهمیت زلزله را -    
نمیدانند؟« پاسخ این سؤال با كدامیك از مفاهیم زیر مرتبط است؟ 

1( گوش به زنگی                                                          2( از دست دادن محرك هدف 

3( ردیابی درست عالمت                                               4( هشدار كاذب 

كدامیك از عوامل زیر باعث ایجاد خوگیری و عدم تمركز می شود؟ -    

1( تغییرات درونی محرك ها                                                 2( درگیری و انگیختگی ذهنی 

3( آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه                    4( ردیابی درست عالمت 

در كدامیك از كاركردهای توجه به دنبال یافتن یك محرك مكانی در زمینه یا بافت مكانی هستیم؟ -    

1( گوش به زنگی                 2( جست وجو                 3( ردیابی درست عالمت                 4( محرك هدف

كدام عبارت، در خصوص »خطای ادراكی، درست است؟-    

1(محرک خارجی وجود دارد و ادراک آن درست است.                     2( محرک خارجی وجود ندارد، اما ادراک صورت می گیرد.

3( محرک خارجی وجود دارد، ادراک آن نادرست است.                   4( محرک خارجی وجود ندارد و ادراک هم صورت نمی گیرد.

 تعریف ادراک كدام است؟ -    

1(دریافت اثر محرک ها                 2( مجموع چند احساس                 3( معنا دادن به احساس                 4( رابطه حواس با محرک ها

  

كدام مورد، براساس اصول روان شناسی گشتالت درست است؟-    

1( اشیای كامل به صورت ناقص ادراک می شوند                             2( اشیای مشابه در یک طبقه ادراک می شوند.

3( اشكال به صورت گسسته و منقطع ادراک می شوند.                   4( اجزای یک گروه به صورت جداگانه ادراک می شوند.

 كدام عبارت بیانگر مفهوم »ادراک« است؟-    

1( حل مسئله و تصمیم گیری                                       2( تحریک گیرنده های حسی

3( فرایند بازنمایی اطالعات                                          4( فرایند تفسیر محرک های انتخابی



192

روانشناسی جامع کنکور

 كدام عامل باعث می شود كه یک دانش آموز متوسط در كنار یک دانش آموز »قوی«، »ضعیف، به نظر برسد؟    - 

1( خطای ادراک               2( اثبات اندازه               3( خطای هاله ای               4( ثابت ادراكی 

 به ترتیب منظور از »خطای ادراكی، و »اصل زمینه، چیست؟ -    

1( ادراک پدیده های بدون احساس - اشیای ناقص به صورت كامل دیده می شوند.

2( ادراک پدیده های بدون احساس - ادراک ما از یک شكل، تحت تأثیر زمینه های مختلف تغییر می كند.

3( آنچه حس می كنیم. لزوما چیزی نیست كه در ذهن خود ادراكش می كنیم . ادراک ما از یک شكل، تحت تأثیر زمینه های مختلف تغییر می كند. 

4( آنچه حس می كنیم، لزوما چیزی نیست كه در ذهن خود ادراكش می كنیم . اشیا بر اساس شباهت آن ها در یک مقوله دسته بندی می شوند.

 بعد از .............................................. دریافت های حسی، آن ها را تفسیر می كنیم......................... ، فرایندی -    
است كه از طریق آن، محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا می بخشیم.

1( ادراک - انتخاب               2( انتخاب - ادراک               3( گزینش – توجه               4( گزینش – تمركز

محل نگهداری اطالعات روانشناختی معنادار كجاست؟ -    

1(محل پردازش اطالعات               2(ادراک كل               3( كورتكس مغز               4(حافظه 

 چیزی را ادراک می كنیم كه احساس نشده است، این پدیده چه نام دارد؟ -    

1( توهم               2( عالمت انحرافی               3( خطای ادراكی               4( هشدار كاذب

چه عاملی باعث می شود كه محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل شوند؟ -    

1(ادراک               2( جست وجو               3( انگیختگی ذهنی               4( ردیابی درست

مثال های برخی اوقات وقتی كه شیر را روی گاز می جوشانیم و منتظر هستیم به جوش بیاید، حواسمان پرت می شود و شیر به -    
اصطالح سر می رود و پیدا كردن موتور قهوه ای رنگ از میان چند موتور قرمز به كدام یک از كار كردهای توجه مرتبط است؟ 

1(جست وجو - گوش به زنگی                                    2( گوش به زنگی - ردیابی درست عالمت
 3( ردیابی درست عالمت – جست وجو                        4( گوش به زنگی - جست وجو

كدام عبارت، در خصوص فرایندهای شناختی درست است؟-    

1( تمركز پیوسته و پایدار به یک محرک توجه نام دارد.
2( فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف تمركز نام دارد. 

3( ادراک فرایندی است كه در آن همه دریافت های حسی تفسیر می شوند.
4( گوش به زنگی توانایی برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی است

 در موضوع ردیابی عالمت كه یكی از كاركردهای توجه است، اگر عالمت غایب باشد و ما عالمت را ردیابی كرده و گزارش دهیم، -    
با چه موقعیتی سروكار داریم؟

1( اصابت               2( هشدار كاذب               3( رد درست               4( از دست دادن محرک هدف
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 اصطالحا بتوانایی فرد برای یافتن محرک هدف در طول یک دوره زمانی طوالنی، چه نامیده می شود؟-    

1( گوش به زنگی               2( ردیابی عالمت               3( اثر خصیصه               4( جست و جو

در گوش به زنگی . . . . . . نامشخص است و در جستجو ............................. نامشخص است.-    

1 ( عالمت انحرافی - هدف                                                 2( هدف - عالمت انحرافی 
3( مكان – زمان                                                                    4( زمان - مكان 

 فردی كه هیچ كس نام او را صدا نمی زند اما بلند می گوید: بله، به نظر شما این فرد كدام یک از موقعیت های ردیابی عالمت را -    
تجربه می كند؟

 1( رد درست               2 (تصمیم درست               3( هشدار كاذب               4( فقدان محرک هدف 

 كدام گزینه به ترتیب به  - گوش به زنگی  - جستجو و  - ردیابی درست عالمت كه از كار كردهای توجه هستند، خلل وارد -    
می كند؟

1( وجود عالئم انحرافی ، خستگی ، تعدد عوامل انحرافی                                 2( خستگی و وجود عالئم انحرافی و منحصر به فرد نبودن هدف 
3( خستگی منحصر به فرد نبودن هدف - وجود عالئم انحرافی                       4( تعدد عوامل انحرافی به وجود عالئم انحرافی - خستگی 

 به همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه مشكات ممنوع است. مهران كه دانش آموز مؤدب و درس خوانی است، امروز با خود -    
تلفن همراه به مدرسه آورده است، معاون مدرسه كه از موضوع بی خبر است، صرفا به دلیل رعایت قوانین و مقررات مدرسه، چند تن 
از دانش آموزانی را كه سابقه خوبی در مدرسه ندارند، مانند حمید، به دفتر مدرسه می آورد و آن ها را تفتیش می كند. اما تلفن همراه را 
نمی یابد. سپس اقدام به تفتیش كل كالس می كند، او سرانجام تلفن همراه را از مهران می گیرد. در مثال ذكر شده به ترتیب عالمت 

هدف و عالیم انحرافی كدام اند و گشتن حمید مبین كدام موقعیت ردیابی است؟

1( حمید - مهران - رد درست                                             2( مهران - حمید - هشدار كاذب       
3( حمید - مهران به هشدار كاذب                                      4( مهران - حمید از دست دادن محرک هدف

 كدام گزینه روش مناسبی برای بهبود كارایی توجه نمی پاشد؟-    

1( استفاده از حواس مختلف برای انجام دادن یک تكالیف                              2( انجام دادن تكلیف به صورت همزمان 
گاهی و در نتیجه افزایش اراده 3( انجام فعالیت ها در ساعات غیر طوالنی                                                       4( افزایش آ

كدام گزینه نادرست است؟-    

1( انجام دادن تكلیف همزمان، كارایی توجه را كاهش می دهد.
2( برای حفظ توجه و ایجاد تمركز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز كنید.

3( برای ایجاد توجه متمركز، از استفاده از حواس مختلف برای انجام دادن یک تكلیف اجتناب كنید
4( میزان شباهت، درجه دشواری و مهارت می تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش دهد. 

 پیدا كردن یک خودرو با رنگ نارنجی در یک پاركینگ آسان است. یافتن خودرو در یک پاركینگ خلوت هم آسان است. در این دو -    
مثال كدام یک از عوامل زیر باعث سهولت جست وجو شده اند؟

1(منحصر به فرد بودن هدف . منحصر به فرد بودن هدف                     2(تعداد كم عوامل انحرافی - منحصر به فرد بودن هدف

3( تعداد كم عوامل انحرافی - تعداد كم عوامل انحرافی                       4( منحصر به فرد بودن هدف - تعداد كم عوامل انحرافی
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این نكته كه در موقعیت ردیابی عالمت. تكالیف مهم با هشدار كاذب همراه است، به كدام معنی است؟ -    

1(امكان ردیابی عالمت در حالی كه محرک هدف حاضر است، كمتر است.

2(امكان ردیابی عالمت در حالی كه محرک هدف غایب است ،بیشتر است 

3( امكان از دست دادن عالمت در حالی كه محرک هدف غایب است، كمتر است.

4( امكان از دست دادن عالمت در حالی كه محرک هدف حاضر است، بیشتر است.

 در كدام مورد، كیفیت و كارآیی عملكرد در انجام همزمان چند تكلیف كاهش بیشتری می یابد؟-    

1( تكالیف ساده و منحصر به فردی كه فرد توانایی باالیی در انجام آن ها برخوردار است 

2( تكالیف دشوار و مشابهی كه فرد از یک حس برای انجام دادن آن ها استفاده می كند. 

3( تكالیف دشوار و منحصر به فردی كه فرد از توانایی كمی در انجام آن ها برخوردار است

4( تكالیف ساده و مشابهی كه فرد از حواس مختلف برای انجام دادن آن ها استفاده می كند.

محرک های محیط را چگونه دریافت می كنیم؟ دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟ دریافت های حسی انتخاب شده -    
را چگونه تفسیر می كنیم؟ این سه پرسش به ترتیب به چه موضوع هایی مربوط می شوند؟ 

1( توجه - احساس – ادراک                                            2( احساس - توجه - ادراک 

3( ادراک - احساس – توجه                                            4( احساس - ادراک - توجه 

............... یعنی این كه فرد در شرایطی قرار بگیرد كه هیچ یک از گیرنده های حسی مثل چشم، گوش به وسیله محرک های    - 
بیرونی تحریک نشود. 

1( محرومیت حسی                2( محرومیت ادراكی                3( محرومیت توجه                4( فقدان درک محرک ها

تحریک اندام های حسی موجب ........ محرک می شود. ........ هر چیزی است كه گیرنده های حسی را تحریک می كند.-    

 1( ادراک - توجه                2( احساس - ادراک                3( توجه به احساس                4( احساس - محرک 

انتخاب محرک خاص، از بین محرک های بی شمار پیرامون ما ....... نام دارد. تعبیر و تفسیر كردن معنی و مفهوم و سازمان -    
دادن به محرک های توجه شده ....... نام دارد.

 1( احساس - توجه                2( احساس - ادراک                3( محرک – ادراک                4( توجه - ادراک 

محمد، حسن و جواد در حال مطالعه هستند. حمید از دور با صدای بلند می گوید: بچه ها چه كار می كنید؟ دو نفر سرشان را باال -    
آورده نگاه می كنند یكی اصال سر خودرا باال نمی آورد. در این مثال صدای حمید به گوش هر سه رسید ....... ، اما دو نفر سرشان را باال 

آوردند ....... در بین این دو نفر كه سرشان را باال آوردند محمد گفت: چه قدر داد می زنی؟ ....... . 

1( ادراک - احساس – توجه                                                    2( توجه - ادراک - احساس 

3( احساس - توجه – ادراک                                                    4( احساس - ادراک – توجه
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هفته گذشته زهرا، سحر و زیبا را به خانه اش دعوت كرده بود. هر سه در حال انجام تكالیف درسیشان بودند كه بوی كیک -    
خوشمزه ای كه مادر زهرا برای عصرانه پخته بود، در فضای خانه پیچید. هر سه نفر به یكدیگر نگاه كردند وگفتند به به چه بوی خوبی 
می آید. خواهر زهرا كه از اتاقش بیرون آمد پرسید: این بوی خوش برای چیست؟ سحر كه همچنان مشغول انجام تكالیف خود بود سر 
خود را باال نیاورد ولی زهرا و زیبا سر خود را باال آوردند و زهرا در پاسخ گفت: بوی كیک خوشمزه ای است كه مادر پخته است. در این 

مثال به ترتیب احساس، توجه و ادراک توسط كدام یک از این سه نفر صورت گرفته است؟ 

1( هر سه نفر - زهرا و سحر – سحر                                          2( زهرا و زیبا - سحر و زیبا – زهرا

 3( هر سه نفر - زهرا و زیبا – زهرا                                             4( زهرا و زیبا - سحر و زیبا – زیبا

احمد كه به همراه خانواده به پارک رفته بودند، با شنیدن صدایی جهت آن را دنبال نمود و متوجه یک بچه گربه در بین بوته ها شد. -    
او بالفاصله تصمیم گرفت كه بچه گربه را با خود به خانه ببرد زیرا نگران این بود كه نكند كودكان دیگر، او را آزار دهند و یا از گرسنگی 

بمیرد«؛ با توجه به مطلب باال به ترتیب سطوح مختلف شناخت پایه و عالی این موضوع كدام است؟ 

1( شنیدن صدا )احساس(. دنبال كردن جهت صدا )توجه(. تشخیص بچه گربه )ادراک(، نگرانی احمد )تفكر(. مردن از گرسنگی )قضاوت(. بردن به خانه 
)تصمیم گیری( 

2( صدا )محرک(، بچه گربه )احساس(، نگرانی احمر )ادراک(، اذیت بچه گربه )استدالل(. مردن از گرسنگی قضاوت(. بردن به خانه )حل مسأله( 

3( صدا )احساس(، دیدن گربه )ادراک(. اذیت كودكان )تفكر(. مردن از گرسنگی )قضاوت(، نگرانی احمد )استدالل(. بردن به خانه )حل مساله( 

4( رفتن به طرف صدا )توجه(. دیدن بوته )احساس(. بچه گربه )ادراک(. آزار كودكان )استدالل(. مردن از گرسنگی قضاوت( بردن به خانه )تصمیم گیری(

علی در حال پختن یک كیک خوشمزه است كه بویش فضای خانه را پر كرده، این بود به مشام حسین، محمد و جواد می رسد -    
....... ، أما محمد و جواد به علت بو سرشان را می چرخانند ....... و فقط حسین می گوید: به به چه بوی خوبی ............ به ترتیب 

جاهای خالی معرف كدام مفاهیم زیر می باشند؟ 

1( وجه - ادراک – احساس                                                     2( ادراک - احساس - توجه 

3( احساس - توجه – ادراک                                                    4( توجه - احساس – ادراک

تحریک گیرنده های حسی تابع چیست؟-    

1( درگیری و انگیختگی ذهنی                                                 2( محرک های محیطی

3( آستانه مطلق                                                                       4( شدت محرک

كدام گزینه مربوط به نتایج حاصل از آزمایش های »محرومیت حسی« نیست؟ -    

1( افراد نمی توانند بیشتر از چند ساعت شرایط محرومیت حسی را تحمل كنند. 

2( محرومیت حسی به دلیل آزارنده بودن نوعی شكنجه تلقی می شود. 

3( موجودات زنده به خصوص انسان نیاز به احساس دارند. 

4( از نظر تكاملی، احساس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است.
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)تصمیم گیری( 

2( صدا )محرک(، بچه گربه )احساس(، نگرانی احمر )ادراک(، اذیت بچه گربه )استدالل(. مردن از گرسنگی قضاوت(. بردن به خانه )حل مسأله( 

3( صدا )احساس(، دیدن گربه )ادراک(. اذیت كودكان )تفكر(. مردن از گرسنگی )قضاوت(، نگرانی احمد )استدالل(. بردن به خانه )حل مساله( 

4( رفتن به طرف صدا )توجه(. دیدن بوته )احساس(. بچه گربه )ادراک(. آزار كودكان )استدالل(. مردن از گرسنگی قضاوت( بردن به خانه )تصمیم گیری(

علی در حال پختن یک كیک خوشمزه است كه بویش فضای خانه را پر كرده، این بود به مشام حسین، محمد و جواد می رسد -    
....... ، أما محمد و جواد به علت بو سرشان را می چرخانند ....... و فقط حسین می گوید: به به چه بوی خوبی ............ به ترتیب 

جاهای خالی معرف كدام مفاهیم زیر می باشند؟ 

1( وجه - ادراک – احساس                                                     2( ادراک - احساس - توجه 

3( احساس - توجه – ادراک                                                    4( توجه - احساس – ادراک

تحریک گیرنده های حسی تابع چیست؟-    

1( درگیری و انگیختگی ذهنی                                                 2( محرک های محیطی

3( آستانه مطلق                                                                       4( شدت محرک

كدام گزینه مربوط به نتایج حاصل از آزمایش های »محرومیت حسی« نیست؟ -    

1( افراد نمی توانند بیشتر از چند ساعت شرایط محرومیت حسی را تحمل كنند. 

2( محرومیت حسی به دلیل آزارنده بودن نوعی شكنجه تلقی می شود. 

3( موجودات زنده به خصوص انسان نیاز به احساس دارند. 

4( از نظر تكاملی، احساس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است.
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حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی را ....... می گویند.-    

1( آستانه مطلق                   2( آستانه تحریک                  3( آستانه توجه               4( آستانه نسبی

كدام گزینه در رابطه با »ساماندهی توجه« درست است؟-    

گاهی می شود.  1( استفاده از حواس مختلف برای انجام دادن یک تكلیف، باعث كاهش آ

2( برای حفظ توجه، فعالیت طوالنی مدت مفید است. 

3( حداكثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر، مقداری ثابت است. 

4( میزان شباهت، درجهی دشواری و مهارت می تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش دهد.

كدام گزینه در رابطه با پدیده ی » آماده سازی« نادرست است؟-    

1( در این پدیده، ارائه ی پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می كند. 

2( گذاشتن كتاب در باالی سر هنگام خواب به فراگیری آن در روز بعد بیشتر كمک می كند تا گشتن دنبال آن. 

3( این پدیده زمانی اتفاق می افتد كه شناخت محرک معینی، تحت تاثیر ارائه ی پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن قرار گیرد. 

4( یک مثال بارز برای آماده سازی، گفتن عبارت می شود كلمه ی اول آن را بگویی برای یادآوری یک بیت شعر است.

مطالعه ی بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت، خوردن میان وعده و پس از آن ادامه ی مطالعه برای از بین بردن كدام -    
عامل »خوگیری«توصیه می شود؟

1 ( یكنواختی و ثابت نسبی                                                  2( آشنایی نسبی با محرک

3( تغییرات درونی محرک ها                                                   4( درگیری و انگیختگی ذهنی

زمانی كه در خیابان به انتظار آمدن تاكسی ایستاده اید و ناگهان صدای تركیدن الستیک چرخ یک تاكسی در پشت سرتان توجه -    
شما را به خود جلب می كند، كدام یک از منابع توجه، عامل اصلی محسوب می شود؟ 

1( تحریک توسط محرک بیرونی                                        2( اطالعات موجود در حافظه 

3( سبک پردازش افراد                                                       4( انتظارات افراد

 

سارقی به منظور پیدا كردن زیورآالت قیمتی به خانه ای دستبرد می زند، اما بعد از اینكه كاالهای مسروقه را به فرد متخصص -    
نشان می دهد متوجه می شود همه ی آن ها بدلی هستند و فقط یک انگشتر طال در بین آن ها وجود دارد. به ترتیب »دزدیدن انگشتر 

طال« و »دزدیدن زیورآالت بدلی« نشان دهنده ی چیست؟

 1( اصابت - از دست دادن محرک هدف                                        2( رد درست - هشدار كاذب 

3( اصابت - هشدار كاذب                                                               4( رد درست - از دست دادن محرک هدف

توجه مداوم و پایدار چه نامیده می شود؟-    

1( ادراک                       2( تمركز                       3( خوگیری                       4( برانگیختگی ذهنی 
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كدام گزینه جدول زیر را به درستی كامل می كند؟ -    

1( الف: اصابت با تصمیم درست ب: هشدار كاذب

2( الف: از دست دادن محرک هدف ب: رد درست

 3( الف: اصابت با تصمیم درست ب: رد درست 

4( الف: از دست دادن محرک هدف ب: هشدار كاذب

 كارایی توجه در كدام یک از افراد زیر از بقیه بیشتر است؟-    

1( سارا هنگام بازدید از یک نمایشگاه آثار هنری، با تلفن همراه خود صحبت می كند. 

2( نسرین در هنگام آشپزی، دستور پخت آن را از شبكه های اجتماعی دنبال می كند. 

3( محسن همراه با دیدن سریال مورد عالقه اش، برای دانش آموزانش سؤال طرح می كند . 

4( رضا در هنگام كشیدن تابلوی نقاشی با پسر كوچكش بازی می كند.

»یكنواختی و ثبات نسبی« و» تغییرات درونی محرک ها« به ترتیب جزء كدام عوامل مؤثر در تمركز می باشند؟-    

1( عوامل ایجاد تمركز - عوامل ایجاد تمركز                      2( عوامل مانع تمركز - عوامل ایجاد تمركز 

3( عوامل ایجاد تمركز - عوامل مانع تمركز                         4( عوامل مانع تمركز - عوامل مانع تمركز

نامیده -     چه  غایب«  عالمت  »ردیابی  و  دارد  دنبال  به  را  پیامدی  چه  حاضر«  عالمت  نشدن  »ردیابی  توجه،  كاركردهای  با  رابطه  در 
می شود؟ 

1( اصابت با تصمیم درست - رد درست                                            2( از دست دادن محرک هدف - رد درست

3( اصابت با تصمیم درست - هشدار كاذب                                      4( از دست دادن محرک هدف - هشدار كاذب

كاركردهای توجه در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

1( گوش به زنگی - دریابی درست عالمت - جست و جو                       2( دریابی درست عالمت - تغییرات درونی محرک - آشنایی نسبی با محرک 

3( جست و جو - ثبات نسبی - گوش به زنگی                                        4( انگیختگی ذهنی - تغییرات درونی محرک

كدام عبارت صحیح می باشد؟-    

1( افزایش همزمان چند تكلیف موجب كاهش خطا می شود. 

2( هر چه مدت انجام تكالیف بیشتر می شود، كیفیت انجام آن افزایش می یابد. 

3( اگر حواس مختلف درگیر انجام دادن یک تكلیف باشد كارایی خوب خواهد بود. 

4( انجام دادن تكلیف هم زمان، كارایی توجه را افزایش می دهد.

ردیابی عالمت غایب و حاضر به ترتیب باعث كدام یک از موقعیت های زیر می شود؟-    

1( اصابت یا تصمیم درست - هشدار كاذب                           2( رد درست - از دست دادن محرک هدف 

3( هشدار كاذب - اصابت یا تصمیم درست                           4( از دست دادن محرک هدف - رد درست

ردیابی عالمتعالمتردیابی نشدن عالمت

)ب(غایب
حاضر)الف(
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كدام گزینه جدول زیر را به درستی كامل می كند؟ -    

1( الف: اصابت با تصمیم درست ب: هشدار كاذب

2( الف: از دست دادن محرک هدف ب: رد درست

 3( الف: اصابت با تصمیم درست ب: رد درست 

4( الف: از دست دادن محرک هدف ب: هشدار كاذب

 كارایی توجه در كدام یک از افراد زیر از بقیه بیشتر است؟-    

1( سارا هنگام بازدید از یک نمایشگاه آثار هنری، با تلفن همراه خود صحبت می كند. 

2( نسرین در هنگام آشپزی، دستور پخت آن را از شبكه های اجتماعی دنبال می كند. 

3( محسن همراه با دیدن سریال مورد عالقه اش، برای دانش آموزانش سؤال طرح می كند . 

4( رضا در هنگام كشیدن تابلوی نقاشی با پسر كوچكش بازی می كند.

»یكنواختی و ثبات نسبی« و» تغییرات درونی محرک ها« به ترتیب جزء كدام عوامل مؤثر در تمركز می باشند؟-    

1( عوامل ایجاد تمركز - عوامل ایجاد تمركز                      2( عوامل مانع تمركز - عوامل ایجاد تمركز 

3( عوامل ایجاد تمركز - عوامل مانع تمركز                         4( عوامل مانع تمركز - عوامل مانع تمركز

نامیده -     چه  غایب«  عالمت  »ردیابی  و  دارد  دنبال  به  را  پیامدی  چه  حاضر«  عالمت  نشدن  »ردیابی  توجه،  كاركردهای  با  رابطه  در 
می شود؟ 

1( اصابت با تصمیم درست - رد درست                                            2( از دست دادن محرک هدف - رد درست

3( اصابت با تصمیم درست - هشدار كاذب                                      4( از دست دادن محرک هدف - هشدار كاذب

كاركردهای توجه در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

1( گوش به زنگی - دریابی درست عالمت - جست و جو                       2( دریابی درست عالمت - تغییرات درونی محرک - آشنایی نسبی با محرک 

3( جست و جو - ثبات نسبی - گوش به زنگی                                        4( انگیختگی ذهنی - تغییرات درونی محرک

كدام عبارت صحیح می باشد؟-    

1( افزایش همزمان چند تكلیف موجب كاهش خطا می شود. 

2( هر چه مدت انجام تكالیف بیشتر می شود، كیفیت انجام آن افزایش می یابد. 

3( اگر حواس مختلف درگیر انجام دادن یک تكلیف باشد كارایی خوب خواهد بود. 

4( انجام دادن تكلیف هم زمان، كارایی توجه را افزایش می دهد.

ردیابی عالمت غایب و حاضر به ترتیب باعث كدام یک از موقعیت های زیر می شود؟-    

1( اصابت یا تصمیم درست - هشدار كاذب                           2( رد درست - از دست دادن محرک هدف 

3( هشدار كاذب - اصابت یا تصمیم درست                           4( از دست دادن محرک هدف - رد درست

ردیابی عالمتعالمتردیابی نشدن عالمت

)ب(غایب
حاضر)الف(
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در كدام پدیده، با ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی محر كی معین آسان می شود؟-    

1( برانگیختگی ذهنی                       2( خوگیری                       3( آماده سازی                       4( ردیابی عالمت

انتخاب یک محرک خاص از بین محرک های متفاوت و بی شمار را چه می نامند؟ -    

1( آستانه مطلق                       2( توجه                       3( پردازش                       4( ادراک

در یک آزمایش از شما خواسته می شود كه هر بار تصویر مثلث را مشاهده نمودید، دكمه ی قرمز را فشار دهید. اگر شما در هنگام -    
دیدن تصویر مربع دكمه ی قرمز را فشار دهید، كدام حالت زیر رخ می دهد؟ 

1( ردیابی عالمت حاضر كه اصابت نام دارد.                            2( ردیابی نشدن عالمت غایب كه رد درست نام دارد. 

3( ردیابی عالمت غایب كه هشدار كاذب نام دارد.                   4( ردیابی نشدن عالمت حاضر كه هشدار كاذب نام دارد.

زمانی كه به یک محرک خاص كم تر و كم تر می پردازیم و تفكر كم تر می شود چه موردی پیش آمده است؟-    

1( هشدار كاذب                       2( برانگیختگی ذهنی                       3( خوگیری                       4( كاهش پردازش اطالعات

 پدیده ی » آماده سازی، نشانگر كدام مورد است؟-    

گاهی كامل نداریم.  گاهی كامل می شود.                                                2( به همه ی آنچه كه توجه داریم، آ 1( خوگیری مانع آ

3( برای ایجاد تمركز، ابتدا باید توجه شكل بگیرد.                                4( نوع انتظار افراد بر توجه آن ها در آینده تاثیر می گذارد.

در كتابخانه ای نشسته اید و امكان امانت كتاب وجود ندارد، بنابراین تصمیم می گیرید صفحات مورد نیاز را اسكن بگیرید؛ در -    
حین اسكن گرفتن از متن، تصویر را حدود نیم ثانیه می بینید، هر چند قادر به فهم آن نخواهید بود. با توجهبه این مثال كدام گزینه 

نادرست است؟

 1( در این مثال، ردهای حسی ذخیره شده در حافظه حسی، در صورت تمركز، به اطالعات تبدیل می شوند. 

2( اطالعات حاصل از متن كتاب، ابتدا از طریق گیرنده های حسی )چشم( دریافت می شوند. 

3( با وجود این كه نور اسكن چند هزارم ثانیه دوام آورده، ردی از اطالعات در مدت زمان كمتر از یک ثانیه در حافظه حسی ما اثر می گذارد. 

4( حجم ردهای حسی در این مثال زیاد است، لكن مدت ذخیره سازی كوتاه می باشد.

شكل گیری توجه تحت تأثیر چه عواملی است؟-    

1( ذهن - فرایندهای روانی - فرایندهای فكری )نوع پردازش(                         2( حافظه - فرایندهای روانی - فرایندهای فكری )نوع ایده( 

3( ذهن - تحریک حسی - فرایندهای شناختی )عوامل درونی(                       4( اطالعات حافظه - تحریک حسی - فرایندهای فكری )سبک پردازش( 

»انتخاب محرک خاص از بین محرک های بی شماره، آفت تمركز« و »ردیایی نشدن عالمت غایب«، به ترتیب چه نام دارند؟-    

 1( ادراک - درگیری ذهنی - هشدار كاذب                                  2( توجه - خوگیری - رد درست 

3( ادراک - تغییرات محرک - رد درست                                       4( توجه - انگیختگی ذهنی - هشدار كاذب
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به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، ....... گفته می شود و بر اساس آزمایشات انجام شده، مهم -    
ترین عامل از بین رفتن آن، ....... می باشد.

 1( برانگیختگی ذهنی - از دست دادن هدف                                                2( تمركز - خوگیری 

3( گوش به زنگی – خستگی                                                                           4( جست و جو - حواس پرتی 

در چه صورتی میزان خطا در ساماندهی توجه افزایش می یابد؟-    

1( دشواری اجرای تكالیف                                                           2( دشواری یكی از تكالیف و كاهش توجه 

3( كاهش اجرای تكالیف هم زمان و افزایش توجه                      4( افزایش همزمان چند تكلیف و كاهش توجه 

در كدام نوع عملكرد، دریافت یک محرک جدید با ارائه ی پیشین محرک آسان می شود؟-    

1( پردازش ادراک                       2( یادآوری                       3( بازگشت پذیری                       4( آماده سازی

محرک هایی كه همواره مانع انتخاب هدف می شوند را چه نامیده و از عالمت های موقعیت چیست؟-    

1( عالیم انحرافی - توجه                                                    2( هشدار كاذب - احساس 

3( یكنو احتی – تمركز                                                          4( اجتناب - تصمیم گیری

به ترتیب »استفاده از رنگ های مختلف به هنگام مطالعه« و »خط كشیدن روی واژه های مهم«، اشاره به كدام یک از عوامل تأثیر -    
گذار بر تمركز دارد؟

1( درگیری و انگیختگی ذهنی – یک نواختی و ثبات نسبی                           2( یكنواختی و ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک ها 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی - تغییرات دروتی محرک ها                         4( یكنواختی و ثبات نسبی - یكنواختی و ثبات نسبی

»زمانی كه قرار است صبح روز بعد كتابی را مطالعه كنید، اگر آن كتاب را باالی سرتان بگذارید و بخوابید، به هنگام صبح بهتر فرا -    
می گیرید تا اینكه بخواهید دنبال كتاب بگردید. علت ثمربخش بودن این مطالعه بیشتر مربوط به كدام عامل است؟ 

1( توجه انتخابی                       2( خوگیری                       3( آماده سازی                       4( اطالعات موجود در حافظه

جوانی در خارج از ساعت مالقات یک بیمارستان با مهارت زیاد از جلوی نگهبان رد شده و به داخل بخش میرود. این مسئله -    
از طرف یكی از مسئولین به نگهبان گزارش می شود. در هنگام خروج، نگهبان جوان خاطی را دستگیر می كند و به حراست تحویل 
می دهد. در این حادثه به ترتیب هنگام ورود جوان به درون بخش، و خروج وی از بیمارستان« كدام موقعیت ردیابی عالمت رخ داده است؟ 

1( هشدار كاذب - رد درست                                                   2( از دست دادن محرک هدف - رد درست 

3( از دست دادن محرک هدف – اصابت                                 4( هشدار كاذب – أصابت

به ترتیب ردیابی نشدن عالمت غایب، ردیابی عالمت حاضر و ردیابی عالمت غایب چه نام دارند؟-    

1( از دست دادن محرک هدف - تصمیم درست - رد درست                             2( رد درست - أصابت - هشدار كاذب 

3( رد درست - هشدار كاذب - از دست دادن محرک هدف                               4( اصابت - رد درست - هشدار كاذب
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به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، ....... گفته می شود و بر اساس آزمایشات انجام شده، مهم -    
ترین عامل از بین رفتن آن، ....... می باشد.

 1( برانگیختگی ذهنی - از دست دادن هدف                                                2( تمركز - خوگیری 

3( گوش به زنگی – خستگی                                                                           4( جست و جو - حواس پرتی 

در چه صورتی میزان خطا در ساماندهی توجه افزایش می یابد؟-    

1( دشواری اجرای تكالیف                                                           2( دشواری یكی از تكالیف و كاهش توجه 

3( كاهش اجرای تكالیف هم زمان و افزایش توجه                      4( افزایش همزمان چند تكلیف و كاهش توجه 

در كدام نوع عملكرد، دریافت یک محرک جدید با ارائه ی پیشین محرک آسان می شود؟-    

1( پردازش ادراک                       2( یادآوری                       3( بازگشت پذیری                       4( آماده سازی

محرک هایی كه همواره مانع انتخاب هدف می شوند را چه نامیده و از عالمت های موقعیت چیست؟-    

1( عالیم انحرافی - توجه                                                    2( هشدار كاذب - احساس 

3( یكنو احتی – تمركز                                                          4( اجتناب - تصمیم گیری

به ترتیب »استفاده از رنگ های مختلف به هنگام مطالعه« و »خط كشیدن روی واژه های مهم«، اشاره به كدام یک از عوامل تأثیر -    
گذار بر تمركز دارد؟

1( درگیری و انگیختگی ذهنی – یک نواختی و ثبات نسبی                           2( یكنواختی و ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک ها 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی - تغییرات دروتی محرک ها                         4( یكنواختی و ثبات نسبی - یكنواختی و ثبات نسبی

»زمانی كه قرار است صبح روز بعد كتابی را مطالعه كنید، اگر آن كتاب را باالی سرتان بگذارید و بخوابید، به هنگام صبح بهتر فرا -    
می گیرید تا اینكه بخواهید دنبال كتاب بگردید. علت ثمربخش بودن این مطالعه بیشتر مربوط به كدام عامل است؟ 

1( توجه انتخابی                       2( خوگیری                       3( آماده سازی                       4( اطالعات موجود در حافظه

جوانی در خارج از ساعت مالقات یک بیمارستان با مهارت زیاد از جلوی نگهبان رد شده و به داخل بخش میرود. این مسئله -    
از طرف یكی از مسئولین به نگهبان گزارش می شود. در هنگام خروج، نگهبان جوان خاطی را دستگیر می كند و به حراست تحویل 
می دهد. در این حادثه به ترتیب هنگام ورود جوان به درون بخش، و خروج وی از بیمارستان« كدام موقعیت ردیابی عالمت رخ داده است؟ 

1( هشدار كاذب - رد درست                                                   2( از دست دادن محرک هدف - رد درست 

3( از دست دادن محرک هدف – اصابت                                 4( هشدار كاذب – أصابت

به ترتیب ردیابی نشدن عالمت غایب، ردیابی عالمت حاضر و ردیابی عالمت غایب چه نام دارند؟-    

1( از دست دادن محرک هدف - تصمیم درست - رد درست                             2( رد درست - أصابت - هشدار كاذب 

3( رد درست - هشدار كاذب - از دست دادن محرک هدف                               4( اصابت - رد درست - هشدار كاذب
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در كار كردهای توجه، منظور از عالمت یا ....... عالمتی است كه ........ -    

1( محرک انحرافی - در اولین محرله جلب توجه كند.                            2( محرک هدف . فرد باید آن را برگزیند. 

3( محرک كاذب - ردیابی شده است.                                                     4( محرک حاضر - بالفاصله دیده شود.

به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمان طوالنی ...... می گویند.-    

1( گوش به زنگی                       2( هشدار كاذب                       3( ردیابی درست عالمت                       4( از دست دادن محرک هدف

در توجه هر چه آگاهی بیشتر باشد نوع توجه هم ....... خواهد بود. افزایش همزمان چند تكلیف باعث ....... و ....... می شود. -    

گاهی  گاهی                      2( ارادی تر - تمركز توجه به كاهش آ 1( غیر ارادی تر - تقسیم توجه به افزایش آ

گاهی گاهی                             4( كاراتر - تمركز توجه به افزایش آ 3( ارادی تر - تقسیم توجه به كاهش آ

هر چه مدت انجام تكالیف ....... می شود كیفیت انجام آن ....... می یابد.-    

1( بیشتر به كاهش                       2( كم تر – افزایش                       3( بیشتر به افزایش                       4( كمتر – كاهش

در تبلیغات بازرگانی از كدام پدیده روانشناختی استفاده می شود؟ مفهوم آن چیست؟-    

1( آماده سازی: آسان شدن دریافت بعدی با ارائه پیشین محرک. 

2( آشنایی نسبی با محرک: آسان شدن دریافت بعدی با ارائه پیشین محرک. 

3( آماده سازی: ارائه مكرر محرک و ایجاد خوگیری.

4( آشنایی نسبی با محرک: ارائه مكرر محرک و ایجاد خوگیری .

»علی« به مناسبت فارغ التحصیلی شدن از دانشگاه، دوست جدیدش »محمد« را كه دامپزشک می باشد به منزلشان دعوت می -    
كند. »محمد« بعد از احوالپرسی به قفس پرنده ای كه در گوشه سالن پذیرایی قرار داده شده است، اشاره می كند و می گوید: »به این 

پرنده ویتامین مخصوص نمی دهی؟« به نظر شما توجه »او« به پرنده بیشتر تحت تاثیر كدام عامل بوده است؟

 1( محرک های بیرونی مثل زیبایی پرنده                                 2( عادت كردن به محر كی خاص 

3( سبک پردازش و انتظارات                                                  4( عدم وجود محرک های قابل توجه دیگر

فرض كنید در اتوبوس نشسته اید و از میان همهمه موجود به مكالمه دو نفری كه در صندلی پشتی شما نشسته اند گوش می -    
كنید و متوجه می شوید كه آن دو در مورد یكی از استادان شما صحبت می كنند. در این موقعیت گوش كردن به مكالمه دو نفره و متوجه 

محتوای مكالمه آن ها شدن، نشان دهنده چیست؟

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

در مثال های زیر به ترتیب كدام فرآیند دچار اختالل شده است؟ -    

»حسن كه در حال خواندن شعری از حفظ است، با شنیدن صدای در حواسش پرت می شود و ادامه شعر را فراموش می كند.«

» رضا در حال نوشتن مقاله ای است كه ناگهان مادرش وارد اتاق می شود و شروع به صحبت كردن با رضا می كند.« 

1( توجه - توجه                                           2( توجه - تمر كر                                           3( تمركز - تمركز                                         4( تمركز - توجه
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در پدیده نوک زبانی ....... .-    

گاهیم، اما به آن توجه نداریم.  گاهی نداریم.                                   2( به موضوع آ 1( موضوع مورد توجه بوده است، اما به آن آ

گاهیم، اما آن را به خاطر نمی آوریم. گاه هم نیستیم.                                 4( موضوع مورد توجه بوده است و به آن آ 3( به موضوعی توجه نكرده ایم، لذا به آن آ

در شرایطی كه مجبوریم توجه خود را بین چند بخش تقسیم كنیم كدام عوامل اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش می دهند؟ -    

1( شباهت باال - دشواری كم - مهارت باال                               2( شباهت پایین - دشواری زیاد - مهارت پایین 

3( شباهت پایین - دشواری كم - مهارت باال                            4( شباهت باال - دشواری زیاد - مهارت پایین

در تبلیغات بازرگانی از كدام پدیده روانشناختی استفاده می شود؟ مفهوم آن چیست؟-    

1( آماده سازی: آسان شدن دریافت بعدی با ارائه پیشین محرک. 

2( آشنایی نسبی با محرک: آسان شدن دریافت بعدی با ارائه پیشین محرک. 

3( آماده سازی: ارائه مكرر محرک و ایجاد خوگیری.

4( آشنایی نسبی با محرک: ارائه مكرر محرک و ایجاد خوگیری .

به منزلشان دعوت -     از دانشگاه، دوست جدیدش »محمد« را كه دامپزشک می باشد  التحصیلی شدن  به مناسبت فارغ  »علی« 
می كند. »محمد« بعد از احوالپرسی به قفس پرنده ای كه در گوشه سالن پذیرایی قرار داده شده است، اشاره می كند و می گوید: »به 

این پرنده ویتامین مخصوص نمی دهی؟« به نظر شما توجه »او« به پرنده بیشتر تحت تاثیر كدام عامل بوده است؟ 

1( محرک های بیرونی مثل زیبایی پرنده                                      2( عادت كردن به محر كی خاص 

3( سبک پردازش و انتظارات                                                      4( عدم وجود محرک های قابل توجه دیگر

فرض كنید در اتوبوس نشسته اید و از میان همهمه موجود به مكالمه دو نفری كه در صندلی پشتی شما نشسته اند گوش می -    
كنید و متوجه می شوید كه آن دو در مورد یكی از استادان شما صحبت می كنند. در این موقعیت گوش كردن به مكالمه دو نفره و متوجه 

محتوای مكالمه آن ها شدن، نشان دهنده چیست؟

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

در مثال های زیر به ترتیب كدام فرآیند دچار اختالل شده است؟ -    

»حسن كه در حال خواندن شعری از حفظ است، با شنیدن صدای در حواسش پرت می شود و ادامه شعر را فراموش می كند.« »رضا 
در حال نوشتن مقاله ای است كه ناگهان مادرش وارد اتاق می شود و شروع به صحبت كردن با رضا می كند.«

1( توجه - توجه                       2( توجه - تمر كر                       3( تمركز – تمركز                       4( تمركز – توجه

در پدیده نوک زبانی ....... .-    

گاهیم، اما به آن توجه نداریم.  گاهی نداریم.                      2( به موضوع آ 1( موضوع مورد توجه بوده است، اما به آن آ
گاهیم، اما آن را به خاطر نمی آوریم. گاه هم نیستیم.                     4( موضوع مورد توجه بوده است و به آن آ 3( به موضوعی توجه نكرده ایم، لذا به آن آ

در شرایطی كه مجبوریم توجه خود را بین چند بخش تقسیم كنیم كدام عوامل اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش می دهند؟ -    

1( شباهت باال - دشواری كم - مهارت باال                           2( شباهت پایین - دشواری زیاد - مهارت پایین 
3( شباهت پایین - دشواری كم - مهارت باال                        4( شباهت باال - دشواری زیاد - مهارت پایین
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در پدیده نوک زبانی ....... .-    

گاهیم، اما به آن توجه نداریم.  گاهی نداریم.                                   2( به موضوع آ 1( موضوع مورد توجه بوده است، اما به آن آ

گاهیم، اما آن را به خاطر نمی آوریم. گاه هم نیستیم.                                 4( موضوع مورد توجه بوده است و به آن آ 3( به موضوعی توجه نكرده ایم، لذا به آن آ

در شرایطی كه مجبوریم توجه خود را بین چند بخش تقسیم كنیم كدام عوامل اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش می دهند؟ -    

1( شباهت باال - دشواری كم - مهارت باال                               2( شباهت پایین - دشواری زیاد - مهارت پایین 

3( شباهت پایین - دشواری كم - مهارت باال                            4( شباهت باال - دشواری زیاد - مهارت پایین

در تبلیغات بازرگانی از كدام پدیده روانشناختی استفاده می شود؟ مفهوم آن چیست؟-    

1( آماده سازی: آسان شدن دریافت بعدی با ارائه پیشین محرک. 

2( آشنایی نسبی با محرک: آسان شدن دریافت بعدی با ارائه پیشین محرک. 

3( آماده سازی: ارائه مكرر محرک و ایجاد خوگیری.

4( آشنایی نسبی با محرک: ارائه مكرر محرک و ایجاد خوگیری .

به منزلشان دعوت -     از دانشگاه، دوست جدیدش »محمد« را كه دامپزشک می باشد  التحصیلی شدن  به مناسبت فارغ  »علی« 
می كند. »محمد« بعد از احوالپرسی به قفس پرنده ای كه در گوشه سالن پذیرایی قرار داده شده است، اشاره می كند و می گوید: »به 

این پرنده ویتامین مخصوص نمی دهی؟« به نظر شما توجه »او« به پرنده بیشتر تحت تاثیر كدام عامل بوده است؟ 

1( محرک های بیرونی مثل زیبایی پرنده                                      2( عادت كردن به محر كی خاص 

3( سبک پردازش و انتظارات                                                      4( عدم وجود محرک های قابل توجه دیگر

فرض كنید در اتوبوس نشسته اید و از میان همهمه موجود به مكالمه دو نفری كه در صندلی پشتی شما نشسته اند گوش می -    
كنید و متوجه می شوید كه آن دو در مورد یكی از استادان شما صحبت می كنند. در این موقعیت گوش كردن به مكالمه دو نفره و متوجه 

محتوای مكالمه آن ها شدن، نشان دهنده چیست؟

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

در مثال های زیر به ترتیب كدام فرآیند دچار اختالل شده است؟ -    

»حسن كه در حال خواندن شعری از حفظ است، با شنیدن صدای در حواسش پرت می شود و ادامه شعر را فراموش می كند.« »رضا 
در حال نوشتن مقاله ای است كه ناگهان مادرش وارد اتاق می شود و شروع به صحبت كردن با رضا می كند.«

1( توجه - توجه                       2( توجه - تمر كر                       3( تمركز – تمركز                       4( تمركز – توجه

در پدیده نوک زبانی ....... .-    

گاهیم، اما به آن توجه نداریم.  گاهی نداریم.                      2( به موضوع آ 1( موضوع مورد توجه بوده است، اما به آن آ
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1( شباهت باال - دشواری كم - مهارت باال                           2( شباهت پایین - دشواری زیاد - مهارت پایین 
3( شباهت پایین - دشواری كم - مهارت باال                        4( شباهت باال - دشواری زیاد - مهارت پایین



202

روانشناسی جامع کنکور

با توجه به عوامل مؤثر بر تمركز و خوگیری، مصداق هر یک از عبارات زیر به درستی در كدام گزینه اشاره شده است؟ )به ترتیب(-    

الف( مؤثر بودن »ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن«
ب( مطالعه از زوایای متفاوت و صورتهای مختلف
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 د( تنوع و جذابیت به لحاظ معنایی

 1( تغییرات درونی محرک ها - آشنایی نسبی با محرک - درگیری و انگیخنگی ذهنی - یكنواختی و ثبات نسبی 
2( آشنایی نسبی با محرک - تغییرات درونی محرک ها - در گیری و انگیخنگی ذهنی - یكنواختی و ثبات نسبی 

3( درگیری و انگیختگی ذهنی - آشنایی نسبی با محرک ها - عدم یكنواختی و ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک ها 
4( درگیری و انگیخنگی ذهنی - تغییرات درونی محرک ها - عدم یكنواختی و ثبات نسبی - آشنایی نسبی با محرک

به ترتیب عبارت های »یافتن وسایل در یک اتاق خلوت تر راحت است« و »یافتن یک فرد سفید پوست در میان یک جمعیت سیاه -    
پوست آسان تر است، داللت به كدام كار كرد توجه دارد و به ترتیب اشاره به كدام عوامل تاثیر گذار درپیدا كردن محرک هدف دارد؟ 

1( كار كرد دوم - ویژگی منحصر به فرد هدف - تعداد عوامل انحرافی                2( جست و جو - تعداد عوامل انحرافی - ویژگی منحصر به فرد هدف 
3( كار كرد سوم - ویژگی منحصر به فرد هدف - تعداد عوامل انحرافی               4( گوش به زنگی - تعداد عوامل انحرافی - ویژگی منحصر به فرد هدف

اگر قرار باشد دو درس با اهمیت متفاوت را مطالعه كنید، احتمال تجربه كدام یک از موقعیت های ردیابی عالمت بیشتر است؟ -    
برای كدام درست و دلیل آن چیست؟

1( هشدار كاذب - درس مهم تر - زیرا تكالیف مهم تر با هشدار كاذب بیشتری همراه است. 
2( از دست دادن محرک هدف - درس با اهمیت تر . زیرا در تكالیف با اهمیت بیشتر، احتمال از دست دادن محرک هدف بیشتر است. 

3( هشدار كاذب - درس با اهمیت كمتر - زیرا زمانی كه درس اهمیت كمتر دارد، هشدار كاذب بیشتری را تجربه می كنیم. 
4( از دست دادن محرک هدف - درس با اهمیت كمتر - زیرا در درسی كه اهمیت كمتری دارد، ممكن است محرک هدف را از دست بدهیم.

»در یک آزمایش از یک گروه آزمونی خواسته شد تا به عقربه ثانیه شمار ساعت توجه كنند و هر زمان كه این عقربه به جای یک -    
ثانیه، دو ثانیه پرش داشت، گزارش دهند. اما آزمودنیها پس از نیم ساعت نتوانستند این تكلیف را به خوبی انجام دهند« و این مسئله 

اشاره به كدام كاركرد توجه دارد و مهم ترین آفت آن چیست؟

1( تمر كز – خوگیری                                                              2( جست و جو - مكان نامشخص 
3( گوش به زنگی – خستگی                                                  4( ردیابی درست عالمت - یكنواختی و ثبات نسبی

مصداق هر یک از جمالت زیر در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟ )به ترتیب(-    

الف( شناخت محرک معینی، تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد.
ب( فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف

 ج( حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی
 د( شرایطی كه هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک بیرونی تحریک نشوند.

1( محرک - ادراک - شدت محرک - محرومیت حسی                      2( آماده سازی - توجه - آستانه مطلق - محرومیت حسی
3( آماده سازی - توجه - شدت محرک – خوگیری                               4( تحریک حسی - ادراک - آستانه مطلق – خوگیری
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علی و امیر چند روز پیش در حال عبور از خیابان بودند، به طور تصادفی چند خودرویی را كه برای فروش درنمایشگاه اتومبیل -    
بودند را دیدند، و به صحبت درباره مدلی خام از آن ها پرداختند. چند روز بعد امیر قصد صحبت درباره اتومبیلی را داشت كه چند روز قبل 
مشاهده كرده بود ولی قادر به یاد آوردن نام آن اتومبیل نبود )با اینكه اطالعات آن در ذهن او موجود بود( تا اینكه علی به او كمک كرد 

تا نام آن را به یاد آورد. كدام گزینه بیانگر نام این پدیده در روان شناسی است؟ 

1( آماده سازی                      2( پدیده نوک زبانی                      3( محرومیت حسی                      4( خوگیری

به ترتیب در هر كدام از موارد زیر فرد تحت تاثیر كدام یک از مراحل مؤثر در تمركز قرار گرفته است؟ -    

- دانشجوی رشته روانشناسی در چند ماه اخیر كتابی جز كتاب های مرتبط با رشته روانشناسی مطالعه نكرده است حال او نمی تواند به 
خوبی روی مطالعه درس های جدید تمركز كند چرا كه به دروس روان شناسی عادت كرده است.

 - دانش آموز در كالس ادبیات حاضر می شود اما به دلیل غیبت اكثر دانش آموزان معلم اعالم می كنند كه مطالب را در جلسه بعد باز 
هم توضیح خواهد داد. در جلسه بعد او نمی تواند به خوبی جلسه قبل تمركز كند.

 - در كالس هنر استاد الگوهایی را برای نقاشی ارائه می دهد دانشجوی دختر الگوی دشت پر از گل های رنگارنگ را بر می گزیند و 
دانشجوی پسر دریای یكنواخت و آبی را بر می گزیند اما دانشجوی دختر نقاشی خود را بهتر می كند. 

1( آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه - یكنواختی و ثبات نسبی - درگیری و انگیختگی ذهنی
2( یكنواختی و ثبات نسبی - آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه به درگیری و انگیختگی ذهنی

3( یكنواختی و ثبات نسبی آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه به تغییرات درونی محرک ها

4( آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه - یكنواختی و ثبات نسبی - تغییرات درونی محرک ها

 ......... فرایندی است كه از طریق آن، محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا می بخشیم. -    

1( احساس                      2( ادراک                      3( توجه                      4( انگیزش 

در ارتباط با تفسیر محرک های محیطی صحیح و غلط بودن گزینه های زیر مشخص كنید:-    

الف( همه ی آنچه را كه احساس می كنیم، تفسیر می شوند. 

ب( بسیاری از محرک های حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی نمی مانند و وارد فضای ادراكی می شوند.

 ج( گاهی چیزهایی را ادراک می كنیم كه هیچ موقع احساس نكرده ایم. 

د( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد ادراک نمی كنیم.

1 ( ص. ص. ص. ص                      2( غ. غ.غ.غ                      3( غ. غ. ص. ص                      4( ص. غ. ص. غ

 به شكل روبه رو خطای ......... می گویند.-    

1( پونزو                      2( مولر – الیر                      3( ادراكی                      4( شناختی

به شكل روبه رو خطای ....... می گویند. -    

1( واگرا                      2( مولر – الیر                      3( پونزو                      4( هم گرا
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از مطالب مربوط به خطای ادراكی، نتایج مختلفی به دست می آید، كدام یک از نتایج زیر صحیح نمی باشد؟-    

1( ادراک با احساس متفاوت است. 
2( اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود. 

3( خطاهای ادراكی هم چون خطای مولر - الیر - معموال خطرناک تر از خطای شناختی است. 
4( مشكل بودن یک درس برای دانش آموز احتماال به دلیل روش غلط مطالعه است، به این كه واقعا دشوار باشد.

كدام توضیح در مورد خطای ادراكی تصویر روبه رو درست است؟-    

1( پدیده ای وجود خارجی دارد، آن را حس می كنیم، اما ادراكش نمی كنیم. 
2( پدیده ای وجود خارجی ندارد، آن را حس می كنیم، اما ادراكش نمی كنیم. 
3( پدیده ای وجود خارجی دارد، آن را حس نمی كنیم. اما ادراكش می كنیم. 

4( پدیده ای وجود خارجی ندارد، آن را حس نمی كنیم، اما ادراكش می كنیم .

در ارتباط با ادراک و خطاهای ادراكی كدام گزینه نادرست می باشد؟-    

1( ادراک متفاوت از احساس است و اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود و نتایج آن بسیار خطرناک تر از 
خطاهای ادراكی همجون خضای مولر - الیر است. 

2( دلیل جراحی های مكرر زیبایی در افراد، علی رغم اینكه زیبا هستند به دلیل خطای شناختی است و در واقع ادراک درستی از بدن خودشان و زیبایی ندارند. 
3( بسیاری از محرک های حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی می مانند و وارد فضای ادراكی نمی شوند و از طرفی دیگر، گاهی چیزهایی را 

ادراک می كنیم كه هیچ موقع احساس نكرده ایم. 
4( اینكه در خطای پونزو علی رغم اینكه دو خط وسط برابر هستند اما خط باالیی را بلندتر ادراک می كنیم بیانگر این است كه آنچه را حس می كنیم الزاما چیزی 

است كه در ذهن خود ادراكش می كنیم.

هریک از عبارات زیر به ترتیب به كدام مورد مربوط می شوند؟-    

الف( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟                  ب( از عوامل ایجاد تمركز است.

1( الف: این سؤال مربوط به توجه است. ب: یكنواختی و ثبات نسبی                      ٢( الف: این سؤال مربوط به ادراک است. ب: تغییرات درونی محرک 

3( الف: این سؤال مربوط به احساس است. ب: درگیری و انگیختگی ذهنی          4( الف: این سؤال مربوط به ادراک است. ب: آشنایی نسبی با محرک

سوال های دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟ و دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟« به -    
ترتیب مربوط به كدام یک از موضوعات زیر می باشند؟ 

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

فكر -     او  مبتالست،  اسكیزوفرنی  بیماری  به  دارد؟ »ساسان  بیشتری  ارتباط  شده  فرض مطرح  با  گزینه  كدام  در  عبارت موجود 
می كند كه صدای حرف زدن فرد دیگری را در تنهایی می شوند و یا او را می بیند.«

1( آنچه را حس می كنیم لزوما چیزی نیست كه در ذهن خود ادراكش می كنیم.               2( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد. ادراک نمی كنیم.
3( گاهی چیزی را ادراک می كنیم كه احساس نشده است.                                                4( ادراک با احساس متفاوت است.

در ارتباط با مكتب گشتالت كدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( گشتالت یک واژه آلمانی به نام كل و هیئت است.                  2( روش های جزءنگر، درک جامعی ایجاد نمی كند. 
3( كل بیشتر از مجموع اجزا است.                                              4( كل عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا می شود كه از جمع اجزا به دست نمی آید. 
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وقتی چند شی، در كنار یكدیگر باشند ما آن ها را به صورت یک گروه ادراک می كنیم، این عبارت كدام اصل گشتالت است؟ -    

1( مجاورت                      2( مشابهت                      3( استمرار                      4( تقارب

نه این كه اما گرایش داریم اشكال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه مقطع و پیوسته، جزو كدام اصل گشتالت است؟ -    

1( مجاورت                      2( مشابهت                      3( استمرار                      4( تقارب

كدام گزاره از اظهارات گشتالتی ها نیست؟ -    

1( كل بیشتر از مجموع اجزا است.                                    2( كل شامل روابط بین اجزا هم می شود.
3( ما تمایل داریم اشیا را به صورت منقطع ببینیم.             4( ادراک یک شكل تحت تأثیر زمینه آن شكل است. 

بر اساس كدام اصل گشتالت، شكل روبه رو را یک دایره تصور می كنیم به تعداد خطوط منحنی جداگانه؟-    

1( مشابهت                      2( استمرار                      3( تقارب                      4( مجاورت

درستی یا نادرستی عبارت های زیر در كدام گزینه به ترتیب آمده است؟-    

الف( عالوه بر ویژگی های حسی، توجه به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.
ب( به واسطه ادراک، محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شود.

پ( اینكه در شكل، طول دو خط وسط برابر است اما خط باالیی را بلندتر ادراک می كنیم اشاره به خطای پونزو می كند. 
ت( در جمله »من شمال ایران را دوست دارم، اگر حرف »راه دوباره خوانده شود، اشاره به پردازش مفهومی دارد.

1( درست - درست - نادرست - نادرست                         2( نادرست. درست - درست - نادرست 
3( درست - نادرست - نادرست - درست                         4( نادرست - نادرست - درست – درست

موارد زیر به ترتیب به كدام یک از اصول روان شناسی گشتالت اشاره دارد؟ -    

الف( ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت كامل ببینیم.

ب( ادراک ما از یک شكل، تحت تأثیر زمینه های مختلف تغییر می كند. 

پ( وقتی چند شیء در كنار یكدیگر باشند ما آن ها را به صورت یک گروه ادراک می كنیم.

1 ( استمرار - تقارب - مشابهت                           2( تقارب - مشابهت - مجاورت 

3( استمرار - شكل و زمینه - مشابهت               4( تقارب - شكل و زمینه – مجاورت

كدام یک از موارد زیر درباره مكتب گشتالت و عقاید پیروان این مكتب درست است؟-    

1( روان شناسان گشتالت معتقدند كه روش های كل نگر درک جامعی ایجاد نمی كند. 

2( روان شناسان پیرو مكتب گشتالت سعی كردند با اصول پیچیده منظور خود را تبیین كنند.

3( روان شناسان پیرو مكتب گشتالت اعتقاد داشتند كه كل بیشتر از مجموع اجزا است.

4( از نظر روان شناسان گشتالت كل شامل روابط بین اجزا نمی شود.
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از مطالب مربوط به خطای ادراكی، نتایج مختلفی به دست می آید، كدام یک از نتایج زیر صحیح نمی باشد؟-    

1( ادراک با احساس متفاوت است. 
2( اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود. 

3( خطاهای ادراكی هم چون خطای مولر - الیر - معموال خطرناک تر از خطای شناختی است. 
4( مشكل بودن یک درس برای دانش آموز احتماال به دلیل روش غلط مطالعه است، به این كه واقعا دشوار باشد.

كدام توضیح در مورد خطای ادراكی تصویر روبه رو درست است؟-    

1( پدیده ای وجود خارجی دارد، آن را حس می كنیم، اما ادراكش نمی كنیم. 
2( پدیده ای وجود خارجی ندارد، آن را حس می كنیم، اما ادراكش نمی كنیم. 
3( پدیده ای وجود خارجی دارد، آن را حس نمی كنیم. اما ادراكش می كنیم. 

4( پدیده ای وجود خارجی ندارد، آن را حس نمی كنیم، اما ادراكش می كنیم .

در ارتباط با ادراک و خطاهای ادراكی كدام گزینه نادرست می باشد؟-    

1( ادراک متفاوت از احساس است و اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود و نتایج آن بسیار خطرناک تر از 
خطاهای ادراكی همجون خضای مولر - الیر است. 

2( دلیل جراحی های مكرر زیبایی در افراد، علی رغم اینكه زیبا هستند به دلیل خطای شناختی است و در واقع ادراک درستی از بدن خودشان و زیبایی ندارند. 
3( بسیاری از محرک های حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی می مانند و وارد فضای ادراكی نمی شوند و از طرفی دیگر، گاهی چیزهایی را 

ادراک می كنیم كه هیچ موقع احساس نكرده ایم. 
4( اینكه در خطای پونزو علی رغم اینكه دو خط وسط برابر هستند اما خط باالیی را بلندتر ادراک می كنیم بیانگر این است كه آنچه را حس می كنیم الزاما چیزی 

است كه در ذهن خود ادراكش می كنیم.

هریک از عبارات زیر به ترتیب به كدام مورد مربوط می شوند؟-    

الف( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟                  ب( از عوامل ایجاد تمركز است.

1( الف: این سؤال مربوط به توجه است. ب: یكنواختی و ثبات نسبی                      ٢( الف: این سؤال مربوط به ادراک است. ب: تغییرات درونی محرک 

3( الف: این سؤال مربوط به احساس است. ب: درگیری و انگیختگی ذهنی          4( الف: این سؤال مربوط به ادراک است. ب: آشنایی نسبی با محرک

سوال های دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟ و دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟« به -    
ترتیب مربوط به كدام یک از موضوعات زیر می باشند؟ 

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

فكر -     او  مبتالست،  اسكیزوفرنی  بیماری  به  دارد؟ »ساسان  بیشتری  ارتباط  شده  فرض مطرح  با  گزینه  كدام  در  عبارت موجود 
می كند كه صدای حرف زدن فرد دیگری را در تنهایی می شوند و یا او را می بیند.«

1( آنچه را حس می كنیم لزوما چیزی نیست كه در ذهن خود ادراكش می كنیم.               2( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد. ادراک نمی كنیم.
3( گاهی چیزی را ادراک می كنیم كه احساس نشده است.                                                4( ادراک با احساس متفاوت است.

در ارتباط با مكتب گشتالت كدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( گشتالت یک واژه آلمانی به نام كل و هیئت است.                  2( روش های جزءنگر، درک جامعی ایجاد نمی كند. 
3( كل بیشتر از مجموع اجزا است.                                              4( كل عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا می شود كه از جمع اجزا به دست نمی آید. 
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نه این كه اما گرایش داریم اشكال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه مقطع و پیوسته، جزو كدام اصل گشتالت است؟ -    
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر در كدام گزینه به ترتیب آمده است؟-    

الف( عالوه بر ویژگی های حسی، توجه به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.
ب( به واسطه ادراک، محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شود.

پ( اینكه در شكل، طول دو خط وسط برابر است اما خط باالیی را بلندتر ادراک می كنیم اشاره به خطای پونزو می كند. 
ت( در جمله »من شمال ایران را دوست دارم، اگر حرف »راه دوباره خوانده شود، اشاره به پردازش مفهومی دارد.
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موارد زیر به ترتیب به كدام یک از اصول روان شناسی گشتالت اشاره دارد؟ -    
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پ( وقتی چند شیء در كنار یكدیگر باشند ما آن ها را به صورت یک گروه ادراک می كنیم.

1 ( استمرار - تقارب - مشابهت                           2( تقارب - مشابهت - مجاورت 

3( استمرار - شكل و زمینه - مشابهت               4( تقارب - شكل و زمینه – مجاورت

كدام یک از موارد زیر درباره مكتب گشتالت و عقاید پیروان این مكتب درست است؟-    
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3( روان شناسان پیرو مكتب گشتالت اعتقاد داشتند كه كل بیشتر از مجموع اجزا است.

4( از نظر روان شناسان گشتالت كل شامل روابط بین اجزا نمی شود.
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كدام گروه از روانشناسان از اصل شكل و زمینه به بیان مسائل می پردازند؟ -    

 1( رفتاری                      2( انسان گرا                      3( گشتالتی                      4( تربیتی

اشكال زیر به ترتیب بیانگر كدام یک از اصول گشتالت هستند؟-    

1( تقارب - شكل و زمینه - مجاورت                           2( تقارب - شكل و زمینه - مشابهت

3( استمرار - مجاورت – مشابهت                                 4( استمرار - مجاورت – مجاورت

هریک از تعاریف زیر به ترتیب به كدام قانون گشتالت، مربوط می شوند؟-    

الف( تمایل به دیدن اشیای ناقص به صورت كامل 

ب( گرایش به دیدن اشكال به صورت متصل و پیوسته 

ج( ادراک چند شیء به صورت یک گروه، زمانی كه در كنار یكدیگر باشند.

1( استمرار - تقارب – مشابهت                                            2( تقارب - استمرار - مجاورت 

3( تقارب - مجاورت – استمرار                                            4( استمرار - مشابهت – مجاورت

بر اساس اصول مكتب گشتالت، گرایش ما به صورت متصل و پیوسته دیدن اشكال« و »تمایل به كامل دیدن اشیای ناقص به -    
ترتیب در كدام گزینه بیان شده است؟ 

1( مجاورت - تقارب                      2( استمرار - مشابهت                      3( مجاورت – مشابهت                      4( استمرار – تقارب

»این كه چند گنجشک و كالغ كنار یكدیگر قرار گیرند و ما آن ها را پرندگان بنامیم« و »كامل كردن پازل«، به ترتیب بیانگر كدام -    
اصول گشتالت هستند؟

 1( مشابهت - استمرار                      2( مجاورت - تقارب                      3( مجاورت – استمرار                      4( مشابهت – تقارب

شكل روبه رو مربوط به كدام یک از اصول روان شناسی گشتالت است؟-    

1 ( استمرار                      2( تقارب                      3( مشابهت                      4( شكل و زمینه

زمانی كه عالوهبر تعقیب چشمی ویادداشتبرداری، مطالب را بلند بخوانیم، دریافت ما قویتر می شود. این مطلب به كدام مفهوم -    
اشاره دارد؟ 

1( محرومیت حسی                      2( دریافت تك حسی                      3( دریافت چندحسی                      4( جبران حسی 

در یك نمایشگاه نقاشی، تابلویی بر روی دیوار نصب شده كه هركس به آن نزدیك می شود »مدتهای طوالنی به آن خیره می شود -    
و آن را تحسین می كند«. علیرغم اینكه در این تابلو از چند رنگ محدود استفاده شده است و دو بعد بیشـتر نـدارد، »افـراد آن را سـه 

بعـدی ادراك می كنند«، هریك از عبارات داخل گیومه بیانگر كدام پدیده است؟ 

1( تمركز- خطای ادراكی                                                   2( توجه- آماده سازی     

3( تمركز- خطای شناختی                                                 4( توجه- جست وجو 
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كدامیك از اصول گشتالت، تمایل ما به پیوسته و متصل دیدن اشكال را توجیه می كند؟ -    

1( مجاورت                      2( مشابهت                      3( استمرار                      4( تكمیل 

مادربزرگ سینا با اینكه سواد ندارد، هر روز با نگاه كردن به قرآن، یك صفحه از آن را میخواند و وقتی سینا از او دربأره محتوای -    
آیات سـؤال میپرسد، ابراز بیاطالعی می كند. كدام عبارت در مورد مادربزرگ سینا درست است؟ 

1( احساس و ادراك وجود دارد، اما توجه وجود ندارد.                    2( احساس و توجه وجود دارد، اما ادراك وجود ندارد. 
3( توجه وجود دارد، اما احساس و ادراك وجود ندارد.                    4( احساس وجود دارد، اما توجه و ادراك وجود ندارد. 

كدامیك از موارد زیر برای انسان محرك نیست؟ -    

1( سرمای زیر صفر                      2( شیرینی بسیار مالیم                      3( اشعۀ ایكس                      4( بوی نوزاد 

كدام موقعیت بیانگر »هشدار كاذب« است؟ -    

1( محرك هدف وجود دارد و ردیابی نمی شود.                         2( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی نمی شود. 
3( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی می شود.                         4( محرك هدف وجود دارد و ردیابی می شود. 

به ترتیب »دانش آموزی كه یادگیری یكی از كتب درسی خود را بیش از حد دشوار تلقی می كند، در حالی كه برای دانش آمـوزان -    
دیگـر خیلـی مشكل نیست« و »نوجوانی كه قد كوتاهی دارد، ولی خود را بلندقد میپندارد«، دچار چه خطایی شده اند؟ 

1( خطای ادراكی- خطای شناختی                                    2( خطای شناختی- خطای ادراكی 
3( خطای ادراكی- خطای ادراكی                                      4( خطای شناختی- خطای شناختی

 هر یک از عبارات زیر به ترتیب به كدام مورد مربوط می شوند؟   - 

الف( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟
ب( از عوامل ایجاد تمركز است

1( الف این سؤال مربوط به توجه است. با یكنواختی و ثبات نسبی                                   ٢( الف این سوال مربوط به ادراک نسبت به تغییرات درونی محرک 
3( الف: این سؤال مربوط به احساس است: میاه: درگیری و انگیختگی ذهنی               4( الف: این سوال مربوط به ادراک است. به آشنایی نسبی یا محرک 

هر یک از موقعیت های زیر به ترتیب بیانگر كدام مفهوم است؟-    

الف( قطرات باران به صورت رضا، علی و امیر برخورد می كند.
ب( رضا و علی به قطرات باران نگاه می كنند

 ج(رضا را می گوید: به به چقدر قطرات باران لطیف و دلنشین است.
1( احساس، توجه، ادراک                                              2( توجه. ادراک . احساس 
3( احساس . ادراک . توجه                                             4( ادراک .توجه .احساس 

 به ترتیب عامل سوم و دوم منابع توجه كدام است؟ -    

1( سبک پردازش افراد - تحریک حواس به وسیله ی محرک های بیرونی                       2( اطالعات موجود در حافظه - سبک پردازش افراد 
3( تحریک، حواس به وسیله ی محرک های بیرونی - اطالعات موجود در حافظه           4( سبک پردازش افراد به اطالعات موجود در حافظه
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كدامیك از اصول گشتالت، تمایل ما به پیوسته و متصل دیدن اشكال را توجیه می كند؟ -    

1( مجاورت                      2( مشابهت                      3( استمرار                      4( تكمیل 

مادربزرگ سینا با اینكه سواد ندارد، هر روز با نگاه كردن به قرآن، یك صفحه از آن را میخواند و وقتی سینا از او دربأره محتوای -    
آیات سـؤال میپرسد، ابراز بیاطالعی می كند. كدام عبارت در مورد مادربزرگ سینا درست است؟ 

1( احساس و ادراك وجود دارد، اما توجه وجود ندارد.                    2( احساس و توجه وجود دارد، اما ادراك وجود ندارد. 
3( توجه وجود دارد، اما احساس و ادراك وجود ندارد.                    4( احساس وجود دارد، اما توجه و ادراك وجود ندارد. 

كدامیك از موارد زیر برای انسان محرك نیست؟ -    

1( سرمای زیر صفر                      2( شیرینی بسیار مالیم                      3( اشعۀ ایكس                      4( بوی نوزاد 

كدام موقعیت بیانگر »هشدار كاذب« است؟ -    

1( محرك هدف وجود دارد و ردیابی نمی شود.                         2( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی نمی شود. 
3( محرك هدف وجود ندارد و ردیابی می شود.                         4( محرك هدف وجود دارد و ردیابی می شود. 

به ترتیب »دانش آموزی كه یادگیری یكی از كتب درسی خود را بیش از حد دشوار تلقی می كند، در حالی كه برای دانش آمـوزان -    
دیگـر خیلـی مشكل نیست« و »نوجوانی كه قد كوتاهی دارد، ولی خود را بلندقد میپندارد«، دچار چه خطایی شده اند؟ 
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3( خطای ادراكی- خطای ادراكی                                      4( خطای شناختی- خطای شناختی

 هر یک از عبارات زیر به ترتیب به كدام مورد مربوط می شوند؟   - 

الف( دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟
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1( الف این سؤال مربوط به توجه است. با یكنواختی و ثبات نسبی                                   ٢( الف این سوال مربوط به ادراک نسبت به تغییرات درونی محرک 
3( الف: این سؤال مربوط به احساس است: میاه: درگیری و انگیختگی ذهنی               4( الف: این سوال مربوط به ادراک است. به آشنایی نسبی یا محرک 

هر یک از موقعیت های زیر به ترتیب بیانگر كدام مفهوم است؟-    

الف( قطرات باران به صورت رضا، علی و امیر برخورد می كند.
ب( رضا و علی به قطرات باران نگاه می كنند

 ج(رضا را می گوید: به به چقدر قطرات باران لطیف و دلنشین است.
1( احساس، توجه، ادراک                                              2( توجه. ادراک . احساس 
3( احساس . ادراک . توجه                                             4( ادراک .توجه .احساس 

 به ترتیب عامل سوم و دوم منابع توجه كدام است؟ -    

1( سبک پردازش افراد - تحریک حواس به وسیله ی محرک های بیرونی                       2( اطالعات موجود در حافظه - سبک پردازش افراد 
3( تحریک، حواس به وسیله ی محرک های بیرونی - اطالعات موجود در حافظه           4( سبک پردازش افراد به اطالعات موجود در حافظه
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 به ترتیب ردیابی فشدن عالمت غایب، ردیابی عالمت حاضر و ردیابی عالمت غایب چه نام دارند؟-    

1( از دست دادن محرک هدف - تصمیم درست - رد درست               2( رد درست ۔ اصابت - هشدار كاذب 
3( رد درست -هشدار كاذب - از دست دادن محرک هدف                 4( اصابت - رد درست - هشدار كاذب

 هریک از تعاریف زیر به ترتیب به كدام »قانون گشتالته مربوط می شوند؟ -    

الف( تمایل به دیدن اشیای ناقص به صورت كامل 
ب (گرایش به دیدن اشكال به صورت متصل و پیوسته 

ج( ادراک چند شیء به صورت یک گروه، زمانی كه در كنار یكدیگر باشند.
1( استمرار - تقارب– مشابهت                     2( تقارب - استمرار - مجاورت                      3( تقارب - مجاورت - استمرار                     4( استمرار - مشابهت – مجاورت

 كاركردهای توجه از آخر به اول كدام است؟ -    

1( ردیابی درست عالمت بد گوش به زنگی - جستوجو                      2( جست و جو - ردیابی درست عالمت - گوش به زنگی 
3( جست و جو - گوش به زنگی - رادیابی درست عالمت                 4( گوش به زنگی - جست وجو - ردیابی درست عالمت 

كدام گزینه در رابطه با »ساماندهی توجه« درست است؟-    

گاهی می شود 1( استفاده از حواس مختلف برای انجام دادن یک تكلیف، باعث كاهش آ

2( برای حفظ توجه فعالیت طوالنی مدت مفید ایستد 

3( حداكثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر، مقداری ثابت است

4( میزان شباهت درجه ی دشواری و مهارت می تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را كاهش دهد

 كدام گزینه در رابطه با پدیده ی» آماده سازی «نادرست است؟ .-    

1( در این پدیده، اراندی پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می كند 

2( گذاشتن كتاب در باالی سر هنگام خواب به فراگیری آن در روز بعد بیشتر كمک می كنید تا گشتن دنبال آن

3( این پدیده زمانی اتفاق می افتد كه شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه ی پیشین همان محرک پا محرک شبیه به آن قرار گیرد 

4( یک مثال بارز برای آماده سازی گفتن عبارت می شود كلمه ی اول آن را بگویی برای یاداوری یک بیت شعر است

اگر از شما خواسته شود در هنگام دیدن چراغ قرمزرنگ دست راست خود را تكان دهید و در هنگام ندیدن آن دست چپ خود -    
را، آنگاه شما نور قرمز را ببینید و دست چپ خود را تكان دهید، چه موقعیتی پیش می آید؟ 

1( اصابت                      2( رد درست                      3( هشدار كاذب                      4( از دست دادن محرک هدف 

 اگر یک جمله ساده نوشته شده بر روی كاغذ را به یک تابلوی خطاطی نفیس تبدیل نماییم، كدام عامل تمركز را به كار برده ایم؟ -    

 1( انگیختگی ذهنی                                                             2( آشنایی نسبی با محرک 

3( تغییرات درونی محرک ها                                                  4( یكنواختی و ثبات نسبی

 به ترتیب »سومین« و »دومین« كاركرد توجه چه نام دارند؟-    

1( سبک پردازش افراد به اطالعات موجود در حافظه                   2( گوش به زنگی – جست وجو 

3( اطالعات موجود در حافظه - سبک پردازش افراد                     4( جست وجو - گوش به زنگی
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در كدام گزینه احتمال شكل گیری توجه متمركز بیشتر است؟ -    

1( آشپزی كردن و با تلفن همراه صحبت كردن                         2( خیاطی كردن و نگاه كردن به الگوی آن

3( فیلم دیدن و جدول حل كردن                                              4( درس خواندن و موسیقی گوش كردن

 مفاهیم »توهم« و »خطای ادراكی« به ترتیب در كدام گزینه به درستی بیان شده اند؟-    

1( گاهی چیزی را ادراک می كنیم كه احساس نشده است . آن چه را كه حس می كنیم، الزاما چیزی نیست كه در ذهن خود ادراک می كنیم.

2( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد. ادراک نمی كنیم . گاهی چیزی را ادراک می كنیم كه احساس نشده است

3( گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراک نمی كنیم به آن چه را كه حس می كنیم، الزاما چیزی نیست كه در ذهن خود ادراک می كنیم.

4( گاهی چیزی را ادراک می كنیم كه احساس نشده است - گاهی چیزی را كه وجود خارجی دارد، ادراک می كنیم 

نام -     به  ....... ، محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شود. ما این اطالعات را در مخزنی  به واسطه 
............ نگهداری می كنیم 

1( توجه به حافظه                 2( ادراک ۔ حافظه                 3( ادراک – تفكر                 4( توجه به تفكر

 طبقه بندی توپ، راكت و عینک شنا به عنوان وسایل ورزشی، اشاره به كدام قانون گشتالت دارد؟ -    

1( مجاورت                 2( تقارب                 3( شكل و زمینه                 4( مشابهت 

هر یک از موقعیت های زیر به ترتیب بیانگر كدام مفهوم هستند؟-    

الف( صدای درگیری و دعوای افراد به گوش همه عابران پیاده میرسد.

ب( یک نفر می گوید: »خیابان جای دعوا نیست.«

ج( چند نفر به سمت افراد درگیر حركت می كنند. 

1( احساس - توجه -ادراک                                       2( توجه -احساس - ادراک 

3( احساس - ادراک – توجه                                       4( توجه -ادراک ۔ احساس

به ترتیب »تغییرات درونی محرک ها«، »یكنواختی و ثبات نسبی« و »درگیری و انگیختگی ذهنی« جزء كدام عوامل مؤثر در تمركز -    
هستند؟

1( مانع - ایجاد – ایجاد                                             2( ایجاد - مانع - ایجاد 

3( ایجاد - ایجاد – مانع                                             4( مانع ایجاد - مانع 

 دو عبارت بیان شده در كدام گزینه نادرست هستند؟-    

1( »دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟« مربوط به ادراک است - درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع، آزارنده است.

2( »دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می كنیم؟« مربوط به توجه است . محرومیت حسی آزارنده است

3( محرومیت حسی آزارنده است . »محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟« مربوط به احساس است 

4( »محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟« مربوط به احساس است - درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع، آزارنده است.
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الف( صدای درگیری و دعوای افراد به گوش همه عابران پیاده میرسد.

ب( یک نفر می گوید: »خیابان جای دعوا نیست.«

ج( چند نفر به سمت افراد درگیر حركت می كنند. 
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3( احساس - ادراک – توجه                                       4( توجه -ادراک ۔ احساس
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 دو عبارت بیان شده در كدام گزینه نادرست هستند؟-    

1( »دریافت های حسی را چگونه انتخاب می كنیم؟« مربوط به ادراک است - درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع، آزارنده است.
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3( محرومیت حسی آزارنده است . »محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟« مربوط به احساس است 

4( »محرک های محیط را چگونه حس می كنیم؟« مربوط به احساس است - درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع، آزارنده است.
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گزینه 2 ؛ توجه استمرار یابد به تمرکز تبدیل می شود و آفت تمرکز خوگیری است.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ فرد برای اینکه دچار یکنواختی و ثبات نسبی نشود به خود استراحت می دهد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ هر چقدر در انجام دو تکلیف مهارت بیشتری داشته باشیم اثر منفی تقسیم توجه کاهش می یابد.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ کل اجزا شامل ارتباط بین آن ها هم می شود.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ ما فقط چیزی را که انتخاب میکنیم و به آن توجه می کنیم را می فهمیم.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ شکل و زمینه: ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه آن است/ تقارب: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و ا (1ل

گزینه 4 ؛و ا (1ل

گزینه 4 ؛ پدیده آماده سازی ارائه یک محرک یا محرک شبیه به آن در گذشته است.و ا (1ل

گزینه 4 ؛  تقارب: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و ا (1ل

گزینه 2 ؛و لا (1ل

این که از دست دادن را فدای هشدارکاذب کنیم یا برعکس بستگی به اهمیت تکلیف دارد.
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گزینه 1 ؛ فرد برای اینکه دچار یکنواختی و ثبات نسبی نشود به خود استراحت می دهد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ هر چقدر در انجام دو تکلیف مهارت بیشتری داشته باشیم اثر منفی تقسیم توجه کاهش می یابد.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ کل اجزا شامل ارتباط بین آن ها هم می شود.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ ما فقط چیزی را که انتخاب میکنیم و به آن توجه می کنیم را می فهمیم.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ شکل و زمینه: ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه آن است/ تقارب: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و ا (1ل

گزینه 4 ؛و ا (1ل

گزینه 4 ؛ پدیده آماده سازی ارائه یک محرک یا محرک شبیه به آن در گذشته است.و ا (1ل

گزینه 4 ؛  تقارب: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و ا (1ل

گزینه 2 ؛و لا (1ل

این که از دست دادن را فدای هشدارکاذب کنیم یا برعکس بستگی به اهمیت تکلیف دارد.
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گزینه 3 ؛ از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کنید.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ احساس صورت نمیگرد ولی ادراک صورت گرفته است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ درگیری و انگیختگی ذهنی مربوط به دیدن یک موضوع از زوایای مختلف است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی شرایط متنوع و جذابی داشته باشد عادت را از بین می برد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛  در هشدار کاذب محرک هدف از بین رفته است و در تصمیم درست آزمودنی محرک هدف را درست تشخیص داده است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش توجه، و اا (1ل
خستگی است.

گزینه 2 ؛ پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرفی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ و اا (1ل

گزینه 4 ؛ هر چهار نفر بو را احساس کردند اما فقط فرد »ج« به ادراک رسیده است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی محرک را آسان می کند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ در پدیده توهم احساس صورت نمی گیرد در حالی که ادراک صورت می گیرد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن )رد گزینه 3 و 4( / یکنواختی و ثبات نسبی عامل ایجاد و اا (1ل
خوگیری است )رد گزینه 1(

گزینه 1 ؛ اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم: تقارب/ طبقه بندی اشیاء بر اساس شباهت آنها: مشابهت/ ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر و اا (1ل
زمینه آن است: شکل و زمینه.
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گزینه 4 ؛ ادراک : فرایندی که از طریق آن محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آنها معنا می بخشد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش توجه، و اا (1ل
خستگی است.

گزینه 3 ؛ تازگی موضوع ارائه شده تمرکز ایجاد می کند.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرفی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ استفاده از رنگ های مختلف و خط کشیدن روی واژگان مهم روش مفیدی برای خارج شدن از یکنواختی و ثبات نسبی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس درد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون میزان حساسیت نقاط مختلف بدن و عوامل شخصیتی و فرهنگی است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود )نوعی شکنجه تلقی و اا (1ل
می شود(/ محرومیت حسی را بیشتر از نیم ساعت نمی توان تحمل کرد.

گزینه 1 ؛ شکل و زمینه: ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه آن است/ ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ برای شروع نیاز به توجه یا همان انتخاب محرک داریم و برای یادگیری نیاز به تمرکز.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ به دلیل وجود محرک بیرونی توجه شما جلب شده است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 4 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود.و لا (1ل

گزینه 1 ؛ پردازشگران به منظور تمرکز بیشتر باید قدرت بازداری محکر های نامرتبط و بازیابی پاسخهای آموخته شده مناسب را داشته باشند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توجه در صورتی که تداوم یابد تبدیل به تمرکز می شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ استفاده از رنگ های مختلف و خط کشیدن روی واژگان مهم روش مفیدی برای خارج شدن از یکنواختی و ثبات نسبی است.و اا (1ل
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گزینه 4 ؛ ادراک : فرایندی که از طریق آن محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آنها معنا می بخشد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش توجه، و اا (1ل
خستگی است.

گزینه 3 ؛ تازگی موضوع ارائه شده تمرکز ایجاد می کند.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرفی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ استفاده از رنگ های مختلف و خط کشیدن روی واژگان مهم روش مفیدی برای خارج شدن از یکنواختی و ثبات نسبی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس درد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون میزان حساسیت نقاط مختلف بدن و عوامل شخصیتی و فرهنگی است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود )نوعی شکنجه تلقی و اا (1ل
می شود(/ محرومیت حسی را بیشتر از نیم ساعت نمی توان تحمل کرد.

گزینه 1 ؛ شکل و زمینه: ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه آن است/ ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ برای شروع نیاز به توجه یا همان انتخاب محرک داریم و برای یادگیری نیاز به تمرکز.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ به دلیل وجود محرک بیرونی توجه شما جلب شده است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 4 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود.و لا (1ل

گزینه 1 ؛ پردازشگران به منظور تمرکز بیشتر باید قدرت بازداری محکر های نامرتبط و بازیابی پاسخهای آموخته شده مناسب را داشته باشند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توجه در صورتی که تداوم یابد تبدیل به تمرکز می شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ استفاده از رنگ های مختلف و خط کشیدن روی واژگان مهم روش مفیدی برای خارج شدن از یکنواختی و ثبات نسبی است.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ پدیده آماده سازی : شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی و اا (1ل
محرک را آسان می کند.

گزینه 4 ؛ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه را کاهش دهد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ چیزی که وجود خارجی دارد و ممکن است ما آن را ادراک نکنیم خطای ادراکی نیست و کامال طبیعی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 4 ؛ میزان انگیختگی ذهنی تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی و روان شناختی است/ تغذیه مناسب، تامین نیاز های زیستی، ایجاد هدف و و اا (1ل
اهمیت دهی به آن در انگیختگی ذهنی موثر است.

گزینه 3 ؛ گزینه 1: برای انسان ضروری است/ گزینه 2: بیش از نیم ساعت قابل تحمل نیست/ گزینه 4: معموال افراد قادر به تفکیک آنها نیستند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ اطالعات موجود در حافظه بر توجه ما تاثیر گذار است.و لا (1ل

گزینه 1 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ انتخاب یک محرک از بین چندین محرک را توجه می نامند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ ادراک تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده است که اینجا محرک مورد توجه کنکور است.و اا (1ل

پردازش افراد و انتظارات آنها.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ موجودات زنده، به خصوص انسان نیاز به احساس دارند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی محرک را آسان می و اا (1ل
کند.

گزینه 1 ؛ ادراک : تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ مربوط به فصل دومو لا (1ل

گزینه 1 ؛ در حافظه ما اطالعاتی مربوط به ویژگی های آن فرد است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ یکی از عوامل ایجاد تمرکز تغیرات درونی محرک ها است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛و اا (1ل

گزینه 1 ؛ اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر توجه تداوم یابد تبدیل به تمرکز می شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ کل عالوه بر مجموع اجزاء شامل روابط بین اجزاء نیز می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ محرک های بیرونی به وسیله ادراک به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شوند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توهم به معنای ادراک پدیده های احساس نشده است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس : تحریک اندام های حسی، موجب احساس محرک می شود/ تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک و اا (1ل
های توجه شده.

گزینه 3 ؛ عوامل ایجاد تمرکز عبارت اند از یکنواختی و ثبات نسبی و آشنایی نسبی با محرک.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه را کاهش دهد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ و اا (1ل

گزینه 1 ؛ همه چیز های هایی که ما احساس می کنیم لزوما وارد فضای ادراکی نمی شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ محرک های بیرونی به وسیله ادراک به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شوند.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ مربوط به فصل دومو لا (1ل

گزینه 1 ؛ در حافظه ما اطالعاتی مربوط به ویژگی های آن فرد است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ یکی از عوامل ایجاد تمرکز تغیرات درونی محرک ها است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛و اا (1ل

گزینه 1 ؛ اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر توجه تداوم یابد تبدیل به تمرکز می شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ کل عالوه بر مجموع اجزاء شامل روابط بین اجزاء نیز می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ محرک های بیرونی به وسیله ادراک به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شوند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ توهم به معنای ادراک پدیده های احساس نشده است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس : تحریک اندام های حسی، موجب احساس محرک می شود/ تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک و اا (1ل
های توجه شده.

گزینه 3 ؛ عوامل ایجاد تمرکز عبارت اند از یکنواختی و ثبات نسبی و آشنایی نسبی با محرک.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه را کاهش دهد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ و اا (1ل

گزینه 1 ؛ همه چیز های هایی که ما احساس می کنیم لزوما وارد فضای ادراکی نمی شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ محرک های بیرونی به وسیله ادراک به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل می شوند.و اا (1ل
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گزینه 1 ؛ طبقه بندی اشیاء بر اساس شباهت آنها: شباهت/ اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم: تقارب یا تکمیل.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 2 ؛ انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی محرک را آسان می کند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی محرک را آسان می کند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ یکنواختی و ثبات نسبی : وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد/ تغیرات و لا (1ل
درونی محرک : موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی شرایط متنوع و جذابی داشته باشد عادت را از بین می برد.

گزینه 3 ؛ ما برای کار هایی که نیازمند زمان هستند نیاز به تمرکز داریم چرا که توجه در لحه اتفاق می افتد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ توانایی منع محرک های نامرتبط وجود ندارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ در ذهن آنها اطالعاتی مربوط به مکانیکی بسیار سرشار بوده است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ یکنواختی و ثبات نسبی و همچنین آشنایی نسبی با محرک از جمله عوامل ایجاد خوگیری و مانع تمرکز است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ هر سه بو را احساس کردند اما فقط علی و مادرش انتخاب کردند که به آن توجه کنند و مادرش متوجه سوختگی شده است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ در ذهن آنها اطالعاتی مربوط به روانشناسی و مکانیکی بسیار سرشار بوده است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و اا (1ل

گاهی نسبت به و اا (1ل گزینه 3 ؛ گزینه 1: محرومیست حسی آزار دهنده است/ گزینه 2: ادراک تعبیر و تفسیرر محرک انتخاب شده است/ گزینه 4: آ
همه محرک ها کامل نیست.

گزینه 1 ؛ موجودات زنده، به خصوص انسان نیاز به احساس دارند.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ در ذهن آنها اطالعاتی مربوط به دندانپزشکی بسیار سرشار بوده است./ زهره انتظار دیدن مادرش را داشته است.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ او توجه کرده است و در مرحله ادراک دارای مشکل است و نیاز به تمرکز دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ از نظر علمی احساس محرک های بیرونی برای بقا موجود زنده حیاتی است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ شناخت یک محرک توسط ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن را آماده سازی می گویند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ با خودکار های رنگی تغیرات درونی محرک ها را ایجاد کرده است و این کار یکنواختی و ثبات نسبی را از بین می برد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کنید/ بهتر است هر از چندگاهی پس از مطالعه استراحت کرد/ هر چه مدت زمان انجام تکلیف و اا (1ل
بیشتر شود کیفیت آن کاهش پیدا می کند.

گزینه 2 ؛ شناخت یک محرک توسط ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن را آماده سازی می گویند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند انتخاب یک محرک از بین چندین محرک را توجه می نامند.و للا (1ل

گزینه 2 ؛ تحریک اندام های حسی موجب می شود تا یک محرک را احساس کنیم.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ محرومیت حسی را نمی توان بیشتر از نیم ساعت تحملرکرد.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود و الا (1ل
)نوعی شکنجه تلقی می شود(.

گزینه 4 ؛ محرک هر چیزی است که گیرنده های حسی را تحریک می کند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ انتخاب یک محرک از بین چندین محرک را توجه می گویند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ سبک پردازش افراد عامل بسیار مهم در توجه و ادراک است.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ یکنواختی و ثبات نسبی و همچنین آشنایی نسبی با محرک از جمله عوامل ایجاد خوگیری و مانع تمرکز است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود و الا (1ل
)نوعی شکنجه تلقی می شود(.

گزینه 1 ؛ شناخت یک محرک توسط ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن را آماده سازی می گویند.و الا (1ل
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گزینه 3 ؛ او توجه کرده است و در مرحله ادراک دارای مشکل است و نیاز به تمرکز دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ از نظر علمی احساس محرک های بیرونی برای بقا موجود زنده حیاتی است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ شناخت یک محرک توسط ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن را آماده سازی می گویند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ با خودکار های رنگی تغیرات درونی محرک ها را ایجاد کرده است و این کار یکنواختی و ثبات نسبی را از بین می برد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کنید/ بهتر است هر از چندگاهی پس از مطالعه استراحت کرد/ هر چه مدت زمان انجام تکلیف و اا (1ل
بیشتر شود کیفیت آن کاهش پیدا می کند.

گزینه 2 ؛ شناخت یک محرک توسط ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن را آماده سازی می گویند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ فرایند انتخاب یک محرک از بین چندین محرک را توجه می نامند.و للا (1ل

گزینه 2 ؛ تحریک اندام های حسی موجب می شود تا یک محرک را احساس کنیم.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ محرومیت حسی را نمی توان بیشتر از نیم ساعت تحملرکرد.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود و الا (1ل
)نوعی شکنجه تلقی می شود(.

گزینه 4 ؛ محرک هر چیزی است که گیرنده های حسی را تحریک می کند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ انتخاب یک محرک از بین چندین محرک را توجه می گویند.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ سبک پردازش افراد عامل بسیار مهم در توجه و ادراک است.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ یکنواختی و ثبات نسبی و همچنین آشنایی نسبی با محرک از جمله عوامل ایجاد خوگیری و مانع تمرکز است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود و الا (1ل
)نوعی شکنجه تلقی می شود(.

گزینه 1 ؛ شناخت یک محرک توسط ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن را آماده سازی می گویند.و الا (1ل
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گزینه 3 ؛ یکنواختی و ثبات نسبی و همچنین آشنایی نسبی با محرک از جمله عوامل ایجاد خوگیری و مانع تمرکز است.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ میزان انگیختگی ذهنی تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی و روان شناختی است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در آزمایش ثبت عقربه ثانیه شمار متوجه شدیم که هر چه زمان انجام کار طوالنی تر باشد کیفیت آن کاهش می یابد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک : فرایندی که از طریق آن محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آنها معنا می بخشد.و ااا (1ل

گاهی ندارد.و ااا (1ل گزینه 2 ؛ پدیده نوک زبانی : زمانی که موضوع در توجه فرد است ولی در حال حاضر به آن آ

گزینه 1 ؛ تمایز بخشی به معنای برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ برای جلب حواس ما این اتفاق می افتد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مجاورت: تمایل به گروهی دیدن اجسام.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه می شود فرد ابعاد جدید آن را در نمی یابد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ توهم ادراک پدیده هایی است که احساس نشده اند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنیم.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنیم/ توهم ادراک پدیده هایی است که احساس نشده اند و به عنوان یک و ااا (1ل
خطای ادراکی شناخته می شود.

گزینه 3 ؛ تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر تعداد خطاهای ادراکی زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه و ااا (1ل
را کاهش دهد.

گزینه 2 ؛ این که از دست دادن را فدای هشدارکاذب کنیم یا برعکس بستگی به اهمیت تکلیف دارد، تکالیف مهم تر با هشدارکاذب همراه است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ توهم بیانگر چیزی است که احساس نشده اما ادراک شده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کیفیت توجه به دو عامل بستکی دارد که عبارت اند از ویژگی های شخصیتی و توجه ارادی فرد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش توجه، و ااا (1ل
خستگی است.

گزینه 2 ؛ احساس صورت گرفته در حالی که یکتا توجهی به تابلو نداشتهو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ پدیده آماده سازی : شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی و ااا (1ل
محرک را آسان می کند.

گزینه 2 ؛ توهم بیانگر چیزی است که احساس نشده اما ادراک شده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ پدیده آماده سازی : شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ آفت تمرکز خوگیری است/ عوامل و ااا (1ل
ایجاد تمرکز عبارت اند از انگیختگی ذهنی و تغیرات درونی محرک.

گزینه 1 ؛ تقارب )تکمیل(: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم )رد گزینه های دیگر(و لاا (1ل
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گزینه 3 ؛و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر تعداد خطاهای ادراکی زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه و ااا (1ل
را کاهش دهد.

گزینه 2 ؛ این که از دست دادن را فدای هشدارکاذب کنیم یا برعکس بستگی به اهمیت تکلیف دارد، تکالیف مهم تر با هشدارکاذب همراه است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ توهم بیانگر چیزی است که احساس نشده اما ادراک شده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کیفیت توجه به دو عامل بستکی دارد که عبارت اند از ویژگی های شخصیتی و توجه ارادی فرد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش توجه، و ااا (1ل
خستگی است.

گزینه 2 ؛ احساس صورت گرفته در حالی که یکتا توجهی به تابلو نداشتهو ااا (1ل

گزینه 2 ؛ پدیده آماده سازی : شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ ارائه پیشین محرک دریافت بعدی و ااا (1ل
محرک را آسان می کند.

گزینه 2 ؛ توهم بیانگر چیزی است که احساس نشده اما ادراک شده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ پدیده آماده سازی : شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن/ آفت تمرکز خوگیری است/ عوامل و ااا (1ل
ایجاد تمرکز عبارت اند از انگیختگی ذهنی و تغیرات درونی محرک.

گزینه 1 ؛ تقارب )تکمیل(: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم )رد گزینه های دیگر(و لاا (1ل
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گزینه 4 ؛ ادراک : فرایندی که از طریق آن محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آنها معنا می بخشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ گوش به زنگی : توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و و ااا (1ل
یا کاهش توجه، خستگی است.

گزینه 3 ؛ عوامل ایجاد خوگیری عبارت اند از: آشنایی نسبی با محرک و یکنواختی و ثبات نسبی.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ ما در جست و جو دنبال یافتن یك محرك مکانی در زمینه یا بافت مکانی هستیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ زمانی که محرک خارجی وجود ندارد و ادراکی هم صورت نمی گیرد خطای ادراکی اتفاق نیفتاده است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ اشاره به اصل مشابهت.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ خطای ادراکی : نشانگر این است که آنچه را حس می کنیم الزاما چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم/ شکل و زمینه: و ااا (1ل
ادراک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه آن است.

گزینه 2 ؛ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اطالعات ادراک شده در ظرفی به نام حافظه نگهداری می شوند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توهم بیانگر چیزی است که احساس نشده اما ادراک شده است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ ادراک : فرایندی که از طریق آن محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آنها معنا می بخشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گوش به زنگی : توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی/ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا و ااا (1ل
کاهش توجه، خستگی است/ پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرفی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.

گزینه 4 ؛ گزینه 1: به تعریف تمرکز اشاره دارد/ گزینه 2: به تعریف توجه اشاره دارد/ گزینه 3: در ادراک همه دریافت های حسی تفسیر نمی شوند.و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛و ااا (1ل

گزینه 1 ؛  گوش به زنگی : توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ در گوش به زنگی زمان نا مشخص است و در جست و جو مکان نا مشخص است.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مهم ترین عامل برای از بین بردن گوش به زنگی و یا کاهش توجه، خستگی است/ پیدا کردن محرک هدف، تابع تعداد عوامل انحرافی و ااا (1ل
و ویژگی منحصر به فردآن هدف است/ عالمت انحرافی : عالئمی که همواره مانع انتخاب هدف می شوند )باعث حواس پرتی می شوند(.

گزینه 1 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کنید/ بهتر است هر از چندگاهی پس از مطالعه استراحت کرد/ هر چه مدت زمان انجام و ااا (1ل
تکلیف بیشتر شود کیفیت آن کاهش پیدا می کند.

گزینه 3 ؛ از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ جست و جو : پیدا کردن محرک هدف تابع تعداد عوامل انحرفی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ این که از دست دادن را فدای هشدارکاذب کنیم یا برعکس بستگی به اهمیت تکلیف دارد، تکالیف مهم تر با هشدارکاذب همراه است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه و ااا (1ل
را کاهش دهد.

گزینه 2 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ محرومیت حسی: یعنی اینکه فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ تحریک اندام های حسی موجب احساس محرک می شود و محرک هر چیزی است که گیرنده های حسی را تحریک می کند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس توسط هر سه نفر انجام گرفته چون هر سه نفر بوی کیک را استشمام کرده بودند. زهرا و زیبا که سر خود را باال آوردند، توجه و ااا (1ل
کردند و زهرا که پاسخ سوال خواهرش را داد، ادراک را انجام داده است.

گزینه 1 ؛ به نتیجه حاصل از تحریک گیرنده های حسی )مثاًل شنیدن( احساس می گویند، به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را و ااا (1ل
انتخاب می کنیم )دنبال کردن جهت صدا(، سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر می کنیم )دیدن گربه( به این فرایند ادراک گفته می شود. فرایند بازنمایی 
اطالعات موجود در حافظه )تفکر( نام دارد )نگرانی احمد با توجه به سابقه ذهنی که از قبل دارد(، تفکر شامل استدالل )اذیت بچه گربه(، قضاوت )مردن از 

گرسنگی(، حل مسأله و تصمیم گیری )بردن به خانه است(.

گزینه 3 ؛ حمید از دور با صدای بلند می گوید: »بچه ها چه کار می کنید؟« صدای حمید به گوش هر سه نفر می رسد )احساس(، دو نفر سرشان و ااا (1ل
را باال می آورند )توجه( و یک نفر می گوید: »چه قدر داد میزنی! )ادراک(« بنابراین به ترتیب، مراحل پیچیده تر می شود )احساس، توجه و سپس ادراک(.

گزینه 4 ؛ تحریک هریک از گیرنده های حسی تابع شدن محرک است یعنی تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو و ااا (1ل
حسی تحریک شود، مثاًل صدا باید به شدت خاصی برسد تا گوش ما آن را بشنود.

گزینه 4 ؛ نتایج مطالعات نشان داد داوطلبانی که حاضر شدند آزمایش محرومیت حسی روی آن ها انجام شود، با وجود قول دریافت پاداش، و ااا (1ل
نتوانستند بیشتر از چند ساعت شرایط محرومیت حسی را تحمل کنند. محرومیت حسی به دلیل آزارنده بودن آن، نوعی شکنجه محسوب می شود. مطالعات 

نشان می دهد که موجودات زنده، به خصوص انسان، نیاز به احساس دارند.

گزینه 1 ؛ آستانه مطلق حداقل انرژی الزم برای تحیک اندام های حسی است.و ااا (1ل

گاهی می شود )اما استفاده از حواس مختلف برای و لاا (1ل گزینه 4 ؛ بررسی سایر گزینه ها: 1. افزایش همزمان چند تکلیف باعث تقسیم توجه و کاهش آ
انجام دادن یک تکلیف کارایی خوبی خواهد داشت و توجه متمرکز ایجاد می کند(. 2. برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی 

پرهیز کرد. 3. برآورد دقیق حداکثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر، به ویژگی های شخصی و دشواری تکلیف موردنظر بستگی دارد.

گزینه 4 ؛ گاهی دوست شما می خواهد یک بیت شعر را به یاد آورد ولی قادر به بیان آن نیست ؛ در همان زمان به شما می گوید: آن بیت نوک زبان و ااا (1ل
من است ؛ امکان دارد کلمه ی اول آن را بگویی! به این مثال، »پدیده ی نوک زبانی« می گویند.

گزینه 1 ؛ مطالعه ی کل مطالب درس در یک حالت ثابت و بدون وقفه »یکنواختی و ثبات نسبی« ایجاد می کند. توصیه ی ذکر شده به عنوان یک و ااا (1ل
راهکار برای از بین بردن این عامل خوگیری و در نتیجه ایجاد تمرکز، مطرح گردیده است.

گزینه 1 ؛ منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است: 1( نخست حواس ما به وسیله ی محرک های بیرونی تحریک می شود. 2( اطالعات موجود در و ااا (1ل
حافظه 3( سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها در این مثال محرک بیرونی یعنی یک صدای غیر منتظره، توجه شما را به خودش جلب کرده است، نه حضور 

خود تاکسی که انتظار آن را داشته اید.
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گزینه 3 ؛ عالمت یا محرک هدف برای سارق، زیورآالت طال بوده است. بنابراین برداشتن انگشتر طال »اصابت یا تصمیم درست« محسوب می و ااا (1ل
شود. )ردیابی محرک حاضر( ولی زیورآالت بدلی محرک هدف سارق نبوده است و به اشتباه آن را ردیابی کرده است. بنابراین برداشتن زیورآالت بدلی »هشدار 

کاذب« محسوب می شود )ردیابی محرک غایب (.

گزینه 2 ؛ اگر توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ اگر از حواس مختلف برای انجام یک تکلیف استفاده نماییم، توجه متمرکز ایجاد می شود. فقط در گزینه ی 2 نسرین در هنگام آشپزی، و ااا (1ل
دستور پخت را با دیدن شبکه ی اجتماعی خود دنبال می کند )یعنی تصاویر آن را می بیند و مطالب آن را می خواند( و این اعمال همگی مربوط به یک فعالیت 

یعنی آشپزی هستند. اما در سایر گزینه ها، افراد دو فعالیت متفاوت را هم زمان انجام می دهند که باعث کاهش کارایی توجه خواهد شد.

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ کارکرد های توجه عبارت اند از: ردیابی درست عالمت، گش به زنگی، جست و جو.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ برای ایجاد توجه متمرکز، از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنید.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛ برای ایجاد توجه متمرکز، از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنید.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ آماده سازی، زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. در و ااا (1ل
پدیده آماده سازی، ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند.

گزینه 2 ؛ انتخاب محرک خاص، از بین محرک های بی شمار پیرامون ما، توجه نام دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ گزارش کردن تصویر مربع و فشار دادن دکمه ی قرمز به جای گزارش کردن تصویر مثلث  ردیابی عالمت غایب نام دارد که به آن هشدار و ااا (1ل
کاذب می گویند.

گزینه 3 ؛ خوگیری افت تمرکز است. خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی که به تدریج کم تر و کمتر به آن می پردازیم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه ی پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن قرار می گیرد. و ااا (1ل
در پدیده ی آماده سازی، ارائه ی پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند.

گزینه 1 ؛ ردهای حسی ذخیره شده در حافظه حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ شکل گیری توجه تحت تأثیر سه عامل تحرک حسی، حافظه و فرایندهای فکری )سبک پردازش( است. یعنی نخست حواس ما به وسیله و ااا (1ل
محرک های بیرونی تحریک می شود.

گزینه 2 ؛ انتخاب محرک خاص، از بین محرک های بی شمار پیرامون ما، توجه نام دارد/ آفت تمرکز، خوگیری نام دارد. و للا (1ل

گزینه 3 ؛ کارکرد دوم توجه »گوش به زنگی« است. به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، گوش به زنگی می گویند. و الا (1ل
در آزمایش ذکر شده در کتاب، بعد از نیم ساعت کار کرد گوش به زنگی )گزارش کردن پرش دو ثانیه ای عقربه ثانیه شمار( کاهش یافت و مهم ترین عامل آن 

خستگی بود.

گاهی می شود در نتیجه میزان خطا افزایش می یابد.و الا (1ل گزینه 4 ؛ افزایش همزمان چند تکلیف، باعث تقسیم توجه و کاهش آ

گزینه 4 ؛ آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. در و الا (1ل
پدیده آماده سازی، ارائه پیشین محرک دریافت بعدی آن را آسان می کند.
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گزینه 1 ؛ یکی از کارکردهای توجه، ردیابی درست عالمت های پیرامون ما است. در هر موقعیت توجه، دو نوع عالمت وجود دارد: عالمت هدف و الا (1ل
و عالیم انحرافی که باعث حواس پرتی می شوند. منظور از عالمت یا محرک هدف، عالمتی است که فرد باید آن برگزیند. منظور از محرک ها یا عالیم انحرافی، 

محرک هایی هستند که همواره مانع انتخاب هدف می شوند.

گزینه 4 ؛ یکی از عوامل ایجاد خوگیری و عدم تمرکز »یکنواختی و ثبات نسبی« است.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ در پدیده ی آماده سازی، ارائه ی پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند. اگر قرار است صبح روز بعد کتابی را مطالعه کنید، اگر و الا (1ل
آن کتاب را باالی سرتان بگذارید و بخوابید، به هنگام صبح بهتر فرامی گیرید تا اینکه بخواهید دنبال کتاب بگردید. در این مثال، علت مطالعه ی ثمربخش این 

بوده که شما از شب قبل آماده ی مطالعه شده اید.

گزینه 3 ؛ زمانی که جوان خارج ساعت مالقات به درون بخش راه یافته، نگهبان نتوانسته محرک هدف را ردیابی کند و آن را از دست داه است  از و الا (1ل
دست دادن محرک هدف )عدم ردیابی محرک حاضر(.

گزینه 2 ؛ و الا (1ل

گزینه 2 ؛و الا (1ل

گزینه 2 ؛  در کار کردهای توجه، منظور از عالمت یا محرک هدف عالمتی است که به دنبال آن میگردیم.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمان طوالنی گوش به زنگی می گویند.و ااا (1ل

گاهی بیشتر باشد توجه ارادی تر خواهد بود و تقسیم توجه کاهش می یابد.و ااا (1ل گزینه 3 ؛ هر چه آ

گزینه 1 ؛ هر چه مدت زمان انجام تکلیف بیشتر شود کیفیت انجام آن کاهش می یابد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ »آماده سازی« زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. و ااا (1ل
یعنی ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند. به عنوان مثال اگر نام تجاری خودکار خاصی روی کیسه ای نوشته شده باشد که فروشنده، لوازم شما 

را در آن قرار می دهد، روز دیگر هنگام خرید خودکار، احتمااًل آن خودکار خاص را از بین خود کارهای دیگر انتخاب می کنید.

گزینه 3 ؛ منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است: تحرک حواس به وسیله محرک های بیرونی/ اطالعات موجود در حافظه/ سبک پردازش افراد و ااا (1ل
و انتظارات آن ها.

گزینه 4 ؛ انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف را توجه می نامند/ تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده را ادراک می نامند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ اگر »توجه« مداوم و پایدار باشد با »تمرکز« مواجهیم. در دو مثال ذکر شده توجه مداوم یا همان »تمرکز« با یک عامل مزاحم دچار اختالل و ااا (1ل
شده است، اما توجه« همچنان وجود دارد؛ حسن به صدای در و رضا به ورود مادرش توجه می کند.

گاهی نداریم.و ااا (1ل گزینه 1 ؛ در پدیده نوک زبانی موضوعی مورد توجه بوده است، اما در حال حاضر به آن آ
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گزینه 1 ؛ یکی از کارکردهای توجه، ردیابی درست عالمت های پیرامون ما است. در هر موقعیت توجه، دو نوع عالمت وجود دارد: عالمت هدف و الا (1ل
و عالیم انحرافی که باعث حواس پرتی می شوند. منظور از عالمت یا محرک هدف، عالمتی است که فرد باید آن برگزیند. منظور از محرک ها یا عالیم انحرافی، 

محرک هایی هستند که همواره مانع انتخاب هدف می شوند.

گزینه 4 ؛ یکی از عوامل ایجاد خوگیری و عدم تمرکز »یکنواختی و ثبات نسبی« است.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ در پدیده ی آماده سازی، ارائه ی پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند. اگر قرار است صبح روز بعد کتابی را مطالعه کنید، اگر و الا (1ل
آن کتاب را باالی سرتان بگذارید و بخوابید، به هنگام صبح بهتر فرامی گیرید تا اینکه بخواهید دنبال کتاب بگردید. در این مثال، علت مطالعه ی ثمربخش این 

بوده که شما از شب قبل آماده ی مطالعه شده اید.

گزینه 3 ؛ زمانی که جوان خارج ساعت مالقات به درون بخش راه یافته، نگهبان نتوانسته محرک هدف را ردیابی کند و آن را از دست داه است  از و الا (1ل
دست دادن محرک هدف )عدم ردیابی محرک حاضر(.

گزینه 2 ؛ و الا (1ل

گزینه 2 ؛و الا (1ل

گزینه 2 ؛  در کار کردهای توجه، منظور از عالمت یا محرک هدف عالمتی است که به دنبال آن میگردیم.و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمان طوالنی گوش به زنگی می گویند.و ااا (1ل

گاهی بیشتر باشد توجه ارادی تر خواهد بود و تقسیم توجه کاهش می یابد.و ااا (1ل گزینه 3 ؛ هر چه آ

گزینه 1 ؛ هر چه مدت زمان انجام تکلیف بیشتر شود کیفیت انجام آن کاهش می یابد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ »آماده سازی« زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. و ااا (1ل
یعنی ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند. به عنوان مثال اگر نام تجاری خودکار خاصی روی کیسه ای نوشته شده باشد که فروشنده، لوازم شما 

را در آن قرار می دهد، روز دیگر هنگام خرید خودکار، احتمااًل آن خودکار خاص را از بین خود کارهای دیگر انتخاب می کنید.

گزینه 3 ؛ منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است: تحرک حواس به وسیله محرک های بیرونی/ اطالعات موجود در حافظه/ سبک پردازش افراد و ااا (1ل
و انتظارات آن ها.

گزینه 4 ؛ انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف را توجه می نامند/ تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده را ادراک می نامند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ اگر »توجه« مداوم و پایدار باشد با »تمرکز« مواجهیم. در دو مثال ذکر شده توجه مداوم یا همان »تمرکز« با یک عامل مزاحم دچار اختالل و ااا (1ل
شده است، اما توجه« همچنان وجود دارد؛ حسن به صدای در و رضا به ورود مادرش توجه می کند.

گاهی نداریم.و ااا (1ل گزینه 1 ؛ در پدیده نوک زبانی موضوعی مورد توجه بوده است، اما در حال حاضر به آن آ
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گزینه 3 ؛ انجام دادن هم زمان تکالیف، کارایی توجه را کاهش می دهد. با این وجود هر چقدر تکالیفی که همزمان انجام می دهیم شباهت و ااا (1ل
کمتری داشته باشند )مثاًل یکی از آن ها تکلیف بینایی و یکی شنوایی باشد( آن ها را بهتر انجام می دهیم. همچنین هر چقدر دشواری دو کار کمتر باشد و در 
انجام آن ها مهارت بیشتری داشته باشیم، انجام هم زمان آن ها بهتر خواهد بود. بنابر این شباهت پایین، دشواری کم و مهارت باال اثر منفی »توجه تقسیم شده« 

را کاهش می دهد.

گزینه 1 ؛ »آماده سازی« زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. و لاا (1ل
یعنی ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند. به عنوان مثال اگر نام تجاری خودکار خاصی روی کیسه ای نوشته شده باشد که فروشنده، لوازم شما 

را در آن قرار می دهد، روز دیگر هنگام خرید خودکار، احتمااًل آن خودکار خاص را از بین خود کارهای دیگر انتخاب می کنید.

گزینه 3 ؛ منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است: تحرک حواس به وسیله محرک های بیرونی/ اطالعات موجود در حافظه/ سبک پردازش افراد و ااا (1ل
و انتظارات آن ها.

گزینه 4 ؛ انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف را توجه می نامند/ تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده را ادراک می نامند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ اگر »توجه« مداوم و پایدار باشد با »تمرکز« مواجهیم. در دو مثال ذکر شده توجه مداوم یا همان »تمرکز« با یک عامل مزاحم دچار و ااا (1ل
اختالل شده است، اما توجه« همچنان وجود دارد؛ حسن به صدای در و رضا به ورود مادرش توجه می کند.

گاهی نداریم.و ااا (1ل گزینه 1 ؛ در پدیده نوک زبانی موضوعی مورد توجه بوده است، اما در حال حاضر به آن آ

گزینه 3 ؛ انجام دادن هم زمان تکالیف، کارایی توجه را کاهش می دهد. با این وجود هر چقدر تکالیفی که همزمان انجام می دهیم شباهت و ااا (1ل
کمتری داشته باشند )مثاًل یکی از آن ها تکلیف بینایی و یکی شنوایی باشد( آن ها را بهتر انجام می دهیم. همچنین هر چقدر دشواری دو کار کمتر باشد و در 
انجام آن ها مهارت بیشتری داشته باشیم، انجام هم زمان آن ها بهتر خواهد بود. بنابر این شباهت پایین، دشواری کم و مهارت باال اثر منفی »توجه تقسیم شده« 

را کاهش می دهد.

گزینه 3 ؛ الف( عوامل مهم همچون ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن در درگیری و انگیختگی ذهنی موثر است. ب( مطالعه از زوایای متفاوت و ااا (1ل
و صورت های مختلف اشاره به آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه دارد. ج( استفاده از رنگ های مختلف و خط کشیدن واژگان مهم اشاره به عدم 

یکنواختی دارد.د( تنوع و جذابیت به لحاظ معنایی اشاره به تغییرات درونی محرک می کند.

گزینه 2 ؛ این مثال اشاره به کار کرد سوم توجه یعنی »جست و جو« دارد و به ترتیب پیدا کردن وسایل و در یک اتاق خلوت اشاره به تأیید تعداد و ااا (1ل
عوامل انحرافی و یافتن آسان تر فردی با صورت سفید میان یک جمعیت که پوست تیره دارند، اشاره به ویژگی منحصر به فرد هدف دارد.

گزینه 1 ؛ اگر قرار باشد دو درس با اهمیت متفاوت را مطالعه کنیم، آن درس که از اهمیت بیشتر برخوردار است با هشدار کاذب بیشتری همراه است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ این مثال اشاره به کار کرد دوم توجه دارد که همان گوش به زنگی است. مهم ترین عامل کاهش گوش به زنگی خستگی است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ الف( آماده سازیب( توجه ج( آستانه مطلق د( محرومیت حسی.و لاا (1ل

گاهی کامل نداریم. در مثال صورت سؤال موضوع در توجه امیر بوده اما در آن و ااا (1ل گزینه 2 ؛ به همه چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار می گیرد آ
گاهی ندارد. این پدیده که نوک زبانی نام دارد را افراد زیادی تجربه کرده اند. زمان، به آن آ
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گزینه 3 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود، فرد به آن موضوع عادت می کند. این موضوع مربوط به یکنواختی و و ااا (1ل
ثبات نسبی است. اگر محرک موردنظر به دفعات مکرر ارائه شود، خوگیری شکل می گیرد. این موضوع مربوط به مسئله آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد 

توجه است.

گزینه 2 ؛ تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده را ادراک می نامند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ همه آنچه را که احساس می کنیم درک نمیکنیم )نادرست بودن گزینه 1 و 2(و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ این خطا به اسم موالر و الیر است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ این خطا به اسم پونزو است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ نتایج خطای شناختی بسیار خطرناک تر از خطاهای ادراکی هم چون خطای مولر - الیر است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گاهی خطای ادراکی باعث می شود چیزی را ادراک کنیم که وجود خارجی ندارد. در شکل روبه رو مثلث وجود خارجی ندارد و چنین و ااا (1ل
چیزی احساس نمی شود، زیرا آنچه توسط گیرنده های بینایی احساس )دریافت( می شود، خطوط جداگانه است نه مثلث. با این وجود همه افراد یک مثلث 

سفید را گزارش می دهند، یعنی آن را ادراک می کنند..

گزینه 4 ؛ خطای ادراکی نشانگر این است که آنچه را احساس می کنیم الزامًا چیزی نیست که در و ذهن خود ادراکش می کنیم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ سؤال »دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟« مربوط به ادراک است.و لاا (1ل

عوامل ایجاد تمرکز : تغیرات درونی محرک ها/ درگیری و انگیختگی ذهنی          

گزینه 3 ؛ احساس: محرک های محیط را چگونه حس می کنیم؟ / توجه: دریافت های حسی را چگونه انتخاب می کنیم؟ / ادراک: دریافت و ااا (1ل
های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟

گزینه 3 ؛ گاهی چیز را ادراک می کنیم که احساس نشده است یعنی وجود خارجی ندارد. روان شناسان به ادراک پدیده ها بدون احساس آن ها و ااا (1ل
توهم می گویند.

گزینه 4 ؛ کل عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا می شود که از جمع اجزا به دست نمی آید.و ااا (1ل

 گزینه 1 ؛ اصل مجاورت اشاره به دسته بندی دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بر اساس اصل »استمرار« گشتالتی ها، ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم نه منقطع و غیر پیوسته.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بر اساس اصل »تقارب« ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛ وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود، فرد به آن موضوع عادت می کند. این موضوع مربوط به یکنواختی و و ااا (1ل
ثبات نسبی است. اگر محرک موردنظر به دفعات مکرر ارائه شود، خوگیری شکل می گیرد. این موضوع مربوط به مسئله آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد 

توجه است.

گزینه 2 ؛ تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده را ادراک می نامند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ همه آنچه را که احساس می کنیم درک نمیکنیم )نادرست بودن گزینه 1 و 2(و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ این خطا به اسم موالر و الیر است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ این خطا به اسم پونزو است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ نتایج خطای شناختی بسیار خطرناک تر از خطاهای ادراکی هم چون خطای مولر - الیر است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ گاهی خطای ادراکی باعث می شود چیزی را ادراک کنیم که وجود خارجی ندارد. در شکل روبه رو مثلث وجود خارجی ندارد و چنین و ااا (1ل
چیزی احساس نمی شود، زیرا آنچه توسط گیرنده های بینایی احساس )دریافت( می شود، خطوط جداگانه است نه مثلث. با این وجود همه افراد یک مثلث 

سفید را گزارش می دهند، یعنی آن را ادراک می کنند..

گزینه 4 ؛ خطای ادراکی نشانگر این است که آنچه را احساس می کنیم الزامًا چیزی نیست که در و ذهن خود ادراکش می کنیم.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ سؤال »دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟« مربوط به ادراک است.و لاا (1ل

عوامل ایجاد تمرکز : تغیرات درونی محرک ها/ درگیری و انگیختگی ذهنی          

گزینه 3 ؛ احساس: محرک های محیط را چگونه حس می کنیم؟ / توجه: دریافت های حسی را چگونه انتخاب می کنیم؟ / ادراک: دریافت و ااا (1ل
های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟

گزینه 3 ؛ گاهی چیز را ادراک می کنیم که احساس نشده است یعنی وجود خارجی ندارد. روان شناسان به ادراک پدیده ها بدون احساس آن ها و ااا (1ل
توهم می گویند.

گزینه 4 ؛ کل عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا می شود که از جمع اجزا به دست نمی آید.و ااا (1ل

 گزینه 1 ؛ اصل مجاورت اشاره به دسته بندی دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بر اساس اصل »استمرار« گشتالتی ها، ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم نه منقطع و غیر پیوسته.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ بر اساس اصل »تقارب« ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛ تشریح عبارت های نادرست: الف( عالوه بر ویژگی های حسی، ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد. ب( خواندن »را« به و ااا (1ل
صورت دوباره توسط نوآموز، داللت بر پردازش ادراکی دارد.

گزینه 2 ؛ الف( اصل تقارب/ ب( اصل شکل و زمینه/ پ( اصل مجاورتو ااا (1ل

گزینه 3 ؛ روان شناسان پیرو مکتب گشتالت اعتقاد داشتند »کل بیشتر از مجموع اجزا است« / بررسی گزینه های نادرست: گزینه ی »1«: و لاا (1ل
روانشناسان گشتالت معتقدند که روش های جزءنگر درک جامعی ایجاد نمی کند. گزینه ی »2«: روانشناسان پیرو مکتب گشتالت سعی کردند با استفاده از برخی 
اصول ساده منظور خود را تبیین کنند. گزینه ی »4«: از نظر روانشناسان گشتالت، کل، عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا هم می شود که از جمع 

اجزا به دست نمی آید.

گزینه 3 ؛ مکتب گشتالت دارای اصولی از جمله: شکل و زمینه، مجاورت، مشابهت، استمرار و تکمیل است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تقارب: ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم. اصل شکل و زمینه: ادراک یک شکل، تحت تأثیر زمینه ی آن شکل و ااا (1ل
تغییر می کند. دو دایره ی وسط علی رغم اندازه ی یکسان در زمینه های مختلف به دو صورت متفاوت ادراک می شوند مجاورت: وقتی چند شیء در کنار یکدیگر 

باشند، آن ها را به صورت یک گروه ادراک می کنیم.

گزینه 2 ؛ تقارب: تمایل به دیدن اشیای ناقص به صورت کامل/ استمرار: گرایش به دیدن اشکال به صورت متصل و پیوسته/ مجاورت: ادراک و ااا (1ل
چند شیء به صورت یک گروه، زمانی که در کنار یکدیگر باشند.

گزینه 4 ؛ استمرار: گرایش به دیدن اشکال به صورت متصل و پیوسته/ تقارب: تمایل به دیدن اشیای ناقص به صورت کامل.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک گروه ادراک می کنیم)قرار گرفتن گنجشک و کالغ در کنار یکدیگر و ااا (1ل
باعث می شود ما آن ها را گروه پرندگان بنامیم.(/ تمایل به کامل دیدن اشیای ناقص )کامل کردن قطعات پازل که جا افتاده و ناقص هستند.(

گزینه 2 ؛ انسان تمایل دارد اشیای ناقص را به صورت کامل ببیند که این عبارت به اصل تقارب اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ از جمله عوامل ساماندهی به توجه می توان به از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنیم اشاره کرد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ اگر توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم/ خطای ادراکی : نشانگر این است که آنچه را حس می کنیم الزاما و ااا (1ل
چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم.

گزینه 3 ؛ استمرار : تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و لاا (1ل

گزینه 3 ؛ زیرا احساس نمی شود. محرک چیزی است که گیرنده های حسی را تحریک کند.و ااا (1ل
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گزینه 3 ؛  و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده/ عوامل ایجاد تمرکز عبارت اند از: تغیرات درونی محرک و ایجاد انگیختگی ذهنی.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ منابع توجه به ترتیب عبارت اند از : محرک های بیرونی، اطالعات موجود در حافظه و سبک پردازش افراد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تقارب یا تکمیل: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم/ استمرار: تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته/ و ااا (1ل
مجاورت: وقتی چند شئ در کنار هم اند آن را به صورت گروه درک می کنیم.

گزینه 3 ؛ کارکرد های توجه به ترتیب عبارت اند از: ردیابی درست عالمت، گوش به زنگی، جست و جوو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه و لاا (1ل
را کاهش دهد.

گزینه 4 ؛ این عبارت به پدیده آماده سازی اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تغییر در محرک اتفاق افتاده است نه در ذهن فرد پس گزینه 1 نادرست است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کارکرد های توجه به ترتیب عبارت اند از: ردیابی درست عالمت، گوش به زنگی، جست و جو.و ااا (1ل



229

احساس، توجه، ادراک

گزینه 3 ؛  و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ اگر تعداد خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده/ عوامل ایجاد تمرکز عبارت اند از: تغیرات درونی محرک و ایجاد انگیختگی ذهنی.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ منابع توجه به ترتیب عبارت اند از : محرک های بیرونی، اطالعات موجود در حافظه و سبک پردازش افراد.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ تقارب یا تکمیل: اشیاء ناقص را به صورت کامل ببینیم/ استمرار: تمایل به دیدن اشکال متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته/ و ااا (1ل
مجاورت: وقتی چند شئ در کنار هم اند آن را به صورت گروه درک می کنیم.

گزینه 3 ؛ کارکرد های توجه به ترتیب عبارت اند از: ردیابی درست عالمت، گوش به زنگی، جست و جوو ااا (1ل

گزینه 4 ؛ انجام دادن تکلیف همزمان کارایی توجه را کاهش می دهد/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه و لاا (1ل
را کاهش دهد.

گزینه 4 ؛ این عبارت به پدیده آماده سازی اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تغییر در محرک اتفاق افتاده است نه در ذهن فرد پس گزینه 1 نادرست است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ کارکرد های توجه به ترتیب عبارت اند از: ردیابی درست عالمت، گوش به زنگی، جست و جو.و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛ تنها در این گزینه تکالیف به هم شبیه اند/ درجه دشواری، میزان شباهت و مهارت می تواند اثر منفی تقسیم توجه را کاهش دهد.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ توهم ادراک محرک احساس نشده است/ خطای ادراکی : نشانگر این است که آنچه را حس می کنیم الزاما چیزی نیست که در ذهن و ااا (1ل
خود ادراکش می کنیم.

گزینه 2 ؛ به واسطه ادراک محرک های بیرونی به اطالعات روانشناختی تبدیل می شود ما این اطالعات را در مخزنی به نام حافظه نگهداری می کنیم.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشابهت: طبقه بندی اشیاء بر اساس شباهت آنها.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ احساس: نتیجه تحریک گیرنده های حسی/ توجه: انتخاب یک محرک از بین چندین محرک/ ادراک: تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه2: نادرست-درست/ گزینه3: درست-درست/ گزینه4: درست-نادرست.و ااا (1ل
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فصل چهارم
حافظه و علل فراموشی

یکی از شگفت آورترین پدیده های شناختی انسان.

تصورات و ادراکات قبلی ما در حافظه ذخیره می شود. 

حافظه                 یکی از برجسته ترین ویژگی های انسان قدرت تفکر اوست که اگر حافظه شکل نگیرد، تفکری هم نخواهد بود.

 اطالعاتی که قبال به وسیله توجه و ادراک دریافت کرده ایم در حافظه ذخیره می شوند.

 حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه و ورود به شناخت عالی است.

 1( رمزگردانی: به حافظه سپردن

 2( اندوزش )ذخیره سازی(: مدت زمان نگهداری اطالعات 

 3( بازیابی: به یادآوردن اطالعات ذخیره شده

حافظه در هر یک از این مراحل امکان خطا دارد.

             کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند )شامل جزئیات یک موضوع(

 رمزگردانی         بزرگساالن به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند )در برگیرنده خالصه موضوع(

             در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد )به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد(

             شنیداری : بر اساس صدای محرک

 انواع رمزگردانی            دیداری : بر اساس تصویر محرک

            معنایی : بر اساس معنای محرک )پیوند معنی دار(

 

مراحل حافظه
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یکی از شگفت آورترین پدیده های شناختی انسان.

تصورات و ادراکات قبلی ما در حافظه ذخیره می شود. 

حافظه                 یکی از برجسته ترین ویژگی های انسان قدرت تفکر اوست که اگر حافظه شکل نگیرد، تفکری هم نخواهد بود.

 اطالعاتی که قبال به وسیله توجه و ادراک دریافت کرده ایم در حافظه ذخیره می شوند.
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مراحل حافظه
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اینها مربوط به اولین خاطرات عمر شما، برخی دیگر به چند سال گذشته، بعضی نیز به  از   زمان ذخیره سازی اطالعات متفاوت است برخی 
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اینکه رمزگردانی خوبی دارند و اطالعات را برای مدت زمان طوالنی در ذهن نگهداری می کنند اما نمی توانند آن ها را از حافظه بیرون  با   برخی 
) فرد در بازیابی اطالعات دچار مشکل شده است( ← پدیده نوک زبانی  بیاورند 

                حسی
 انواع حافظه            کوتاه مدت و کاری 

                بلند مدت

گیرنده های حسی دریافت می شوند. از طریق  ابتدا  پیرامون   اطالعات محیط 
در مدت زمان کمتر از یک ثانیه ردی از آن در حافظه حسی می ماند.

 حجم رد های حسی زیاد اما مدت زمان ذخیره سازی آن ها کوتاه است.

 در صورت توجه به ردهای ذخیره شده در حافظه حسی به اطالعات تبدیل می شوند و به حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری انتقال می یابند.
 حافظه کاری عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت کمک خوبی برای اجرای وظایف و تکالیف است.

بلکه میزان استفاده  نماییم؛  بندی  تقسیم  بر اساس زمان  توانیم صرفا  را نمی  انواع حافظه  این موضوع است که  مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ 
 از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

اطالعاتی  مواد  جایگزینی  یا  زمان  دلیل گذشت  به  حافظه  اطالعاتی  مواد  محو شدن  مدت،  کوتاه  حافظه  در  اطالعات  فراموشی  دلیل  ترین  مهم   
با موارد جدید است.

 حداکثر لغت قابل یادآوری 2+7 یا 2-7 لغت است، یعنی 5 تا 9 لغت را می توان به یاد آرود این حالت را فراخنای ارقام می گویند.
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 کارکردهای حافظه
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ذخیره سازی

حافظه حسی

حافظه کوتاه مدت و کاری
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 حافظه بلند مدت

 حجم اطالعات ذخیره شده و مدت زمان نگهداری اطالعات محدودیتی ندارد.
پایان عمر ذخیره می شوند. تا   اطالعات از چند دقیقه 

انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت بازگویی و تمرین است.  یکی از ساده ترین شیوه های 

 انواع حافظه با توجه به نوع اطالعات:

 1( معنایی: دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند.

 2( رویدادی: در برگیرنده تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 شبکه سلسله مراتبی: مفاهیم را به صورت پیاپی و مرتبط با سایر معانی در یک گروه سازمان می دهیم و آن ها را به حافظه معنایی می سپاریم و به 
همین شکل از حافظه معنایی بازیابی می کنیم.
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              حذف کردن )فراموشی(: بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کند.

 خطاهای حافظه        اضافه کردن: به تحریف خاطرات یا افسانه بافی روی می آورند/ فرد چاله های ایجاد شده را پر می کند/ یکی از رایج ترین خطاهای                    

.
  اضافه کردن حافظه کاذب است

                                                

 حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده است. )در محاکم 
قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(

 فراموشی: ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبال وارد حافظه شده است.

 1( گذشت زمان: یکی از عوامل موثر بر فراموشی/ ابینگهوس، آزمایش جالبی در این زمینه انجام داد: مجموعه از واژگان بی معنا را حفظ کرد و بعد 
سعی کرد آن ها را به خاطر آورد آزمایش وی دو نتیجه داشت: 

 1- با گذشت زمان بعضی از واژگان فراموش شدند.

 2- بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد و هر چه گذشت زمان افزوده می شود از شدت فراموشی کاسته 
می شود.

6 یا 7 ساعت باشد( زمان مناسب برای مرور اطالعات چند ساعت پس از یادگیری است )فاصله یادگیری و مرور نباید بیشتر از 

 2( تداخل اطالعات: آنچه که پیش تر یادگرفته ایم توسط آنچه که بعدا یاد می گیریم مختل می شود/ اطالعات قبلی توسط اطالعات جدید مخدوش 
می شوند.

 3( عوامل عاطفی: هر چه مطالب را دوست داشته باشیم فراموشی آن ها کمتر است/ دخالت عوامل عاطفی بر حافظه همیشه به صورت مثبت نیست 
)سبب فراموشی نیز می شود(

 4( عدم رمزگردانی: بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از کم توجهی و نبود رمزگردانی است.

 5( مشکالت مربوط به نشانه های بازیابی: هرچه اطالعات کامل تر باشد به بازیابی اطالعات کمک می کند/ بازیابی اطالعات تابع تعداد نشانه 
هاست/ انواع نشانه ها ← درونی: معنایی و بیرونی: حسی

کنیم  می  استفاده  نشانه  دو  از  همزمان  که  زمانی  است/  بیرونی  های  نشانه  از  تر  کارآمد  درونی  های  نشانه  حافظه  از  اطالعات  بازیابی  برای   
افتد. اتفاق می  بهتری  بازیابی 

بهسازی حافظه مسلط هستند. برای  بیشتری  فنون  به  تنها  نیستند،  تر  باهوش  دارند  افرادی که حافظه قوی 

عوامل ایجاد فراموشی
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 چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم:
 1( بیان اهمیت مطلب: مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند/ چیزی را که دوست نداشته باشیم به راحتی رمزگردانی نمی کنیم.

2( پرهیز از همزمانی چند فعالیت )توجه ناقص(: وقتی هم زمان چند موضوع را به حافظه می سپاریم، حاصل آن شکل گیری حافظه های ضعیف 
از موضوع های مختلف است.

 3( مرور کارآمد: مرور مطالب فراتر از تکرار صرف است/ در هر بار مرور از خودتان بپرسید این بار به چه مفهوم جدید رسیدم.

 4(کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن

 5( کاهش اثر تداخل مطلب: یادگیری عمیق داشته باشید.

 6( یادگیری با استراحت: یادگیری با فاصله/ یادگیری جدید مانع یاداوری قبلی می شود.

 7( ساماندهی مطالب: نظم بخشی و قفسه بندی اطالعات 

 8( استفاده از رمزگردانی معنادار: اطالعات را به صورت معنایی تبدیل و از معانی مختلف برای سپردن به حافظه استفاده کنید.

 9( مطالعه چند حسی: از حواس مختلف، هنگام رمزگزدانی استفاده کنید.

 10( روش پس خبا:

 11( استفاده از چند روش حرکتی: بسیاری از دانش آموزان در هنگام مطالعه قدم می زنند.

 12( بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.

 13( تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی

 14( برگرداندن به زبان خودتان

 15( آزمون های مکرر )اثر آزمون(: در مرحله بازیابی مشکل وجود دارد

 هدف از داشتن حافظه قوی شکل دهی به تفکر است.
تنهایی متضمن موفقیت نیست. به  نیاز دارید ولی حافظه قوی  به حافظه قوی  تفکر در شما شکل بگیرد  اینکه  برای   

 حافظه ابزاری برای رسیدن به مهارت های مهم تر، همچون تفکر است.
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پدیده نوك زبانی اشاره به کدام موضوع دارد؟-  

1( اندوزش                  2( ذخیره سازی                  3( رمزگردانی                   4( بازیابی

در جدول زیر به جای حرف »الف« کدام گزینه قرار می گیرد؟-  

                         مراحل حافظه
زمان بازیابیظرفیت یا گنجایش اندوزشنوع رمزگردانیانواع حافظه

-نامحدودحسیحسی

الف2 ± 7 مادهحسی )همراه با توجه(کوتاه مدت

-نامحدود-بلندمدت
1( از چند دقیقه تا آخر عمر                     2( چند دقیقه                     3( عمدتا معنایی                     4( حدود نیم ثانیه 

فرض کنید دبیر شما درسی را تدریس می کند و شما را به دو گروه تقسیم می کند، گروهی از شما استراحت می کنید و گروهی دیگر -  
یادگیری بخش دیگری از درس هستید و سپس دبیر از هر گروهی سؤالی می پرسد، گروه اول موفقیت بیشتری در پاسخ به  درگیر. 

سؤاالت دارند. در حالی که گروه دوم احتماال موفقیت کمتری را تجربه می کنند. این مثال توصیفی از کدام گزینه است؟

1( عوامل عاطفی                   2( گذشت زمان                   3( عدم رمزگردانی                  4( تداخل اطالعات

رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است. اگر همین اطالعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شود، رمزگردانی قوی تر -  
می شود. این عبارت توصیفی ............... است.

1( استفاده از رمزگردانی معنادار                     2( ساماندهی مطالب

3( مطالعه چند حسی                                4( روش پس خبا

زمانی که شما عالوه بر مثال پاک کن، از مثال های  بیشتری برای بیان مفهوم جامد استفاده می کنید از چه روشی استفاده کرده اید؟-  

1( بسط معنایی             2( برگردان به زبان خودتان

3( استفاده از روش چند حرکتی            4( تمایز بخشی 
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رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است. اگر همین اطالعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شود، رمزگردانی قوی تر -  
می شود. این عبارت توصیفی ............... است.

1( استفاده از رمزگردانی معنادار                     2( ساماندهی مطالب

3( مطالعه چند حسی                                4( روش پس خبا

زمانی که شما عالوه بر مثال پاک کن، از مثال های  بیشتری برای بیان مفهوم جامد استفاده می کنید از چه روشی استفاده کرده اید؟-  

1( بسط معنایی             2( برگردان به زبان خودتان

3( استفاده از روش چند حرکتی            4( تمایز بخشی 
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مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند. چیزی را که دوست نداشته باشیم، به راحتی رمزگردانی نمی شود. این به معنای -  
............... است.

1( بیان اهمیت مطالب                                                         2( مرور کار آمد
3( پرهیز از هم زمانی چند فعالیت )توجه ناقص(                                    4( کاهش اثر تداخل مطالب 

»بین احساس و ادراک چه تفاوتی وجود دارد؟« سؤال موردنظر کدام نوع از حافظه با توجه به نوع اطالعات را در برمی گیرد؟-  
1( معنایی                  2( رویدادی                  3( بلندمدت                  4( کوتاه مدت

گزینه نادرست کدام است؟-  
1( مفهوم حافظه کاری نشان دهنده این موضوع است که انواع حافظه را می توانیم صرفا براساس زمان تقسیم بندی کنیم.

2( حافظه ابزاری جهت دستیابی به مهارت های مهم تر، همچون تفکر است.
3( خطای از نوع حذف کردن را با عنوان فراموشی می شناسیم.

4( نشانه بیرونی بازیابی حسی یا غیر معنایی است. 

کدام عبارت زیر در رابطه با انواع حافظه صحیح است؟-  
1( ظرفیت ذخیره سازی اطالعات در حافظه کوتاه مدت و کاری با یکدیگر برابر است.

2( به خاطر سپردن اطالعات در کوتاه مدت براساس میزان استفاده آنها نشان دهنده حافظه کوتاه مدت است.
3( علت اصلی عدم انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلندمدت، گذشت زمان است.

4( حافظه ای که به سایر اجزای شناخت خدمت رسانی می کنند، حافظه کاری است.

حافظه مورد نیاز در کدام گزینه زیر با بقیه متفاوت است؟-   
1( با توجه به درس های گذشته خود، اصول اساسی روانشناسی را توضیح دهید.     2( پیروزی انقالب در سال 1357 با چه اقداماتی نتیجه گرفت؟ 

3( در یک سال گذشته، روزهای کرونایی خود را چگونه گذرانده اید؟                          4( اولین آزمایشگاه روانشناسی توسط چه کسی و در چه سالی تأسیس شد؟

کدام عبارت زیر مربوط به مشکل عدم رمزگردانی نیست؟-   
1( زهرا تعداد صندلی های کالس درس را در مدرسه خود نمی داند. 

2( حسین نمی تواند به سؤال پدرش مبنی بر رنگ تابلوی مغازه ای که از آن لوازم التحریر خریده است، پاسخ دهد.
3( سارا به برادرش رضا می گوید که اولین حرف نام بازیگر سال را بگویید، تا او بتواند نام را کامل کند.

4( علی به مادرش که پادرد دارد و قادر نیست از پله ها باال برود، نمی تواند بگوید که پله های مطب دوست دکترش چندتاست. 

به ترتیب مرور کارآمد و یادگیری با استراحت، برای کنترل کدام عامل فراموشی به کار می روند؟-   
۱( اثر گذشت زمان - اثر گذشت زمان                    ۲( اثر گذشت زمان - اثر تداخل

۳( اثر تداخل - اثر گذشت زمان                                       ۴( اثر تداخل - اثر تداخل

معلم علی سعی می کند با طرح مثال هوش، تعریف مفهوم متغیر از ثابت را متمایز کند. این معلم از کدام روش بهسازی حافظه -   
استفاده نموده است؟

۱( بسط معنایی                          ۲( مطالعه چندحسی
۳( استفاده از رمزگردانی معنادار                         ۴( تمایز بخشی 
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در کدام گزینه زیر، اثر گذشت زمان بیشتر کنترل شده است؟-   

1( الهام بالفاصله بعد از آموختن جدول مندلیف آن را تکرار می کند.

2( سارا روزهای یکشنبه به کالس زبان می رود و پنجشنبه ها درس خود را دوره می نماید.

3( ندا ساعت ۹ صبح سه شنبه حل معادالت فیزیک را یاد می گیرد و 7 بعد از ظهر آنها را بررسی میکند.

4( امیر در حال تکرار و بازگویی اشعاری است که 5 ساعت قبل از شبکه آموزش فرا گرفته است.

اثر آزمون، بیشتر برای رفع مشکالت کدام مرحله حافظه به کار می رود و نام این مرحله چیست؟-   

1( سوم ـ بازیابی                     2( دوم - ذخیره سازی

4( دوم ـ بازیابی 3( سوم - ذخیره سازی                      

به ترتیب نوع رمزگردانی حافظه بلندمدت و زمان بازیابی حافظه حدسی، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

1( حسی همراه با توجه به حدود نیم ثانیه                    2( عمدتا معنایی - چند دقیقه

3( عمدتأ معنایی - حدود نیم ثانیه                               4( حسی همراه با توجه به چند دقیقه

در کدام حالت زیر، حافظه کاذب شکل گرفته است؟-   

1( آقای سعیدی جزئیات خاطرات تلخ فوت دوستش را به یاد نمی آورد.

2( خانم غفاری شاهد دعوای خیابانی بوده است و گزارش او با شرح اخبار متفاوت است.

3( خانم مرادی سریالی را که دیده است، با دقت و جزئیات کامل شرح می دهد

4( احسان بیت آخر شعر حافظ را جابه جا می خواند.

عبارت بیان شده در کدام گزینه، صحیح است؟-   

1( به خاطر آوردن کلمات »سرزمین - مدرسه« آسان تر از »سیر - ترشی« است. 

2( کودکان اطالعات را به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند.

3( یکی از دورترین واژگانی که همراه با کلمه قناری تداعی می شود، گنجشک است.

4( تمامی افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، از نارسایی حافظه رنج می برند.

در رابطه با عوامل ایجاد فراموشی کدام گزینه نادرست بیان شده است؟-   

1( بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از ك متوجهی و نبود رمزگردانی است.

2( دخالت عوامل عاطفی بر حافظه، همیشه به صورت مثبت است.

3( فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قباًل وارد حافظه شده است.

4( منظور از نشانه های بیرونی، نشانه های حسی یا غیرمعنایی است.

متن زیر به کدام یك از فنون بهسازی حافظه اشاره نکرده است؟-   

»دانش آموزی برای یادگیری بهتر مطالب درسی، قبل از تدریس دبیر، پیش مطالعه می کند؛ او سعی می کند مطالب را دسته بندی 
کرده و با مثال های مناسب، آن ها را به خاطر بسپارد.« 

1( روش پس خبا                   2( تمایزبخشی                   3( ساماندهی مطالب                   4( بسط معنایی
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در کدام گزینه زیر، اثر گذشت زمان بیشتر کنترل شده است؟-   

1( الهام بالفاصله بعد از آموختن جدول مندلیف آن را تکرار می کند.

2( سارا روزهای یکشنبه به کالس زبان می رود و پنجشنبه ها درس خود را دوره می نماید.

3( ندا ساعت ۹ صبح سه شنبه حل معادالت فیزیک را یاد می گیرد و 7 بعد از ظهر آنها را بررسی میکند.

4( امیر در حال تکرار و بازگویی اشعاری است که 5 ساعت قبل از شبکه آموزش فرا گرفته است.

اثر آزمون، بیشتر برای رفع مشکالت کدام مرحله حافظه به کار می رود و نام این مرحله چیست؟-   

1( سوم ـ بازیابی                     2( دوم - ذخیره سازی

4( دوم ـ بازیابی 3( سوم - ذخیره سازی                      

به ترتیب نوع رمزگردانی حافظه بلندمدت و زمان بازیابی حافظه حدسی، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

1( حسی همراه با توجه به حدود نیم ثانیه                    2( عمدتا معنایی - چند دقیقه

3( عمدتأ معنایی - حدود نیم ثانیه                               4( حسی همراه با توجه به چند دقیقه

در کدام حالت زیر، حافظه کاذب شکل گرفته است؟-   

1( آقای سعیدی جزئیات خاطرات تلخ فوت دوستش را به یاد نمی آورد.

2( خانم غفاری شاهد دعوای خیابانی بوده است و گزارش او با شرح اخبار متفاوت است.

3( خانم مرادی سریالی را که دیده است، با دقت و جزئیات کامل شرح می دهد

4( احسان بیت آخر شعر حافظ را جابه جا می خواند.

عبارت بیان شده در کدام گزینه، صحیح است؟-   

1( به خاطر آوردن کلمات »سرزمین - مدرسه« آسان تر از »سیر - ترشی« است. 

2( کودکان اطالعات را به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند.

3( یکی از دورترین واژگانی که همراه با کلمه قناری تداعی می شود، گنجشک است.

4( تمامی افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، از نارسایی حافظه رنج می برند.

در رابطه با عوامل ایجاد فراموشی کدام گزینه نادرست بیان شده است؟-   

1( بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از ك متوجهی و نبود رمزگردانی است.

2( دخالت عوامل عاطفی بر حافظه، همیشه به صورت مثبت است.

3( فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قباًل وارد حافظه شده است.

4( منظور از نشانه های بیرونی، نشانه های حسی یا غیرمعنایی است.

متن زیر به کدام یك از فنون بهسازی حافظه اشاره نکرده است؟-   

»دانش آموزی برای یادگیری بهتر مطالب درسی، قبل از تدریس دبیر، پیش مطالعه می کند؛ او سعی می کند مطالب را دسته بندی 
کرده و با مثال های مناسب، آن ها را به خاطر بسپارد.« 

1( روش پس خبا                   2( تمایزبخشی                   3( ساماندهی مطالب                   4( بسط معنایی
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مفهوم حافظه کاری نشان دهنده این موضوع است که انواع حافظه را بر چه اساسی می توان تقسیم نمود؟-   

1( نوع اطالعات                                                   2( صرفًا بر اساس زمان

3( در دسترس بودن یا عدم دسترسی به اطالعات                             4( زمان و میزان استفاده از اطالعات

از میان عوامل زیر، چند مورد بر کنترل اثر گذشت زمان بر حافظه تأثیر مستقیم دارد؟-   

فاصله زمانی بین یادگیری و یادآوری یك مطلب - یادگیری با استراحت - رمزگردانی معنادار - آزمون مکرر -  »مرور کارآمد – کاهش 
پرهیز از توجه ناقص«

1( سه  2( یك  3( دو  4( چهار

به ترتیب هر یک از عبارات »رمزگردانی به صورت دیداری و شنیداری«. »برجسته کردن تفاوت های دومفهوم«، »برجسته کردن -   
مفاهیم، یادداشت برداری و رسم نمودار« مربوط به کدام یک از فنون بهسازی حافظه است؟

1( مطالعه چندحسی - بسط معنایی - ساماندهی مطالب                                                   2( استفاده از رمزگردانی معنادار - بسط معنایی - ساماندهی مطالب

3( استفاده از رمزگردانی معنادار - تمایزبخشی - استفاده از چند روش حرکتی                   4( مطالعه چندحسی - تمایزبخشی - استفاده از چند روش حرکتی

در آزمون های آزمایشی طراحان تست ها سعی می كنند با طرح سؤاالت دام دار و آوردن گزینه های مشابه، دانش آموزان را -   
به چالش بكشند؛ استفاده از كدام یك از فنون بهسازی حافظه در جلسه آزمون به دانش آموزان كمك می كند تا به دام این شیوه 

طراحان نیفتند؟

1( بسط معنایی                   2( تمایزبخشی                   3( ساماندهی مطالب                   4( رمزگردانی معنادار

طبق نمودار فراموشی ابینگهوس، با گذشت زمان، شدت فراموشی ... یافته و مقدار اطالعات فراموش شده … می یابد.-   

1( افزایش – کاهش                   2( کاهش – کاهش                   3( افزایش – افزایش                   4( کاهش - افزایش

هر یك از موارد زیر به کدام یك از انواع حافظه اشاره دارد؟-   

الف( در تاریخ چهار مرداد سال      عملیاتی موسوم به مرصاد، از سوی ارتش جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با منافقان رخ داد 
که به پیروزی ارتش و پایان جنگ عراق و ایران انجامید.

ب( مریم تا سه روز پس از سقوط هواپیما، به عنوان امدادگر در صحنه حاضر بود و در ساعت   بعدازظهر روز سوم، به علت فشار ناشی 
از دیدن صحنه های دلخراش قربانیان، از حال رفت.

ج( قافیه شعر فارسی دارای 2 قاعده و 7 تبصره است که تبصره ها جزء استثناهای مهم این قواعد به شمار می روند.

1( رویدادی - معنایی – معنایی                            2( رویدادی - رویدادی - معنایی

3( معنایی - رویدادی - رویدادی                       4( معنایی - معنایی - رویدادی
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به ترتیب کدام مورد از کارکردهای حافظه کاری است و مهم ترین تفاوت این حافظه با حافظه کوتاه مدت کدام است؟-   

1( ذخیره سازی کوتاه مدت مطالب - نوع رمزگردانی

2( کمك به تفکر - بی شتر بودن ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطالعات در حافظه کاری

3( فراهم کردن فضای کار برای فعالیت جاری ذهن - ذخیره اطالعات تا پایان عمر

4( جلوگیری از تداخل اطالعات - شیوه انتقال اطالعات به حافظه بلندمدت

متن زیر به کدام یك از موارد مربوط می شود؟-   

»فردی به نام تیموتی در سال      متهم به قتل وحشیانه یك مادر و دو دختر جوان شد؛ شواهد فیزیکی علیه او نبود، اما شاهدان 
عینی به حضور او در صحنه جنایت شهادت داده بودند، قبل از این که حکم اعدام او اجرا شود، مشخص شد او گناهکار نبوده است و 

شاهدان عینی به غلط گزارش مشاهده او را داده اند«.

1( هشدار کاذب                    2( حافظه کاذب                    3( عدم رمزگردانی                    4( تداخل اطالعات

کدام گزینه بیانگر »حافظه ی رویدادی« است؟-   

1( امیر می داند بزرگترین شهر ایران، تهران است.                                            2( سارا اسامی امامان را بیان می کند.

3( سعید می داند پارسال پدرش در این ماه از سال مشهد بوده است.                4( فاطمه اصول روانکاوی از دیدگاه فروید را توضیح می دهد.

در هنگام یادآوری کلمه ی »قناری« اگر بخواهیم شبکه ی سلسله مراتبی آن را ترسیم کنیم، کدام گزینه شامل نزدیک ترین کلمات -   
به این واژه است؟

1( پرندگان دیگر - بلبل - پرواز کردن                      2( پرنده - رنگ های دیگر - مورچه

3( زرد بودن - پر داشتن - پرواز کردن                    4( زرد بودن به پرندگان دیگر - بال داشتن

در کدام گزینه »حافظه ی کاذب« شکل گرفته است و علت آن چیست؟-   

1( محمد قسمتی از شعر حافظ را در هنگام یادآوری جا می اندازد - زیرا رویدادی را یادآوری کرده که اتفاق نیفتاده است.

2( فاطمه در هنگام گفتن سخنان معلم به دوستش صحبت هایی می کند که معلم نگفته است. زیرا خاطرات خود را فراموش کرده است.

3( مریم خاطرات کودکی خود را به خوبی به یاد نمی آورد - زیرا آن رویدادها قبال اتفاق نیفتاده است.

4( علی تصادفی را شرح می دهد و ماجراهایی را تعریف می کند که بیش از حد واقعیت است - زیرا رویدادی را یادآوری کرده که اتفاق نیفتاده است.

علت شکل گیری »حافظه ی ضعیف« چیست و استفاده از »یادگیری با فاصله« برای کنترل کدام عامل ایجاد اختالل در یادآوری -   
استفاده می شود؟

1( زمانی که مرور کارآمد نباشد - اثر گذشت زمان                                                          2( زمانی که همزمان چند موضوع را به حافظه می سپاریم - اثر تداخل

3( زمانی که همزمان چند موضوع را به حافظه می سپاریم - اثر گذشت زمان                4( زمانی که مرور کارآمد نباشد - اثر تداخل
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کدام دو عبارت زیر در رابطه با »حافظه ی کاری« نادرست هستند؟-   

1( مطالبی را که به مدت زیادی الزم داریم، ذخیره می کند - فضای کار برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.

2( نقش مهمی در تفکر دارد. اگر استفاده از اطالعات موردنظر باشد، با این حافظه سر و کار داریم.

3( شکل گیری آن فقط تابعی از زمان است - همانند تخته سیاهی است برای محاسبات ذهنی

4( ظرفیت ذخیره سازی اطالعات در این حافظه دقیقا همانند حافظه ی کوتاه مدت است - نوع رمزگردانی آن عمدتأ معنایی است.

هر یک از عبارت های زیر بیانگر استفاده از کدام روش کارآمد برای تقویت حافظه است؟-   

الف( سارا برای درک بهتر مطالب ریاضی، از دست نویس های خود استفاده می کند.

ب( علی برای آموزش مربع به خواهر کوچک ترش، ابتدا تصویر مثلث را برای او ترسیم می کند.

ج( امید در هنگام خواندن درس تاریخ، هم زمان تصویر پادشاهان را در ذهن خود تجسم می کند.

1( برگردان به زبان خود به تمایز بخشی - مطالعه ی چندحسی                                          2( بسط معنایی - رمزگردانی معنادار - استفاده از سایر اندام های بدن

3( برگردان به زبان خود - رمزگردانی معنادار - استفاده از سایر اندام های بدن                 4( بسط معنایی - تمایز بخشی - مطالعه ی چندحسی

مراحل حافظه از آخر به اول کدام است؟-   

1( رمزگردانی - اندوزش – بازیابی                    2( ذخیره سازی - بازیابی - رمزگردانی

3( بازیابی - اندوزش – رمزگردانی                    4( رمزگردانی - بازیابی - ذخیره سازی

علت هر یک از عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

الف( زینب از خواهرش می پرسد رنگ کیف معلمش چه رنگی است و او نمی تواند پاسخ دهد.

ب( سارا از الهام می خواهد اول اسم بازیگر فیلمی را که چند روز پیش دیده اند، بگوید تا نام او را به یاد آورد.

ج( زهرا واژگان »خودکار - جوهر« را به یاد می آورد، اما نمی تواند وازگان »فرش - کتابخانه« را به یاد آورد.

1( مشکالت مربوط به بازیابی - رمزگردانی نادرست - نبود نشانه ی بیرونی

2( رمزگردانی نادرست - مشکالت مربوط به بازیابی - نبود نشانه ی معنایی

3( مشکالت مربوط به بازیابی - پدیده ی نوک زبانی - نبود نشانه ی بیرونی

4( رمزگردانی نادرست - رمزگردانی نادرست - نبود نشانه ی درونی

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟-   

                              »الف«
زمان بازیابیظرفیتنوع رمزگردانیانواع حافظه

»ب«حسی
»د«کوتاه مدت
»ج«بلندمدت

1( الف: مراحل حافظه ب: 7±2 ج: چند دقیقه د: حسی                    2( الف: نوع اطالعات ب: نامحدود ج: از چند دقیقه تا آخر عمر د: حسی 

3( الف: نوع اطالعات ب: 7± 2 ج: چند دقیقه د: حسی                   4( الف: مراحل حافظه ب: نامحدود ج: از چند دقیقه تا آخر عمر د: حسی همراه با توجه
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کدام دو عبارت زیر در رابطه با »حافظه« به صورت کلی درست هستند؟-   

1( هدف از داشتن حافظه ی قوی، شکل دهی تفکر است - حافظه ی قوی به تنهایی متضمن موفقیت است.

2( کودکان در هنگام رمزگردانی به کلیات موضوع توجه می کنند - جهت شکل گیری تفکر، به حافظه ی قوی نیاز است.

3( در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد - مهارت حل مسئله یکی از مهم ترین اجزای تفکر است.

4( می توان به حافظه ی کودکان اعتماد کرد - رمزگردانی کلی، جزئیات موضوع را نیز در بر می گیرد.

ویژگی های زیر به ترتیب مربوط به کدام حافظه است؟-   

»رمزگردانی حسی - زمان بازیابی حدود چند دقیقه - رمزگردانی معنایی«

2( کوتاه مدت - کاری - کوتاه مدت 1( حسی - کوتاه مدت – کاری  

4( کوتاه مدت - کاری - کاری 3( حسی - کوتاه مدت – بلندمدت  

به ترتیب بعد از خروج از جلسه امتحان، احتمال بازیابی پاسخ درست سؤاالت تستی بیشتر است با پاسخ سؤاالت تشریحی و به -   
چه دلیل، دسته ای از اطالعات حافظه کوتاه مدت خود را سر جلسه نمی توانید به یاد آورید؟

1( آزمون تشریحی - تمرین نکردن                                       2( آزمون چند گزینه ای - جایگزینی با موارد جدید

3( آزمون تشریحی - محو شدن مواد اطالعاتی                    4( آزمون چند گزینه ای - گذشت زمان

متن زیر به کدامیک از فنون بهسازی حافظه اشاره نکرده است؟-   

»دانش آموزی برای یادگیری بهتر مطالب درسی، قبل از تدریس دبیر، پیش مطالعه می کند. لو سعی می کند مطالب را دسته بندی کرده 
و با مثال های مناسب آن ها را به خاطر بسپارد.«

1( روش پس خبا                    2( تمایز بخشی                    3( ساماندهی مطالب                    4( بسط معنایی

صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟-   

الف( هدف از داشتن حافظه قوی، شکلی به تفکر است.

پ( یکی از فنون روش پس غباء روش به خود پس دادن است. به این معنی که فرد مطالب را به دقت می شوند تا بتواند به وسع ها 
پاسخ دهد.

ج( افرادی که حافظه قوی دارند، باهوش تر هستند و به زمان های مناسب مرور مطالمیه توجه می کنند.

د( رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت دیداری است.

4( ص -غ - خ - ص  2( غ - ص - غ - ص                                   3( ص - ح - خ -خ   1( ص - ص - خ- ص  

هریک از اطالعات زیر به ترتیب مربوط به کدام حافظه است؟-   

الف( علم به انواع ویتامین های مورد نیاز بدن                           ب( دانستن نام محل قلمت امام خمینی )ره( در فرانسه 

ج( به یاد داشتن رنگ لباس استاد در هفته های گذشته

4( معنایی - رویدادی - رویدادی 3( معنایی - معنایی – رویدادی  2( رویدادی - رویدادی - معنایی  1( رویدادی - معنایی – رویدادی 
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مریم پس از به کارگیری توجه محیط، توانسته حدود هشت یانه لغت دشوار زنان را برای چند دقیقه به ذهن خود بسپارد. کدام -   
گزینه در ارتباط با این موضوع صحیح می باشد؟

1( به ظرفیت با گنجایش مرحله اول حفظه داللت دارد.

2( رمزگردانی او از نوع عمدتأ معنایی است و به مرحله سوم حافظه اشاره دارد.

3( به شباهت نوع رمزگردانی در دو مرحله نخست حافظه داللت می کند و این نکته که نگهداری اطالعات با داشتن توجه صورت می پذیرد.

4( داللت به مراحل دوم و سوم حفظه بلندمدت دارد.

»مینا هنگام مطالعه نظریه مثل افالطون، در ذهن خود مثال غار و آتش و سایه های روی دیوار را تجسم کرد و هنگامی که روز بعد -   
داشت دوباره آن را مرور و با زبان خودمانی توضیح می داد، متوجه شد که تمام مطالب قبلی را به خاطر دارد. این عبارت به چند روش 

تقویت حافظه اشاره کرده است؟

5 )4                    4 )3                    3 )2                    2 )1

به ترتیب در هریک از گزاره های نور، دخالت کدام عامل مؤثر در ایجاد فراموشی مشهودتر است؟-   

الف( مدرسه الهه در پایان هر زنگ از دانش آموزان آزمون می گیرد، اما معلم او به دلیل تعطیلی های اخیر، در یک جلسه، دو درس را 
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ب( در کالس ادبیات، معلم به صورت ناگهانی شروع به پرسش لغات می کند. غزال به سرعت لغات را حفظ می کند. فردای آن روز با 
اینکه او تمام لغات را خوانده بود، نمی تواند نمره مطلوبی کسب کند زیرا بیش از نیمی از لغات را به فراموشی سپرده بود.

پ( با وجود این که مارال عموما به منزل همسایه شان رفت و آمد دارد. اما وقتی سعی می کند رنگ پادری منزل آن ها را به یاد آورد موفق 
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ت( مهیا که به تازگی در شرکتی استخدام شده است، به دلیل ترس از دست دادن موقعیت خود، فراموش می کند که دوست خود را هم 
برای استخدام به محل کارش معرفی کند.

1( مشکالت مربوط به بازیابی - رمزگردانی نادرست - عوامل عاطفی - عوامل عاطفی

2( تداخل اطالعات - گذشت زمان - عدم رمزگردانی - عوامل عاطفی

3( مشکالت مربوط به بازیابی - عدم رمزگردانی - رمزگردانی نادرست - مشکالت مربوط به بازیابی

4( تداخل اطالعات - گذشت زمان - عدم رمزگردانی به مشکالت مربوط به بازیابی

با توجه به سه جفت واژه بیان شده در کدام چفت از کلمات، با گفتن کلمه لول، کلمه دوم را نیز می توان به راحتی به یاد آورد، به -   
طوری که احتمال خطای کمتری وجود داشته باشد و علت این امر چیست؟

»خودرو - فرش باران - قاشق«. »مربا - توت فرنگی«

1( باران و قاشق - زیرا دارای نشان های بیرونی و درونی برای بازیابی اطالعات هستند.

2( مربا و توت فرنگی - زیرا دارای نشانه های درونی و بیرونی برای بازیابی اطالعات هستند.

3( خودرو و فرش - زیرا یکی دارای نشانه درونی و دیگری دارای نشانه بیرونی برای بازیابی اطالعات است.

4( مربا و توت فرنگی - زیرا یکی دارای نشته درونی و دیگری دارای نشانه بیرونی برای بازیابی اطالعات است.

حافظه و علل فراموشی

245

در پرسش کالسی، معلم از علی می خواهد اصل تقارب در نظریه گشتالت را توضیح دهد و همچنین با کشیدن شکل زیر از نیما -   
می خواهد اصل مشابهت را توضیح دهد. کدامیک از دانش آموزان به احتمال بیشتر، راحتر می تواند پاسخ دهد؟ علت این امر چیست؟

1( علی - تسهیل بازیابی در اثر رمزگردانی دیداری                   2( نیما - تسهیل بازیابی به علت وجود نشانه های درونی
3( علی - در اختیار داشتن نشان های بیشتر                            4( نیما - در اختیار داشتن نشانه های بیشتر

آخرین مرحله حافظه در کدام یک از گزینه های زیر به درستی اشاره شده است؟-   
1( بازیابی                    2( رمزگردانی                    3( اندوزش                     4( ذخیره سازی

کدام گزینه در رابطه با رمزگردانی صحیح نمی باشد؟-   
1( رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است.                                     2( کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند.

3( در رمزگردانی کلی ، امکان خطای بیشتری وجود دارد.                                                     4( بزرگساالن به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند.

در کدام پدیده، گفتن اولین کلمه یکی از نشانه های مرتبط به آن بوده است؟-   
4( آماده سازی 3( رمزگردانی   2( نوک زبانی   1( فراخنای ارقام  

مفهوم کدام گزینه نشان دهنده این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه -   
میزان استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است؟

1( حافظه حسی                    2( حافظه کاری                    3( حافظه بلند مدت                    4( حافظه کوتاه مدت

ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعات چه نام دارد؟-   
4( فراموشی 3( حافظه کاذب   2( تداخل اطالعات   1( عدم رمزگردانی  

در مثال » فردی در آموزش مواد و حاالت آن می گوید: مواد شامل جامد، مایع و گاز است. در تعریف جامد می گوید: جامد ماده ای -   
است که شکل آن تابع شکل ظرف آن نیست؛ مثال پاک کن یک ماده جامد است. اگر آن را در ظرف های مختلف قرار دهیم، شکل پاک 
کن تغییر نمی کند. حال اگر این فرد، عالوه بر پاک کن، از مثال های بیشتری برای بیان مفهوم جامد استفاده کند. از کدام یک از روش 

های تقویت حافظه استفاده کرده است؟
2( کاهش اثر تداخل مطالب 1( مطالعه چند حسی  

4( استفاده از رمزگردانی معنادار 3( بسط معنایی  

ترتیب درستی یا نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟-   
الف( رابطه بین نشانه های اطالعات و بازیابی اطالعات مستقیم است.
ب( در پدیده »نوک زبانی« فرد بیشتر در مرحله رمزگردانی مشکل دارد.

ج( در حافظه حسی حجم ردهای حسی دریافت شده زیاد، اما مدت ذخیره سازی آنها کوتاه است. 
2( درست - درست - نادرست 1( نادرست- نادرست- نادرست 

4( درست - نادرست - درست 3( نادرست- نادرست درست 
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زمانی که معلم به دانش آموزان فرصت تکرار و مرور مطالب را می دهد و سپس درس را می پرسد، به شکل گیری کدام حافظه -   
کمک کرده است و هنگامی که معلم با پرسیدن هر سؤال سرنخ هایی را به دانش آموز می دهد، به بهبود عملکرد کدام یک از مراحل 

حافظه کمک کرده است؟

1( کوتاه مدت – رمزگردانی  2( بلندمدت بازیابی                             3( بلندمدت – رمزگردانی   4( کوتاه مدت بازیابی

در کدام حافظه، ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطالعات هم تحت تأثیر زمان و هم تابع میزان استفاده فرد است؟-   

1( حسی                    2( کوتاه مدت                    3( کاری                    4( بلند مدت

به ترتیب خطای »حذف کردن« و خطای »اضافه کردن« در کدام یک از مراحل حافظه انفاق می افتد؟-   

4( بازیابی -بازیابی 2( رمزگردانی - نگهداری                                3( بازیابی – نگهداری   1( رمزگردانی – بازیابی  

کدام عبارت زیر درباره »حافظه« درست است؟-   

1( تکلیف اساسی دانش آموزان داشتن حافظه قوی است.              2( حافظه ابزاری جهت دستیابی به مهارت های مهم تر همچون تفکر است.

3( حافظه قوی به تنهایی می تواند متضمن موفقیت باشد.               4( هدف از داشتن حافظه قوی، ذخیره کردن اطالعات خام است.

کدام یک از مطالب زیر از نتایج تحقیقات ابینگهوس نیست؟-   

1( یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی، گذشت زمان است. 

2( تقریبا نیمی از مطالب حافظه بعد از گذشت یک ساعت فراموش می شود.

3( بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان مرور اطالعات در زمان مناسب است.

4( با گذشت زمان عالوه بر شدت فراموشی، از مقدار فراموشی هم کاسته می شود.

کدام گزینه در رابطه با رمزگردانی صحیح نمی باشد؟-   

1( رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است.           2( کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند.

3( در رمزگردانی کلی، امکان خطای بیشتری وجود دارد.                             4( بزرگساالن به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند.

ناتوانی در یاد آوری و بازشناسی اطالعات چه نام دارد؟-   

1( عدم رمزگردانی                    2( تداخل اطالعات                     3( حافظه کاذب                    4( فراموشی

کدام گزینه توضیح درستی در رابطه با تمایز بخشی است؟-   

1( برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی                   2( تبدیل اطالعات به صورت معنایی مختلف

3( رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری                                                4( نظم بخشی و قفسه بندی اطالعات

مفهوم کدام گزینه نشان دهنده این موضوع است که »انواع حافظه را نمی توانیم صرفا براساس زمان تقسیم بندی / نماییم؛ بلکه -   
میزان استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است«؟

1( حافظه حسی   2( حافظه کاری
4( حافظه کوتاه مدت 3( حافظه بلندمدت  
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کدام یک از گزینه های زیر از فنون بهسازی حافظه به شمار می رود؟-   

1( مطالعه چند حسی                    2( رمزگردانی معنادار                    3( روش پس خبا                    4( بسط معنایی

کدام گزینه از نتایج آزمایش ابینگهوس )واژگان بی معنا و گذشت زمان می باشد؟-   

1( با گذشت زمان، همه واژگان فراموش شدند.
2( بعد از گذشت نیم ساعت همه مطالب از حافظه فراموش می شود.

3( بعد از گذشت 1 ساعت، با گذشت زمان، بر شدت فراموشی افزوده می شود.
4( بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد. 

شکل گیری کدام حافظه، عالوه بر اثرپذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست؟-   

4( حافظه بلندمدت 1( حافظه کوتاه مدت                          2(حافظه کاری                        3( حافظه حسی                    

معلم درس انشاء از دانش آموزان خواسته است از مسافرتی که در طی سال با خانواده داشته اند، خاطره ای را بنویسند که در آن -   
با چند ضرب المثل آشنا شده اند و سپس هریک از آن ضرب المثل ها را بیان کرده و مفهوم آن را توضیح دهند. در این تکلیف »نوشتن 

خاطرات سفر« و »بیان ضرب المثل ها و مفاهیم آن« به ترتیب بیانگر کدام نوع حافظه است؟

4( رویدادی - رویدادی 1( معنایی- معنایی                      2( معنایی- رویدادی                 3( رویدادی – معنایی                  

کودک سه ساله ای با دیدن یک موش بزرگ در جوی کنار خیابان با خوشحالی فریاد زد، »مادر! یک گربه دیدم!« و وقتی مادر به او -   
گفت این گربه نیست، بلکه یک موش بزرگ است.« با تعجب پرسید »مگر شما نگفتید حیوانی که در خیابان ها راه می رود، گوش های 

بزرگ و سیبیل دارد، گربه است؟« این گفته کودک بیانگر چیست و کدام عبارت در مورد آن درست بیان شده است؟ 

1( رمزگردانی جزء به جزء در توجه به جزئیات یک موضوع امکان خطای بیشتری وجود دارد. 
2( رمزگردانی کلی در توجه به جزئیات موضوع امکان خطای بیشتری وجود دارد.

3( رمزگردانی جزء به جزء در توجه به خالصه موضوع امکان خطای بیشتری وجود دارد.
4( رمزگردانی کلی در توجه به خالصه یک موضوع امکان خطای بیشتری وجود دارد.

به -    زیاد  او علی رغم اضطراب  برای مصاحبه دعوت شد.  معتبر،  آزمون استخدامی یک شرکت  اول  در مرحله  قبولی  از  بعد  رضا 
سؤاالت مصاحبه گر پاسخ داد، ولی وقتی مادرش با او تماس گرفت تا در مورد اتفاقات رخ داده سؤال کند، پاسخ پرسش های مادرش 

را به یاد نمی آورد. احتماأل کدام عامل باعث فراموشی رضا شده بود؟

4( عدم رمزگردانی 1( تداخل اطالعات  2( عوامل عاطفی  3( گذشت زمان 

»بیان پاسخ ها« و »برداشت کلی از متن« به ترتیب به کدام یک از مراحل »روش پس خبا« مربوط است؟  - 

4( آزمون - خواندن 2( به خود پس دادن- خواندن                         3( ازمون- پیش خوانی   1( به خود پس دادن- پیش خوانی            
 

رمزگردانی در کدام یک از موارد زیر پایدارتر است؟-   
1( مجید لیست خریدی را که مادرش به او گفته دائما در ذهنش تکرار می کند.

2( سعیده شعر کتاب فارسی اش را روی کاغذ نوشته و بر دیوار اتاقش نصب کرده است تا هر روز آن را بخواند.
گهی آن را در تلویزیون دیده است، می گردد. ٣( ملیحه در فروشگاه به دنبال بیسکویتی که آ

4( شروین آدرس منزل دوستش را به صورت یک جمله معنادار درآورده و آنجا را پیدا می کند.
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معلمی برای شناخت بهتر دانش آموزان کالسش نام کوچک و نام خانوادگی آنان را با هم به خاطر می سپارد و می گوید »هرگاه -   
بچه هانام کوچک خود را بگویند، نام خانوادگیشان بهتر به یادم می آید.« این مطلب بیانگر چیست؟

1( زمان ذخیره سازی اطالعات متفاوت است.                                               2( بازیابی اطالعات از حافظه به نشانه های آن اطالعات وابسته است.
3( بازگویی موجب انتقال اطالعات به حافظه بلندمدت می شود.                     4( میزان استفاده از اطالعات تعیین کننده در دسترس بودن آنها است.

کدام عبارت در مورد »حافظه کاری« نادرست است؟-   
1( نقش مهمی در تفکر دارد و ظرفیت آن نامحدود است.                        2( عالوه بر اثر پذیری از زمان تابع میزان استفاده ما هم هست.

3( مطالبی را که برای مدت کوتاهی الزم داریم، ذخیره می کند.               4( همانند یک تخته سیاه است که ذهن محاسباتش را روی آن انجام می دهد.

کدام یک از عبارات زیر درباره فنون بهسازی حافظه نادرست است؟-   
1( برای کنترل اثر گذشت زمان نباید فاصله مرور مطالب بیشتر از ۶ یا 7 ساعت باشد.

2( برای کنترل اثر تداخل مرور کارآمد داشته باشید.
3( مطالعه چندحسی اثر تداخل را کمتر می کند.

4( استفاده از تجربیات شخصی دیگران در اجرای فنون حافظه مفید است. 

سه مرحله حافظه به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟-   
1( به حافظه سپردن - به خاطر آوردن اطالعات - نگهداری اطالعات                                           2( رمزگردانی - نگهداری اطالعات – بازیابی

3( نگهداری اطالعات - به حافظه سپردن - به خاطر آوردن اطالعات                                           4( ذخیره سازی - بازیابی – رمزگردانی

به ترتیب در هر یک از موقعیت های زیر، کدام عامل ایجاد فراموشی دخالت دارد؟-   
الف( سارا هنگام خواندن دروس خود، درس شیمی را بالفاصله بعد از فیزیک می خواند و در هنگام پاسخ دهی به سؤاالت درس فیزیک 

به اشتباه یکی از مسائل شیمی را توضیح می دهد.
ب( حسین در خانه دوستش به تماشای فوتبال نشست، اما هنگامی که از او در مورد اندازه و ابعاد تلویزیون سؤال شد، نتوانست پاسخ دهد.

1( مشکالت مربوط به نشانه های بازیابی - عدم رمزگردانی                          2( تداخل اطالعات - عوامل عاطفی
3( تداخل اطالعات - عدم رمزگردانی                                                            4( مشکالت مربوط به نشانه های بازیابی - عوامل عاطفی

میترا برای آموزش واژه »فوبی« به دانشجویان خود می گوید: »فوبی یک نوع ترس غیرواقعی از موقعیتهاست.« در تعریفی دیگر -   
می گوید:

»مثل ترس اغراق شده از ارتفاع و یا ترسی که بی دلیل باشد، مثل ترس از حضور در اجتماع.« میترا از کدام روش کارآمد برای داشتن 
حافظه قوی در دانشجویانش استفاده کرده است؟

4( بسط معنایی  2( استفاده از رمزگردانی معنادار                              3( تمایز بخشی   1( مطالعه چندحسی  

بازگویی و تمرین، از شیوه های انتقال اطالعات از کدام حافظه به کدام حافظه است؟-   

4( کوتاه مدت به حسی 2( کوتاه مدت به بلندمدت                         3( حسی به بلندمدت   1( حسی به کوتاه مدت  
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حافظه مورد نیاز برای پاسخ گویی به سؤاالت کدام گزینه، با سایر گزینه ها متفاوت است؟-   

1( تعطیالت نوروز 2 سال پیش به کدام شهر مسافرت کردید؟                  2( عهدنامه ترکمانچای، بین کدام کشورها منعقد گردید؟

3( مراحل حافظه کدام است؟                                                                   4( رئیس سازمان ملل، اهل کدام کشور است؟

در چه صورتی، حافظه کاذب شکل می گیرد؟-   

1( یادآوری واقعی رویدادی که اتفاق افتاده است و فرد ادعا می کند که آن رویداد اتفاق افتاده است.
2( یادآوری غیرواقعی رویدادی که اتفاق افتاده است و فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد اتفاق نیفتاده است.

3( ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبال وارد حافظه شده است.
4( یادآوری غیرواقعی رویدادی که اتفاق نیفتاده است و فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد اتفاق افتاده است. 

بازیابی کدام جفت از واژگان زیر، کارآمدتر است و دلیل این کارآمدی چیست؟-   

1( ساعت / سماور - ارتباط معنایی دارند.                               2( حافظه / رمزگردانی به کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
3( ساعت / سماور - کنار یکدیگر قرار گرفته اند.                    4( حافظه / رمزگردانی - ارتباط معنایی دارند.

به ترتیب »نوع رمزگردانی حافظه بلندمدت«، »گنجایش اندوزش حافظه حسی« و »زمان بازیابی حافظه کوتاه مدت« کدام است؟-   

1( حسی همراه با توجه به نامحدود - حدود نیم ثانیه                           2( عمدتا معنایی - نامحدود به چند دقیقه
3( حسی همراه با توجه به 2 ± 7 - چند دقیقه                                     4( عمدتأ معنایی - 2 ± 7 – حدود نیم ثانیه

به ترتیب »علت پدیده نوک زبانی«، »مدت ذخیره سازی ردهای حسی« و »نوع رمزگردانی بزرگساالن«، در کدام گزینه به درستی -   
بیان شده است؟

2( مشکل در بازیابی - زیاد به کلی و خالصه 1( مشکل در رمزگردانی - کوتاه - جزء به جزء                    
4( مشکل در رمزگردانی - زیاد - جزء به جزء  3( مشکل در بازیابی - کوتاه - کلی و خالصه                 

به ترتیب »یادگیری عمیق« و »مرور مطالب، چند ساعت بعد از یادگیری«، برای کنترل کدام عامل موثر در فراموشی به کار می روند؟-   

2( اثر گذشت زمان - اثر تداخل 1( اثر تداخل - اثر گذشت زمان                  
4( اثر تداخل - اثر تداخل 3( اثر گذشت زمان - اثر گذشت زمان 

گزاره های زیر به ترتیب به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارند؟-   

پایتخت ایران، تهران است.
در ظرفیت حافظه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

2( رویدادی - معنایی 1( رویدادی – رویدادی  
4( معنایی – رویدادی 3( معنایی – معنایی  

گزینه ی نادرست کدام است؟-   

1( تصورات قبلی ما در حافظه، ذخیره می شود.                                                                            2( ادراکات قبلی ما در حافظه، ذخیره می شود.
3( حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه و ورود به شناخت عالی، یعنی ادراک است.                4( اگر حافظه شکل نگیرد، تفکری هم نخواهد بود.
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حافظه مورد نیاز برای پاسخ گویی به سؤاالت کدام گزینه، با سایر گزینه ها متفاوت است؟-   

1( تعطیالت نوروز 2 سال پیش به کدام شهر مسافرت کردید؟                  2( عهدنامه ترکمانچای، بین کدام کشورها منعقد گردید؟
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حافظه در کدام یک از مراحل زیر امکان خطا دارد؟-   

2( رمزگردانی                     3( بازیابی                      4( هر 3 مرحله 1( اندوزش                     

با توجه به جفت کلمات »خودکار – آسفالت«، »ربا – توت فرنگی« و »برف – بام«، کدام گزینه صحیح نیست؟-   

1( خودکار و آسفالت رابطه ی بیرونی و حسی با یکدیگر دارند. 
2( مربا و توت فرنگی رابطه ی درونی و حسی با یکدیگر دارند. 

3( با توجه به ضرب المثل »هر که بامش بیش برفش بیشتر« جفت سوم دارای رابطه ی حسی با یکدیگر هستند.
4( فقط جفت دوم و سوم با یکدیگر ارتباط دارند. 

سه مرحله ی اصلی حافظه کدام است؟-   

1( نگهداری – اندوزش – بازیابی                2( رمزگردانی – یادگیری بازیابی                 3( کد گذاری - یادگیری – اندوزش                 4( رمز گردانی - نگهداری - بازیابی

تقسیم بندی حافظه به نوع رویدادی و معنایی بر چه مبنایی صورت گرفته است؟-   

1( نوع رمزگردانی                    2( نوع اطالعات                    3( مراحل حافظه                    4( زمان شکل گیری اطالعات

جاهای خالی در عبارت زیر به ترتیب با چه کلماتی به درستی تکمیل می شوند؟-   

»اطالعات محیط پیرامون ما ابتدا از طریق گیرنده های حسی دریافت می شوند و سپس در مدت زمان کمتر از ......) ( ....... رّدی از 
آن در حافظه ی حسی ما می مانند. ردهای حسی ذخیره شده، در صورت ......) (...... به حافظه ی کوتاه مدت انتقال می یابند. حافظه ی 

کاری، عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت، کمک خوبی برای .......... ) ( .......... است.

1( یک ثانیه - تمرکز – ادراک                    2( یک ثانیه - توجه - اجزای تکالیف

3( نیم ثانیه - تمرکز – تفکر                       4( نیم ثانیه - توجه - اجزای تکالیف

جاهای خالی نمودار زیر به ترتیب با چه واژگانی به درستی تکمیل می گردند؟-   
.........) (......... ← ← حافظه کاری   ......... ) (.......

2( حافظه ی حسی - حافظه ی کوتاه مدت 1( حافظه ی کوتاه مدت -حافظه ی بلندمدت 
4( حافظه ی بلندمدت - حافظه ی کوتاه مدت 3( حافظه ی حسی - حافظه ی بلندمدت 

صحیح یا غلط بودن عبارات زیردر کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   
 باهوش ترازدیگران هستند.

ً
الف( افرادی که حافظه ی بهتری دارند، احتما ال

ب( با بیان اهمیت یک کار در ذهن خود به آن بیشتر عالقه مند می شویم و در نتیجه ،بهتر آن را رمز گردانی می کنیم.
 مشکل حافظه دارند.

ً
ج( بیشتر افرادی که می گویند ما تمرکز نداریم، عمدتا

د( فاصله ی بین یادگیری و مرور نباید بیشتر از یا ساعت بشود.
1( غ /ص /غ / غ                    2( ص/ غ/غ/ص                    3( ص/ص/غ/غ                    4( غ/غ/ص/غ
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عبارات زیر به ترتیب با کدام یک از مفاهیم مندرج در گزینه ها مرتبط می باشد؟-   
در کودکان به صورت جزء به جزء و در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است.

لغت است. یعنی   تا   لغت را می توان به یاد آورد.  ±7 ۲ در حافظه ی کوتاه مدت حداکثر لغت قابل یادآوری
پس از دریافت توسط گیرنده ها، در مدت زمان کمتر از یک ثانیه ردی ازاطالعات دراین حافظه ی می ماند.

1( رمزگردانی – پدیده ی نوک زبانی – حافظه ی کاری                                    2( بازیابی - فراخنای ارقام – حافظه ی حسی
3(ذخیره سازی - فراخنای ارقام – حافظه ی کاری                                       4( رمزگردانی - فراخنای ارقام – حافظه ی حسی

کدام گزینه نادرست است؟-   
1( اگر رمزگردانی حسی با توجه همراه شود، حافظه ی کوتاه مدت شکل می گیرد.    2( حجم ردهای حسی و مدت ذخیره سازی آنها زیاد است.

3( حجم ردهای حسی زیاد، اما مدت ذخیره سازی اطالعات آنها کوتاه است.             4( زمان بازیابی حافظه ی بلند مدت می تواند از چند دقیقه تا آخر عمر باشد.

می گوید:   -  محمد  کیست؟  آهنگ  این  خواننده  می پرسد:  محمد  از  امین  هستند.  آهنگی  به  کردن  گوش  مشغول  امین  و  »محمد 
می دانم کیست، اما نمی توانم اسمش را بگویم.«  محمد در کدام مرحله ی حافظه به مشکل برخورده است؟

1( ذخیره سازی                    2( بازیابی                    3( رمزگردانی                    4( اندوزش

کدام یک از گزینه های زیر به انواع رمزگردانی اشاره دارد؟-   
1( حسی – حافظه ی کوتاه مدت – حافظه ی بلند مدت                  2( حسی – کوتاه مدت – کاری – بلندمتد

3( شنیداری – دیداری – معنایی                                                     4( رویدادی – معنایی 

کدام گزینه درست نیست؟-   

1( اگر رمزگردانی حسی با توجه همراه شود، حافظه ی کوتاه مدت شکل می گیرد.   2( حجم ردهای حسی و مدت ذخیره سازی آنها زیاد است.
3( حجم ردهای حسی زیاد، اما مدت ذخیره سازی اطالعات آنها کوتاه است.             4( زمان بازیابی حافظه ی بلند مدت می تواند از چند دقیقه تا آخر عمر باشد.

»محمد و امین مشغول گوش کردن به آهنگی هستند. امین از محمد می پرسد: خواننده ی این آهنگ کیست؟ محمد می گوید: می -    
دانم کیست، اّما نمی توانم اسمش رابگویم« محمد در کدام مرحله ی حافظه به مشکل برخورده است؟

4( اندوزش 2( بازیابی                    3( رمزگردانی  1( ذخیره سازی 

کدام یک از گزینه های زیر به انواع رمزگردانی اشاره دارد؟-    
1( حسی – حافظه ی کوتاه مدت – حافظه ی بلندمدت                                             2( حسی – کوتاه مدت – کاری - بلندمدت

3( شنیداری – دیداری – معنایی                                                                               4( رویداری

کدام گزینه درست نیست؟-    
1( رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است.                     2( رمزگردانی کلی در برگیرنده ی خالصه ی موضوع است.

3( به حافظه ی کودکان می توان اعتماد کرد.                                                            4( در رمزگردانی کلی نسبت به جز به جز امکان خطای کمتری وجود دارد. 
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»تفاوت -     و  مدت«  کوتاه  حافظۀ  در  اطالعات  فراموشی  دلیل  ترین  »مهم  بلندمدت«،  و  حسی  حافظه ی  اشتراک  وجه   « به ترتیب 
حافظۀ حسی و کوتاه مدت از نظر رمزگردانی« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

1( گنجایش اندوزش - محوشدن مواد اطالعاتی حافظه با گذشت زمان                    2( زمان بازیابی - جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید - احساس
3( نوع رمزگردانی - محوشدن مواد اطالعاتی حافظه با گذشت زمان - توجه             4( گنجایش اندوزش - جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید - احساس

کدام یک از گزینه های زیر از مواردی است که برای کاهش اثر تداخل در پیش می گیریم و همچنین خواندن دوباره ی متن در -    
کدام مرحله ی روش پس خبا اجرا می شود ؟

2( یادگیری با فاصله / خواندن  1( یادگیری عمیق / سوال کردن                     
4( یادگیری با فاصله / آزمون  3( یادگیری عمیق / به خود پس دادن  

کدام عبارت، در خصوص حافظه درست است؟-    
1( ظرفیت حافظه ی کوتاه مدت در به یادسپاری ارقام و حروف نامحدود است.

2( با تمرین و تکرار، اطالعات از حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی بلندمدت منتقل می شود.
3( شباهت زیاد بین مرحله ی نگهداری و بازیابی، عملکرد حافظه ی فعال را افزایش می دهد.

4( در مرحله ی رمزگردانی، اطالعات ثبت و یادگیری شده در حافظه ی بلندمدت نگهداری می شوند.

کدام عبارت، با توجه به نقش حافظه ی کاری درست است؟-    
1( نواقص حافظه ی بلندمدت را رفع می کند.                                    2( به سایر اجزای شناخت خدمت رسانی می کند.

3( دقیقًا همان کارکرد حافظه ی کوتاه مدت را به عهده دارد.            4( جایگزین سه حافظه ی حسی، کوتاه مدت و بلندمدت است. 

گزاره های زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از انواع حافظه ی آمده اند؟-    
این اطالعات دارای زمان و مکان مشخص نیستند. 

این اطالعات بین افراد مختلف مشترک اند و تشکیِل نوعی دانش عمومی می دهند. 
1( معنایی – رویدادی                    2( رویدادی – رویدادی                      3( معنایی – معنایی                     4( رویدادی – معنایی 

جمالت زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از انواع حافظه آمده اند؟-    
 ( همانند یک تخته سیاه است که ذهن محاسباتش را بر روی آن انجام می دهد.

 ( فضای کار را برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.
 ( نوع رمزگردانی آن حسی و گنجایش اندوزش آن، نامحدود است.

2( کوتاه مدت – کاری - بلندمدت 1( کوتاه مدت – بلندمدت – حسی               
3( کاری – کاری – حسی                     4( کاری – بلندمدت - حسی

جمالت زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از انواع حافظه آمده اند؟-    
 ( مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در این حافظه، جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.

 ( ما بسیاری از اطالعات را بر اساس میزان استفاده از آن ها در مدت زمان کوتاه به خاطر می سپاریم.
 ( ظرفیت اندوزش این نوع حافظه، نامحدود است.

1( حسی - کاری – بلندمدت                     2( کوتاه مدت - کاری - حسی
3( حسی - بلندمدت – بلندمدت                     4( کوتاه مدت - بلندمدت - بلندمدت
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کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در مورد حافظه ی کوتاه مدت و بلندمدت صحیح می باشد؟-    
1( ظرفیت گنجایش نامحدود - رمزگردانی ندرتًا معنایی                     2( رمزگردانی حسی همراه با توجه - ظرفیت گنجایش محدود

3( رمزگردانی حسی صرف - ظرفیت گنجایش نامحدود                     4( ظرفیت گنجایش محدود - رمزگردانی عمدتًا معنایی

کدام گزینه صحیح است؟-    
1( برای داشتن یک حافظه ی قوی، رمزگردانی و ذخیره سازی کافی است

2( در پدیده ی نوک زبانی فرد می گوید من پاسخ سؤال را نمی دانم و نمی توانم بگویم.
3( بازیابی اطالعات از حافظه، به نشانه های آن اطالعات وابسته است.

4( در رمزگردانی اطالعات از حافظه فراخوانده می شوند.

سارا، دختر بچه ای ساله است. او ناخواسته شاِهِد دزدی از یک پیرمرد در خیابان بوده است. پلیس سعی می کند با کمک سارا -    
چهره ی سارق را شناسایی کند. آیا پلیس با اطالعات سارا قادر به شناسایی سارق می شود؟ چرا؟

1( بله - چون رمزگردانی سارا به صورت کلی و خالصه است.                              2( خیر - چون رمزگردانی سارا جزء به جزء است.
3( خیر - چون رمزگردانی سارا در برگیرنده ی خالصه ی موضوع است.               4( بله - چون رمزگردانی سارا شامل جزئیات آن حادثه می شود.

گزینه ی نادرست است؟-    

1( در ظرفیت حافظه هیچ محدودیتی وجود ندارد.
2( افرادی که در محاکم، به عنوان شاهد، شهادت می دهند از هر نوع خطای حافظه مصون هستند.

3( هر کس از حافظه اش بیشتر استفاده کند، دیرتر از دیگران دچار اختالالت حافظه می شود.
4( نوزادان در اولین روز تولد قادر به تشخیص بوی مادرانشان از سایر افراد هستند.

حافظه ی کوتاه مدت در چه شرایطی به حافظه ی بلند مدت تبدیل می شود؟-    

2( مورد توجه یا دقت قرار گیرد 1( وارد حافظه ی بلندمدت شود  
4( به حافظه ی حسی برگردد و جا بیافتد. 3( باتمرین و تکرار همراه شود  

ظرفیت یا گنجایش اندوزش کدام نوع حافظه، نامحدود می باشد؟-    

1( حسی               2( بلندمدت               3( کوتاه مدت               4( گزینه 1 و 2

رمزگردانی کودکان به چه صورتی می باشد؟-    

1( کلی و خالصه                2( معنایی                3( دیداری                4( جزء به جزء

مدت زمان نگهداری اطالعات، .................. نام دارد.-    

3( بازیابی                4( گزینه 1 و 2 1( ذخیره سازی                2( اندوزش                

دو عبارت زیربه ترتیب به کدام یک از عوامل ایجاد فراموشی ارتباط دارد؟-    

- بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از کم توجهی است .
- بهترین شیوه ی کنترل آن مرور اطالعات است .

1( گذشت زمان – تداخل اطالعات                     2( تداخل اطالعات – گذشت زمان

4( عدم رمزگردانی – گذشت زمان 3( عدم رمزگردانی - تداخل اطالعات  
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کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در مورد حافظه ی کوتاه مدت و بلندمدت صحیح می باشد؟-    
1( ظرفیت گنجایش نامحدود - رمزگردانی ندرتًا معنایی                     2( رمزگردانی حسی همراه با توجه - ظرفیت گنجایش محدود

3( رمزگردانی حسی صرف - ظرفیت گنجایش نامحدود                     4( ظرفیت گنجایش محدود - رمزگردانی عمدتًا معنایی

کدام گزینه صحیح است؟-    
1( برای داشتن یک حافظه ی قوی، رمزگردانی و ذخیره سازی کافی است

2( در پدیده ی نوک زبانی فرد می گوید من پاسخ سؤال را نمی دانم و نمی توانم بگویم.
3( بازیابی اطالعات از حافظه، به نشانه های آن اطالعات وابسته است.

4( در رمزگردانی اطالعات از حافظه فراخوانده می شوند.

سارا، دختر بچه ای ساله است. او ناخواسته شاِهِد دزدی از یک پیرمرد در خیابان بوده است. پلیس سعی می کند با کمک سارا -    
چهره ی سارق را شناسایی کند. آیا پلیس با اطالعات سارا قادر به شناسایی سارق می شود؟ چرا؟

1( بله - چون رمزگردانی سارا به صورت کلی و خالصه است.                              2( خیر - چون رمزگردانی سارا جزء به جزء است.
3( خیر - چون رمزگردانی سارا در برگیرنده ی خالصه ی موضوع است.               4( بله - چون رمزگردانی سارا شامل جزئیات آن حادثه می شود.

گزینه ی نادرست است؟-    

1( در ظرفیت حافظه هیچ محدودیتی وجود ندارد.
2( افرادی که در محاکم، به عنوان شاهد، شهادت می دهند از هر نوع خطای حافظه مصون هستند.

3( هر کس از حافظه اش بیشتر استفاده کند، دیرتر از دیگران دچار اختالالت حافظه می شود.
4( نوزادان در اولین روز تولد قادر به تشخیص بوی مادرانشان از سایر افراد هستند.

حافظه ی کوتاه مدت در چه شرایطی به حافظه ی بلند مدت تبدیل می شود؟-    

2( مورد توجه یا دقت قرار گیرد 1( وارد حافظه ی بلندمدت شود  
4( به حافظه ی حسی برگردد و جا بیافتد. 3( باتمرین و تکرار همراه شود  

ظرفیت یا گنجایش اندوزش کدام نوع حافظه، نامحدود می باشد؟-    

1( حسی               2( بلندمدت               3( کوتاه مدت               4( گزینه 1 و 2

رمزگردانی کودکان به چه صورتی می باشد؟-    

1( کلی و خالصه                2( معنایی                3( دیداری                4( جزء به جزء

مدت زمان نگهداری اطالعات، .................. نام دارد.-    

3( بازیابی                4( گزینه 1 و 2 1( ذخیره سازی                2( اندوزش                

دو عبارت زیربه ترتیب به کدام یک از عوامل ایجاد فراموشی ارتباط دارد؟-    

- بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از کم توجهی است .
- بهترین شیوه ی کنترل آن مرور اطالعات است .

1( گذشت زمان – تداخل اطالعات                     2( تداخل اطالعات – گذشت زمان

4( عدم رمزگردانی – گذشت زمان 3( عدم رمزگردانی - تداخل اطالعات  
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گزاره های زیر به ترتیب به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارند؟-    

 ( دیروز صبح قبل از رفتن به کالس، کتاب های امانی را به کتابخانه پس دادم.

 ( امام خمینی در زمان تبعید، مدتی را در فرانسه اقامت داشت.

1( معنایی - معنایی               2( رویدادی – کاری               3( معنایی – رویدادی               4( رویدادی – معنایی

پاسخ به پرسش های زیر به ترتیب به کدام یک از انواع حافظه بر می گردد؟-    

 ( ساعت   بعد از ظهر دیروز کجا بودید؟

 ( پارسال جشن تولد خود را کجا برگزار کردید؟

 ( اصول دین شامل چه مواردی است؟

2( رویدادی - معنایی – معنایی 1( رویدادی - رویدادی – معنایی               

4( معنایی - معنایی – رویدادی 3( رویدادی - رویدادی – رویدادی                   

حافظه ی کاری تابع چه فاکتورهایی است و ظرفیت ذخیره سازی آن نسبت به حافظه ی کوتاه مدت چه وضعیتی دارد؟-    

1( فقط ذخیره سازی کوتاه مدت - از حافظۀ کوتاه مدت می تواند بیشتر باشد.

2( زمان - از حافظۀ کوتاه مدت ممکن است کمتر باشد.

3( میزان استفاده و زمان - برخالف حافظۀ کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد.

4( زمان و میزان استفاده- همانند حافظۀ کوتاه مدت است.

کدام گزینه نادرست است؟-    

1( مدت ذخیره سازی رد های حسی کوتاه است و به همین دلیل حجم رد های حسی کم است.

2( رد های حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند.

3( حافظه ی کاری، عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت، کمک خوبی برای تفکر است.

4( پس از دریافت اطالعات از طریق گیرنده های حسی، در کم تر از یک ثانیه ردی از آن در حافظه ی حسی ما می ماند.

کدام گزینه نادرست است؟-    

1( براساس زمان ذخیره سازی می توان خاطرات را درجه بندی کرد.          2( کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند.

3( رمزگردانی معنایی از شنیداری و دیداری پایدارتر است.                           4( در رمزگردانی ، اطالعات از حافظه فراخوانده می شوند.

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به مرحله ی »به حافظه سپردن« و »نگهداری اطالعات« مربوط است؟-    

1( اندوزش – بازیابی               2( رمزگردانی – اندوزش               3( اندوزش – رمزگردانی               4( ذخیره سازی - اندوزش

زمان بازیابی کدام نوع حافظه از چند دقیقه تا آخر عمر می باشد؟-    

1( حسی               2( کاری               3( کوتاه مدت               4( بلندمدت
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زمان بازیابی کدام نوع حافظه، چند دقیقه است؟-    

1( حسی               2( معنایی               3( کوتاه مدت               4( بلندمدت

زمان بایابی کدام نوع حافظه، حدود نیم ثانیه است؟-    

1( حسی               2( کوتاه مدت               3( کاری               4( بلندمدت

نوع رمزگردانی کدام نوع حافظه، حسی همراه با توجه می باشد؟-    

1( حسی               2( معنایی               3( بلندمدت               4( کوتاه مدت

 معنایی می باشد؟-    
ً
نوع رمزگردانی کدام نوع حافظه عمدتا

1( حسی               2( کاری               3( کوتاه مدت               4( بلندمدت

کدام مورد از گزینه های زیر درست نیست؟-    
1( حجم ردهای حسی زیاد، اما مدت ذخیره سازی آن ها کوتاه است. 

2( ردهای حسی ذخیره شده در حافظه ی حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند. 
3( حافظه ی حسی، افزودن بر ذخیره سازی کوتاه مدت، کمک خوبی برای تفکر است.

4( حافظه ی کاری میز کار همه ی اجرای شناخت ماست.

کدام یک از موارد زیر به یکی از انواع رمزگردانی اشاره ندارد؟-    
2( دیداری               3( حسی               4( معنایی 1( شنیداری                

آخرین مرحله ی حافظه چه نام دارد؟-    
1( رمزگردانی               2( ذخیره سازی               3( اندوزش               4( بازیابی

کدام مرحله در حافظه ی حسی نسبت به حافظه ی کوتاه مدت برتری دارد؟-    
2( به خاطر آوردن 1( زمان بازیابی  

4( ظرفیت ذخیره سازی 3( نوع رمزگردانی  

   ساله بود، در یک پارک بزرگ، پدر و مادر خود را گم کرده و بعد از چئد -    
ً
»نوجوان    ساله ای به خاطر می آورد که زمانی که حدودا

ساعت توسط پلیس به والدین خود بازگردانده شده است. والدین این نوجوان تأکید می کنند که چنین رویدادی هرگز رخ نداده است« 
این مثال به کدام نوع حافظه اشاره دارد؟

1( حسی                           2( کاری                            3( کاذب                         4( معنایی
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زمان بازیابی کدام نوع حافظه، چند دقیقه است؟-    

1( حسی               2( معنایی               3( کوتاه مدت               4( بلندمدت

زمان بایابی کدام نوع حافظه، حدود نیم ثانیه است؟-    

1( حسی               2( کوتاه مدت               3( کاری               4( بلندمدت

نوع رمزگردانی کدام نوع حافظه، حسی همراه با توجه می باشد؟-    

1( حسی               2( معنایی               3( بلندمدت               4( کوتاه مدت

 معنایی می باشد؟-    
ً
نوع رمزگردانی کدام نوع حافظه عمدتا

1( حسی               2( کاری               3( کوتاه مدت               4( بلندمدت

کدام مورد از گزینه های زیر درست نیست؟-    
1( حجم ردهای حسی زیاد، اما مدت ذخیره سازی آن ها کوتاه است. 

2( ردهای حسی ذخیره شده در حافظه ی حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند. 
3( حافظه ی حسی، افزودن بر ذخیره سازی کوتاه مدت، کمک خوبی برای تفکر است.

4( حافظه ی کاری میز کار همه ی اجرای شناخت ماست.

کدام یک از موارد زیر به یکی از انواع رمزگردانی اشاره ندارد؟-    
2( دیداری               3( حسی               4( معنایی 1( شنیداری                

آخرین مرحله ی حافظه چه نام دارد؟-    
1( رمزگردانی               2( ذخیره سازی               3( اندوزش               4( بازیابی

کدام مرحله در حافظه ی حسی نسبت به حافظه ی کوتاه مدت برتری دارد؟-    
2( به خاطر آوردن 1( زمان بازیابی  

4( ظرفیت ذخیره سازی 3( نوع رمزگردانی  

   ساله بود، در یک پارک بزرگ، پدر و مادر خود را گم کرده و بعد از چئد -    
ً
»نوجوان    ساله ای به خاطر می آورد که زمانی که حدودا

ساعت توسط پلیس به والدین خود بازگردانده شده است. والدین این نوجوان تأکید می کنند که چنین رویدادی هرگز رخ نداده است« 
این مثال به کدام نوع حافظه اشاره دارد؟

1( حسی                           2( کاری                            3( کاذب                         4( معنایی
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کدام مورد، در خصوص »حافظه ی کاری« درست است؟-    
1( حافظه ی کاری در استدالل و قضاوت نقش دارد.

2( در حافظه ی کاری اطالعات برای مدت نامحدودی ذخیره می شود.
3( جایگزینی اطالعات جدید با گذشت زمان باعث فراموشی در این حافظه نمی شود.

4( از طریق تمرین و بازگویی می توان اطالعات این حافظه را به حافظۀ کوتاه مدت منتقل کرد.

در کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر آمده است؟-    
الف( معلمی یک شماره ی رقمی را بر روی تابلو یادداشت می کند، او از چه رمزگردانی اطالعات استفاده کرده است؟

ب( علت اینکه بازیابی اطالعات هنگام پاسخ دادن به پرسش های چهارگزینه ای راحت تر از پرسش های تشریحی است کدام است؟
ج( کدام حافظه نقش مهمی در تفکر دارد و ظرفیت ذخیره سازی آن از کدام حافظه بیشتر است؟

1( الف( دیداری ب( بیشتر بودن تعداد نشانه ها ج( کاری – کوتاه مدت             2( الف( معنایی ب( داشتن نشانه های معنای ج( بلندمدت – کوتاه مدت
3( الف( دیداری ب( بیشتر بودن تعداد نشانه ها ج( کاری - بلندمدت                4( الف( معنایی ب( داشتن نشانه های معنایی ج( بلندمدت – کوتاه مدت

به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارد؟-    
یکی از ساده ترین شیوه های انتقال از حافظه ی کوتاه مدت به بلندمدت، بازگویی و تمرین است. 

 دیده و شنیده را فراموش می کند.
ً
 چیزهایی که اخیرا

ً
از دست دادن حافظه ی کوتاه مدت عارضه ای است که در آن فرد معموال

آقای محسنی بعد از تصادف    مهر سال      حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست داد. 
2( رویدادی- رویدادی- رویدادی 1( معنایی- معنایی – معنایی 

4( رویدادی- معنایی- معنایی 3( معنایی- معنایی- رویدادی 

باتوجه به انواع حافظه چه تعداد از عبارات زیر نادرست هستند؟-    
الف( وجه تفاوت نوع رمزگردانی در حافظه ی بلندمدت با سایر انواع حافظه در معنایی بودن آن است.

ب( تداعی شدن یک زمان مشخص در حافظه، بی شک مربوط به حافظه ی رویدادی است.
ج( همه ی اطالعات براساس میزان استفاده، در حافظه ی کوتاه مدت ذخیره می شوند، اما فقط برخی از آن ها به حافظه ی بلندمدت 

راه پیدا می کنند.
د( اطالعات محیطی در حافظه ی حسی ذخیره سازی می شوند و در صورت بازگویی وارد حافظه ی کوتاه مدت می شوند.

هـ( ظرفیت اندوزش اطالعات در حافظه ی حسی، نسبت به حافظه ی کوتاه مدت بیشتر است.
1( چهار               2( سه               3( دو               4( یک

در کدام گزینه پاسخ سواالت زیر به درستی آمده است؟-    
الف( نوع رمزگردانی در کدام یک از دو حافظه مشابه است؟

ب( اشتراک حافظه ی حسی و بلند مدت مربوط به کدام مرحله است؟
ج( نشانه هلی بازیابی درونی به کدام حافظه مربوط می شوند؟

1( رویدادی و معنایی/ زمان بازیابی/ رویدادی                               2( کوتاه مدت و کاری/ ظرفیت نگهداری/ کاری
3( حسی و بلندمدت/ نوع رمزگردانی/ کوتاه مدت                         4( کوتاه مدت و حسی/ ظرفیت اندوزش/ بلندمدت
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در کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر بیان شده است؟-    
الف( حافظه کاری چه مفهومی دارد؟

ب( تمرین و تکرار از، راه های انتقال اطالعات بین کدام دو حافظه است؟
ج( مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت کدام است؟

1( حافظه را نمی توان صرفا براساس زمان تقسیم بندی کرد- حسی و کاری- جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید
2( میزان استفاده از اطالعات، تعیین کننده ی در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آنها است- کوتاه مدت و بلند مدت- گذشت زمان

3( ذهن محاسباتش را بر روی حافظه انجام می دهد- حسی و کوتاه مدت- پایین بودن ظرفیت نگهداری
4( فعالیت جاری ذهن نیاز به فضای کاری دارد- کوتاه مدت و بلند مدت- محو شدن مواد اطالعاتی حافظه

به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدام یک از انواع حافظه با توجه به نوع اطالعات اشاره دارد؟-    
الف( هیتلر با حمله به لهستان در اول سپتامبر      زمینه ساز آغاز جنگ جهانی دوم شد. 

ب( آقای حسینی جمعیت پر ازدحام مردم در    خرداد     ، یعنی روز رحلت امام را به خوبی در خاطر دارد؟
ج( فروید ضمیر بشر را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کرد. 

1( رویدادی - معنایی - معنایی                                           2( معنایی - معنایی - معنایی
3( معنایی - رویدادی - رویدادی                                        4( معنایی - رویدادی - معنایی

موارد کدام گزینه به ترتیب با گزاره های ذکر شده مرتبط هستند؟-    

الف( اثر اطالعات اولیه ی محیط پیرامون در آن ذخیره می شود.

ب( میزان استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا نبودن آن اطالعات است.

ج( همه ی اطالعات ذخیره شده از چند دقیقه تا پایان عمر است.

1( ظرفیت نامحدود - بازیابی نیم ثانیه ای - رمزگردانی همراه با توجه                      2( ظرفیت نامحدود - بازیابی چند دقیقه ای - رمزگردانی معنایی

3( ظرفیت محدود - رمزگردانی حسی - ظرفیت نامحدود                                         4( ظرفیت محدود - رمزگردانی همراه با توجه - ظرفیت نامحدود

در کدام گزینه گزاره کامال درستی پیرامون مراحل حافظه ذکر شده است؟-    

1( آخرین مرحله ی حافظه، یعنی به خاطر آوردن اطالعات ذخیره شده، بازیابی نام دارد که در این مرحله برخالف مرحله ی رمزگردانی و اندوزش، امکان خطا 
وجود ندارد.

2( اطالعات در حافظه بزرگساالن به صورت جزء به جزء و در برگیرنده  ی جزئیات یک رویداد است و همین موضوع، میزان خطای حافظه  ی بزرگساالن را نسبت 
به کودکان کمتر می کند.

3( رمزگردانی اطالعات در حافظه به نشانه های آن اطالعات بستگی دارد، هرچه نشانه ی بیشتری داشته باشیم، رمزگردانی بهتری انجام می شود.

4(در فرایند به حافظه سپردن، این احتمال وجود دارد که رمزگردانی به خوبی انجام شود و اطالعات مدت زمان زیادی در حافظه نگه داری شوند، اما بازیابی 
آنها سخت باشد.

به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارد؟-    

الف( محسن به منظور تسلط کامل به تاریخ ادبیات با یادگیری هر مبحث جدید، آن مبحث را به همراه همه ی مباحث قبلی هر دو روز یک 
بار به طور کامل مرور می کند.

ب( محمد تاریخ تولد دوستش را می پرسد و تصمیم می گیرد او را غافلگیر کند، اوپس از چند دقیقه به کلی تاریخ را فراموش می کند و 
از تصمیمش منصرف می شود.
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در کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر بیان شده است؟-    
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الف( هیتلر با حمله به لهستان در اول سپتامبر      زمینه ساز آغاز جنگ جهانی دوم شد. 
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ب( میزان استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا نبودن آن اطالعات است.
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1( آخرین مرحله ی حافظه، یعنی به خاطر آوردن اطالعات ذخیره شده، بازیابی نام دارد که در این مرحله برخالف مرحله ی رمزگردانی و اندوزش، امکان خطا 
وجود ندارد.

2( اطالعات در حافظه بزرگساالن به صورت جزء به جزء و در برگیرنده  ی جزئیات یک رویداد است و همین موضوع، میزان خطای حافظه  ی بزرگساالن را نسبت 
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3( رمزگردانی اطالعات در حافظه به نشانه های آن اطالعات بستگی دارد، هرچه نشانه ی بیشتری داشته باشیم، رمزگردانی بهتری انجام می شود.

4(در فرایند به حافظه سپردن، این احتمال وجود دارد که رمزگردانی به خوبی انجام شود و اطالعات مدت زمان زیادی در حافظه نگه داری شوند، اما بازیابی 
آنها سخت باشد.

به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارد؟-    

الف( محسن به منظور تسلط کامل به تاریخ ادبیات با یادگیری هر مبحث جدید، آن مبحث را به همراه همه ی مباحث قبلی هر دو روز یک 
بار به طور کامل مرور می کند.

ب( محمد تاریخ تولد دوستش را می پرسد و تصمیم می گیرد او را غافلگیر کند، اوپس از چند دقیقه به کلی تاریخ را فراموش می کند و 
از تصمیمش منصرف می شود.
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روانشناسی جامع کنکور

ج( سبحان طبق عادت، قفل صفحه اش را بی دلیل باز و بسته می کند، برادرش که از او ساعت را می پرسد با وجود بررسی قبلی صفحه 
گوشی، او قادر به پاسخگویی نیست و مجدد به صفحه گوشی اش نگاه می کند.

1( کوتاه مدت _ حسی _ کوتاه مدت               2( بلند مدت _ حسی _ کوتاه مدت

3( کوتاه مدت _ کوتاه مدت _ حسی               4( بلند مدت _ کوتاه مدت _ حسی

به ترتیب در هریک از مثال های زیر به کدام یک از انواع حافظه اشاره شده است؟-    

الف( روانشناسی در سال      به عنوان رشته ای تجربی ارائه شد.

ب( حافظه ی رویدادی با حافظه ی معنایی با توجه به نوع اطالعات تفاوت دارد.

ج( فروید در دفتر خاطراتش از دیدار با آلپورت و بحث پیرامون ناهشیار وی و احساسش نسبت به او می نویسد.

2( معنایی - معنایی - رویدادی 1( رویدادی - معنایی – رویدادی 

4( رویدادی - رویدادی – معنایی 3( معنایی - رویدادی – معنایی 

حافظه ی قوی متضمن موفقیت ............. و ابزاری جهت دسیابی به مهارت های مهم تری همچون ........ است. -    

1( نیست – تفکر               2( است – تفکر               3( نیست – ادراک               4( است – ادراک

در مثال »علی هنگام برگشت به منزل بسیار گرسنه بود. به تابلوی تهیه ی غذای سر کوچه نگاه کرد و شماره ی تلفن را در ذهن خود -    
مرور کرد. سس هنگامی که به خانه رسید، بالفاصله گوشی تلفن را برداشت و برای ناهار خود غذا سفارش داد« از کدام یک از انواع 

رمزگردانی استفاده شده است و این اطالعات به کدام یک از اقسام حافظه مربوط می شود؟

1( شنیداری – معنایی                2( دیداری – رویدادی               3( معنایی – شنیداری               4( رویدادی - دیداری

تفاوت رمز گردانی جزء به جزء و رمزگردانی کلی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

1( در رمز گردانی کلی به دلیل اینکه جزئیات در نظر گرفته نمی شود، امکان اشتباه باالتر است .

2( کودکان مطالب را بصورت خالصه و کلی به حافظه می سپارند.

3( در رمزگردانی جزء به جزء، امکان خطای بیشتری وجود دارد.

4( بیشتر اوقات به رمزگردانی بزرگان می توان اعتماد کرد چون جزئیات موضوع را رمزگردانی می کنند.

کدام گزینه جزو انواع رمزگردانی نیست و دو جمله ی »اولین بار چه زمانی نام و نام خانوادگی تان را به نظر آوردید؟« و »عصر -    
دیروز مشغول مطالعه ی چه کتابی بوده اید؟« در بحث حافظه چه فرقی با یکدیگر دارند؟

1( شنیداری – رمزگردانی جمله ی اول سخت تر است.                                       2( دیداری – زمان ذخیره سازی آن ها متفاوت است. 

3( رویدادی – زمان ذخیره سازی آن ها متفاوت است.                                        4( معنایی – بازیابی جمله ی اول سخت تر است.

مرحله ی بیان شده در مقابل کدام یک از مثال های زیر نادرست است؟-    

1( علی موقع جواب دادن درس جغرافی هنگام پرسش کالسی دچار پدیده ی نوک زبانی شد. )بازیابی(

2( دانش آموزان کالس یازدهم سعی می کند مراحل مختلف حافظه را در ذهن بسپارد. )رمزگردانی(

3( مریم برای این که دروس تدریس شده را فراموش نکند، سعی می کند در بازه های مختلف آن را تکرار کند. )ذخیره سازی(

4( در یک آزمایش ابتدا از آزمایش دهندگان می خواهند که عددی 21 رقمی را به ذهن بسپرند. )اندوزش(
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»برخی از دانش اموزان در جلسه امتحان پاسخ درست سواالت را به خاطر نمی آورند، ولی به محض این که جلسه امتحان را ترک -    
کردند، در راه پله یا کوچه و خیابان پاسخ درست را به  خاطر می آورند.« به نظر شما چنین دانش آموزانی در کدام از مراحل حافظه مشکل 

دارند؟

1( بازیابی                2( رمزگردانی               3( ذخیره سازی               4( رمزگردانی و بازیابی

کدام یک از گزینه های زیر دربارهی ویژگی های حافظه صحیح نمی باشد؟-    

1( یکی از شگفت آورترین پدیده های شناختی انسان حافظه است.

2( تصورات و ادراکات قبلی ما در حافظه ذخیره می شود.

3( اگر حافظه شکل نگیرد تفکری هم نخواهد بود. 

4( حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه )تفکر( و ورود به شناخت عالی یعنی )توجه و ادراک( است .

عاملی که موجب آمادگی برای تفکر می شود کدام است؟-    

1( توجه و تمرکز باال              2( کاهش اضطراب

3( اطالعات بیشتر در حافظه             4( بازشناسی مطالب

بر چه اساسی می توان خاطرات را درجه بندی کرد؟-    

1( زمان ذخیره سازی   3( چگونگی به یاد سپردن خاطرات

2( اهمیت خاطره ذخیره شده  4( مکان ذخیره سازی

»پدیده نوک زمانی« نشان می دهد که افراد در مرحله ...... آن اطالعات مشکل دارند.-    

1( رمزگردانی                2( اندوزش               3( ذخیره سازی               4( بازیابی

بازیابی اطالعات از حافظه به ....... آن اطالعات وابسته است.-    

1( اهمیت                2( زمان ذخیره سازی                3( موقعیت مکانی               4( نشانه های 

رضا سواد ندارد و نام کوچه ها و خیابان ها را نمی تواند بخواند. اما اگر یک بار مسیر مقصدی را رانندگی کند، برای بار بعد آن -    
مسیر را به راحتی و بدون کمک دیگران طی می کند. احتماال رمزگردانی او از چه نوعی است؟

1( شنیداری                2( دیداری                3( معنایی               4( حسی

کدام یک از عبارات زیر در زمینه مراحل حافظه درست نمی باشد؟-    

1( در گام نخست، اطالعات باید به صورت رمز قابل قبول در آیند. )رمزگردانی(             2( گام دوم، نگهداری اطالعات در مکان مناسب است. )اندوزش(

3( گام آخر، بیرون کشیدن اطالعات سپرده شده از حافظه است. )بازیابی(                     4( در همه مراحل حافظه، امکان خطا وجود دارد.
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رضا سواد ندارد و نام کوچه ها و خیابان ها را نمی تواند بخواند. اما اگر یک بار مسیر مقصدی را رانندگی کند، برای بار بعد آن -    
مسیر را به راحتی و بدون کمک دیگران طی می کند. احتماال رمزگردانی او از چه نوعی است؟

1( شنیداری                2( دیداری                3( معنایی               4( حسی

کدام یک از عبارات زیر در زمینه مراحل حافظه درست نمی باشد؟-    

1( در گام نخست، اطالعات باید به صورت رمز قابل قبول در آیند. )رمزگردانی(             2( گام دوم، نگهداری اطالعات در مکان مناسب است. )اندوزش(

3( گام آخر، بیرون کشیدن اطالعات سپرده شده از حافظه است. )بازیابی(                     4( در همه مراحل حافظه، امکان خطا وجود دارد.
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کدام مرحله حافظه با نشانه های اطالعات ارتباط دارد؟ ارتباط آنها از چه نوعی است و چرا؟-    

1( رمزگردانی - مستقیم، چون هر چه نشانه بیشتری داشته باشیم رمزگردانی بهتر صورت می گیرد.

2( بازیابی - مستقیم، چون هر چه نشانه بیشتری داشته باشیم بازیابی بهتر صورت می گیرد.

3( رمزگردانی - غیر مستقیم، چون هر چه نشانه کمتری داشته باشیم رمزگردانی پایدار تری شکل می گیرد.

4( بازیابی - غیر مستقیم، چون هر چه نشانه کمتری داشته باشیم بازیابی پایدار تری شکل می گیرد.

فرض کنید در آزمون تشریحی و چند گزینه ای یک درس شرکت کردید؛ پس از خروج از جلسه امتحان احتمال بازیابی پاسخ -    
درست سواالت تشریحی بیشتر است یا چهار گزینه ای؟ چرا؟

1( سواالت چهار گزینه ای - رمزگردانی و ذخیره سازی درست                     2( تشریحی - رمزگردانی و ذخیره سازی صحیح و جامع

3( تشریحی - داشتن نشانه های کافی و درست                                           4( چهار گزینه ای - داشتن نشانه های کافی و صحیح

مباحث -     حسین  پرسد،  می  سؤال  کرده،  تدریس  استاد  که  مباحثی  درباره  حسین  از  و  بوده  غایب  روانشناسی  کالس  سر  احمد 
تدریس شده را به او می گوید: او یک سؤال درباره طرح و رنگ لباس استاد می پرسد اما حسین قادر به پاسخگویی نیست.« دلیل آن 

اشاره به ...... دارد.

2( عوامل عاطفی                                  3( مشکالت مربوط به بازیابی                                  4( رمزگردانی نادرست 1( تداخل اطالعات  

کدام گزینه جاهای خالی عبارت زیر را به ترتیب کامل می کند؟-    

 الف( برای بازیابی اطالعات از حافظه، نشانه های ....... کارآمدی کمتری دارد.

ب( برای کنترل ....... در زمان مطالعه، باید یادگیری عمیق داشته باشیم. پ( رمزگردانی بیش تر مطالب به صورت ....... است.

ت( بهترین زمان مرور مطالب ....... است.

1( درونی - اثر گذشت زمان - شنیداری - یک روز بعد از یادگیری                    2( بیرونی - اثر گذشت زمان - دیداری - 42 ساعت اول بعد از یادگیری

3( بیرونی - اثر تداخل - شنیداری - چند ساعت بعد از یادگیری                      4( درونی - اثر تداخل - دیداری - دو ساعت بعد از یادگیری

در کدام نوع از رمزگردانی، امکان خطای بیش تری وجود دارد؟-    

1( جزء به جزء                2( کلی و خالصه               3( اعتباری               4( پایا

در چه صورتی ردهای حسی ذخیره شده در حافظه، به اطالعات تبدیل می شوند؟-    

1( بازیابی                2( بازشناسی                3( ادراک               4( توجه

چه زمانی، موضوعی به راحتی رمزگردانی نمی شود؟-    

2( یادگیری سطحی 1( عدم عالقه به موضوع   

3( کاهش تمرکز                     4( تداخل مطالب آموزشی

در کدام نوع از رمزگردانی جزئیات یک موضوع یا رویداد مورد توجه قرار می گیرد؟-    

1( جزء به جزء                2( مرحله ای               3( پیوسته               4( کلی
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در چه صورتی بازیابی اطالعات بهتر انجام می شود؟-    

3( افزایش مدت زمان                  4( حذف مطالب بی ربط 2( داشتن نشانه های بیشتر  1( تکراری بودن نشانه ها 

برای حفظ کردن شماره ی    رقمی کد ملی، استفاده از کدام روش رمزگردانی زیر پایدارتر است؟-    

1( نگاه کردن به اعداد و تجسم کردن آنها در ذهن                                                                       2( تکرار کردن اعداد در ذهن

3( ربط دادن هر دو رقم به شمارهی شناسنامه یا شماره ی تلفن و امثال این                                4( خواندن مکرر اعداد با صدای بلند

مرحله ی دوم حافظه چه نام دارد و رمزگردانی در بزرگساالن به چه طریقی صورت می پذیرد؟-    

2( رمزگردانی - جزء به جزء 1( بازیابی ۔ کلی و خالصه  

3( اندوزش - کلی و خالصه                    4( ذخیره سازی - جزء به جزء

مراحل حافظ از آخر به اول کدام است؟-    

1( رمزگردانی - اندوزش – بازیابی                      3( بازیابی - اندوزش - رمزگردانی

2( ذخیره سازی - بازیابی – رمزگردانی  4( رمزگردانی - بازیابی - ذخیره سازی

علت هر یک از عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

الف( زینب از خواهرش می پرسد رنگ کیف معلمش چه رنگی است و او نمی تواند پاسخ دهد.

ب( سارا از الهام میخواهد اول اسم بازیگر فیلمی را که چند روز پیش دیده اند، بگوید تا نام او را به یاد آورد. 

ج( زهرا واژگان خودکار - جوهر« را به یاد می آورد، اما نمی تواند واژگان »فرش - کتابخانه« را به یاد آورد.

1( مشکالت مربوط به بازیابی - رمزگردانی نادرست - نبود نشانه ی درونی             2( رمزگردانی نادرست - مشکالت مربوط به بازیابی - نبود نشانه ی معنایی

3( مشکالت مربوط به بازیابی – پدیده ی نوک زبانی - نبود نشانه ی بیرونی             4( رمزگردانی نادرست - رمزگردانی نادرست - نبود نشانه ی درونی

تفاوت رمزگردانی کودکان با بزرگساالن به چه صورت است؟-    

1( کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند و به همین دلیل به حافظه آنان اعتماد کرد.

2( کودکان به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند، بنابراین امکان خطای بیشتری در رمزگردانی آنها وجود دارد.

3( رمزگردانی اطالعات در بزرگساالن شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است.

4( رمزگردانی بزرگساالن به انواع شنیداری، دیداری و معنایی تقسیم می شود.

چرا به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد؟ زیرا کودکان به صورت:-    

2( کلی رمزگردانی می کنند. 1( خالصه رمزگردانی می کنند. 

4( جزء به جزء رمزگردانی می کنند. 3( تفکرشان کامل نشده است. 
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در چه صورتی بازیابی اطالعات بهتر انجام می شود؟-    

3( افزایش مدت زمان                  4( حذف مطالب بی ربط 2( داشتن نشانه های بیشتر  1( تکراری بودن نشانه ها 

برای حفظ کردن شماره ی    رقمی کد ملی، استفاده از کدام روش رمزگردانی زیر پایدارتر است؟-    

1( نگاه کردن به اعداد و تجسم کردن آنها در ذهن                                                                       2( تکرار کردن اعداد در ذهن

3( ربط دادن هر دو رقم به شمارهی شناسنامه یا شماره ی تلفن و امثال این                                4( خواندن مکرر اعداد با صدای بلند

مرحله ی دوم حافظه چه نام دارد و رمزگردانی در بزرگساالن به چه طریقی صورت می پذیرد؟-    

2( رمزگردانی - جزء به جزء 1( بازیابی ۔ کلی و خالصه  

3( اندوزش - کلی و خالصه                    4( ذخیره سازی - جزء به جزء

مراحل حافظ از آخر به اول کدام است؟-    

1( رمزگردانی - اندوزش – بازیابی                      3( بازیابی - اندوزش - رمزگردانی

2( ذخیره سازی - بازیابی – رمزگردانی  4( رمزگردانی - بازیابی - ذخیره سازی

علت هر یک از عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

الف( زینب از خواهرش می پرسد رنگ کیف معلمش چه رنگی است و او نمی تواند پاسخ دهد.

ب( سارا از الهام میخواهد اول اسم بازیگر فیلمی را که چند روز پیش دیده اند، بگوید تا نام او را به یاد آورد. 

ج( زهرا واژگان خودکار - جوهر« را به یاد می آورد، اما نمی تواند واژگان »فرش - کتابخانه« را به یاد آورد.

1( مشکالت مربوط به بازیابی - رمزگردانی نادرست - نبود نشانه ی درونی             2( رمزگردانی نادرست - مشکالت مربوط به بازیابی - نبود نشانه ی معنایی

3( مشکالت مربوط به بازیابی – پدیده ی نوک زبانی - نبود نشانه ی بیرونی             4( رمزگردانی نادرست - رمزگردانی نادرست - نبود نشانه ی درونی

تفاوت رمزگردانی کودکان با بزرگساالن به چه صورت است؟-    

1( کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند و به همین دلیل به حافظه آنان اعتماد کرد.

2( کودکان به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند، بنابراین امکان خطای بیشتری در رمزگردانی آنها وجود دارد.

3( رمزگردانی اطالعات در بزرگساالن شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است.

4( رمزگردانی بزرگساالن به انواع شنیداری، دیداری و معنایی تقسیم می شود.

چرا به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد؟ زیرا کودکان به صورت:-    

2( کلی رمزگردانی می کنند. 1( خالصه رمزگردانی می کنند. 

4( جزء به جزء رمزگردانی می کنند. 3( تفکرشان کامل نشده است. 
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معلم شماره تلفنی را روی تابلو نوشته و بالفاصله پاک می کند و از بچه ها می خواهد که شماره موردنظر را بیان کننده این عبارت -    
کدام یک از انواع رمزگردانی است؟ 

 ( شنیداری                2( دیداری                3( معنایی               4( جزء به جزء

نوع رمزگردانی و زمان بازیابی در حافظه کوتاه مدت چگونه است؟-    

1( حسی – نامحدود                2( تکراری - چند دقیقه 

3( عمدتا معنایی - حدود نیم ثانیه                    4( حسی )همراه با توجه( - چند دقیقه

نشانه های معنایی برای بازیابی اطالعات در کدام گروه قرار می گیرد؟-    

4( یادآوری  3( حسی             1( درونی             2( بیرونی  

 

علت کاهش عملکرد فرد بعد از یادگیری یک مطلب بالفاصله بعد از یک مطلب دیگر به چه علت است؟-    

1( کاهش توجه  2( فراموشی  3( تداخل اطالعات              4( دخالت عوامل عاطفی 

کدام نوع حافظه کمک خوبی برای تفکر است؟-    

4( رویدادی  3( حسی   1( کاری  2( معنایی 

حافظه ای که دانش عمومی در آن ذخیره می شود چه نامیده می شود؟ -    

4( ادراکی 3( رویه ای   2( حسی   1( معنایی  

بازگویی و تمرین، دو مورد از ساده ترین شیوه های عملکرد چه موردی است؟-    

2( بازشناسی و یادآوری مطالب گذشته 1( ذخیره شدن در حافظه معنایی 

4( انتقال از حافظه ی کوتاه مدت به بلند مدت 3( افزایش عملکرد یادگیری 

حافظه معنایی و رویدادی بر اساس چه موردی تقسیم بندی شده اند؟-    

4( نوع اطالعات 3( یاد آوری  1( شکل گیری  2( حجم اطالعات 

امیر واقعه ای را که روز گذشته برایش اتفاق افتاده بود، برای دوستانش چنین تعریف کرد: »در حال رانندگی در جاده بودم که -    
ماشین پلیس راهنمایی - رانندگی در قسمت خط ممتد جاده از ماشین من سبقت گرفت و مقداری جلوتر توقف کرد. من پیاده شدم 
و به رانندهی خاطی آن تذکر دادم و او با خوش رویی خطای خود را پذیرفت و عذرخواهی کرد. در این لحظه یکی از دوستان امیر 
گفت:» هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک« دو عبارت ذکر شده در گیومه به ترتیب بیانگر کدام یک از انواع 

حافظه هستند؟

1( رویدادی – معنایی   2( معنایی – رویدادی

4( معنایی - معنایی 3( رویدادی – رویدادی  
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ظرفیت ذخیره سازی« و »زمان بازیابی اطالعات در حافظه ی کاری .......... از حافظه ی کوتاه مدت است چون .......-    

1( بیشتر - حافظه کاری از زمان اثر پذیری بیشتری دارد.

2( کمتر - حافظهی کوتاه مدت از زمان اثر پذیری بیشتری دارد.

3( بیشتر - حافظه ی کاری عالوه بر اثر پذیری از زمان تابع میزان استفاده ی ما هم هست.

4( کمتر – حافظه ی کوتاه مدت عالوه بر اثر پذیری از زمان تابع میزان استفاده ی ما هم هست.

»به ترتیب تمرین« و »توجه« باعث انتقال اطالعات از کدام حافظه به کدام حافظه می شوند؟-    

2( کاری به کوتاه مدت - حسی به کوتاه مدت 1( حسی به کاری - کوتاه مدت به بلندمدت 

4( حسی به کاری - کاری به کوتاه مدت 3( کوتاه مدت به بلندمدت - حسی به کاری 

نوع رمزگردانی »حافظه ی بلندمدت«، ظرفیت »حافظه ی حسی« و زمان بازیابی »حافظه ی کوتاه مدت« به ترتیب کدام است؟-    
7± ماده - حدود نیم ثانیه      2( عمدتا معنایی - نامحدود - چند دقیقه ۲ 1( حسی 

3( حسی - نامحدود - حدود نیم ثانیه  4( عمدتا معنایی - 2+ 7 ماده - چند دقیقه

کدام گزینه اشاره به حافظه ی رویدادی دارد؟-    
1( دیروز ناهار چه خورده اید؟                     2( نظریه را تعریف کنید؟

4( بزرگ ترین شهر ایران کدام است؟ 3( اصول دین شامل چه مواردی است؟ 

در »پدیده نوک زبانی« مشکل در کدام یک از مراحل حافظه وجود دارد و کدام نوع از حافظه عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت، -    
کمک خوبی برای تفکر است؟

2( بازیابی - حافظه ی رویدادی 1( رمزگردانی - حافظه ی کاری                    
3( رمزگردانی - حافظهی رویدادی                     4( بازیابی - حافظه ی کاری

7± ماده می باشد و زمان بازیابی اطالعات در کدام حافظه حدود نیم ثانیه می باشد؟-     ۲ ظرفیت کدام حافظه 
4( کوتاه مدت - حسی 2( حسی – حسی                             3( حسی - بلند مدت   1( کوتاه مدت - کوتاه مدت 

در هنگام یادآوری کلمه ی »قناری« اگر بخواهیم شبکه ی سلسله مراتبی آن را ترسیم کنیم، کدام گزینه شامل نزدیک ترین -    
کلمات به این واژه است؟

1( پرندگان دیگر - بلبل - پرواز کردن                    2( پرنده - رنگ های دیگر - مورچه
4( زرد بودن - پرندگان دیگر - بال داشتن 3( زرد بودن - پر داشتن - پرواز کردن 

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟-    
1( الف: مراحل حافظه ب: 27 ج: چند دقیقه د: حسی همراه با توجه

2( الف: نوع اطالعات ب: نامحدود ج: از چند دقیقه تا آخر عمر د: حسی 
7± ج: چند دقیقه د: حسی  ۲ 3( الف: نوع اطالعات ب: 

4( الف: مراحل حافظه ب: نامحدود ج: از چند دقیقه تا آخر عمر د: حسی همراه با توجه
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ظرفیت ذخیره سازی« و »زمان بازیابی اطالعات در حافظه ی کاری .......... از حافظه ی کوتاه مدت است چون .......-    
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2( کمتر - حافظهی کوتاه مدت از زمان اثر پذیری بیشتری دارد.

3( بیشتر - حافظه ی کاری عالوه بر اثر پذیری از زمان تابع میزان استفاده ی ما هم هست.

4( کمتر – حافظه ی کوتاه مدت عالوه بر اثر پذیری از زمان تابع میزان استفاده ی ما هم هست.

»به ترتیب تمرین« و »توجه« باعث انتقال اطالعات از کدام حافظه به کدام حافظه می شوند؟-    

2( کاری به کوتاه مدت - حسی به کوتاه مدت 1( حسی به کاری - کوتاه مدت به بلندمدت 

4( حسی به کاری - کاری به کوتاه مدت 3( کوتاه مدت به بلندمدت - حسی به کاری 
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حافظه ی مورد نیاز برای پاسخ به کدام یک از سؤال های زیر با بقیه متفاوت است؟-    
1( روشهای مقابله ی سازگارانه ی فشار روانی کدام اند؟                   2( روز تولدتان، ماه پیش چگونه برگزار شد؟

3( مهم ترین عوامل کم آبی چه هستند؟                                        4( اصول بهسازی حافظه، شامل چند اصل است؟

تمرین های روزانه ی زبان انگلیسی، باعث انتقال اطالعات از کدام حافظه به کدام حافظه می شود؟-    
4( کوتاه مدت به بلندمدت 1( بلندمدت به کوتاه مدت  2( حسی به بلندمدت                      3( کوتاه مدت به حسی  

حافظه ای که دانش عمومی در آن ذخیره شده و مستقل از هویت شخصی فرد است را چه می نامند؟-    
1( معنایی               2( حسی              3( کاری      4( رویدادی

نقش کدام حافظه، همانند یک تخته سیاه می باشد؟-    

3( حسی               4( رویدادی 1( معنایی           2( کاری  

کدام یک از انواع حافظه به تخته سیاهی تشبیه شده است که ذهن محاسباتش را بر روی آن انجام می دهد و شکل گیری این -    
نوع از حافظه تابع چیست؟

1( حافظه کاری - اثر پذیری از زمان و میزان استفاده ما از آن                              2( حافظه کوتاه مدت - گذشت زمان و جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید

3( حافظه کاری - گذشت زمان و جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید            4( حافظه کوتاه مدت - اثر پذیری از زمان و میزان استفاده ما از آن

کدام عبارت، با توجه به نقش حافظه ی کاری، درست است؟-    

1( نواقص حافظه ی بلندمدت را رفع می کند.                                             2( به سایر اجزای شناخت خدمت رسانی می کند.
3( دقیقا همان کار کرد حافظه ی کوتاه مدت را به عهده دارد.                   4( جایگزین سه حافظه ی حسی، کوتاه مدت و بلندمدت است.

با توجه به انواع حافظه، چند عبارت زیر نادرست می باشد؟-    

الف( تفاوت رمزگردانی حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت در وجود توجه در حافظه کوتاه مدت است.
ب( میزان اندوزش و زمان بازیابی اطالعات در حافظه کاری از حافظه کوتاه مدت بیشتر است. 

7± لغت است که به آن فراخنای ارقام می گویند. ۲ ج( حداکثر لغات قابل رمزگردانی در حافظه کوتاه مدت 
د( اثرپذیری از زمان و میزان استفاده ما، از عوامل مؤثر بر شکل گیری حافظه کاری هستند. 

هـ( ظرفیت حافظه بلندمدت با حافظه حسی متفاوت، اما زمان بازیابی آنها یکسان است.
1( دو                2( یک                3( چهار               4( سه 

جدول مقایسه ی حافظه حسی، کوتاه مدت و کاری و بلندمدت را با توجه به مراحل حافظه، تکمیل کنید.-    

ماده - حسی محدود ±9 1( معنایی - نیم دقیقه -۲
ماده - عمدتا معنایی نامحدود  ±7 ۲ 2( حسی - حدود نیم ثانیه -

ماده - عمدتا معنایی – نامحدود ±7 ۲ 3( حسی - چند دقیقه - 
ماده - حسی - محدود مراحل حافظه . ±8 ۲ 4( عمدتا معنایی - حدود نیم ثانیه -
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ردهای حسی ذخیره شده در حافظه حسی در چه صورتی به اطالعات تبدیل می شود؟ و به کدام حافظه انتقال می یابند؟-    

1( معنایی بودن – بلندمدت                  2( توجه به کاری و کوتاه مدت                     3( تبدیل شدن به ادراک – حسی               4( فعال سازی - بلندمدت

حجم اطالعات ذخیره شده و مدت زمان نگه داری اطالعات در حافظه بلندمدت ........-    

1( محدودیتی ندارد.                           2( محدود است                   3( بستگی به موقعیت زمانی و مکانی دارد.                   4( متأثر از زمان ذخیره اطالعات است.

با توجه به نوع اطالعات، حافظه به چند نوع تقسیم می شود؟-    

1( حسی و معنایی               2( کوتاه مدت و کاری                3( بلندمدت و معنایی                4( رویدادی و معنایی ها 

با توجه به نوع اطالعات، سواالت زیر بیان گر کدام نوع حافظه است؟-    

الف( نظریه را تعریف کنید؟ 

ب( بین احساس و ادراک چه تفاوتی وجود دارد؟ ج( دیروز همین ساعت کجا بودید؟

1( معنایی - رویدادی - معنایی               2( معنایی - معنایی – رویدادی               3( رویدادی - رویدادی - معنایی               4( رویدادی - معنایی - رویدادی

پاسخ به دو پرسش زیر به ترتیب نیازمند استفاده از کدام حافظه می باشد؟-    

• تولد پدرت به او چه هدیه ای دادی؟        • جنگ جهانی اول چه سالی آغاز شد؟ 

1( رویدادی – معنایی                                      2( معنایی - رویدادی                                  3( رویدادی - رویدادی                                         4( معنایی - معنایی

معلمی در کالس برای رفع خستگی دانش آموزان یک بازی را تدارک می بیند. وی در هر بار، تصویر حیوانی را برای یک ثانیه -    
نشان می دهد و سریع آن را پنهان می کند، سپس از یکی از دانش آموزان می خواهد نام حیوانی را که در آن تصویر دیده بگوید و هر 
آنچه درباره آن می داند، تعریف کند. در این بازی دیدن تصویر حیوان« و »گفتن اطالعات مربوط به حیوان«، به ترتیب کدام یک از 

حافظه ها را درگیر می کند؟ 

1( حافظه حسی - حافظه کوتاه مدت                         2( حافظه حسی - حافظه بلند مدت

3( حافظه کوتاه مدت - حافظه بلندمدت                    4( حافظه کوتاه مدت - حافظه کوتاه مدت

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با شکل گیری حافظه کاری و ویژگی های آن نادرست است؟-    

1( اثرپذیری از زمان و مشابه یک تخته سیاه برای محاسبات               2( ظرفیت بیشتر نسبت به حافظه کوتاه مدت

3( زمان بازیابی بیشتر در مقایسه با حافظه کوتاه مدت                        4( تابع میزان اطالعات و اهمیت

به ترتیب »حافظه حسی - بلندمدت«، »حافظه حسی - کاری« و »حافظه کاری - بلندمدت« از چه جهانی تا حدی مشابه هستند؟-    

1( رمزگردانی - ظرفیت - زمان بازیابی                                  2( رمزگردانی - زمان بازیابی – ظرفیت

3( ظرفیت - زمان بازیابی - رمزگردانی                                 4( ظرفیت - رمز گردانی - زمان بازیابی
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سارا برای حفظ کردن کلمات درس زبان انگلیسی، بعد از خواندن کلمات صرفا به تکرار حروف پرداخت و بعد از دو روز لغات -    
مربوطه را مرور کرد، همچنین بعد از خواندن درس زبان بالفاصله درس ریاضی را خواند و در یادآوری دروس دچار مشکالت فراوانی 

شد. به نظر شما چه مسائلی باعث به وجود آمدن مشکالت فراموشی در او شده است؟

1( مرور خوبی داشته است اما استراحت کافی بین یادگیری مطالب نداشته است.

2( مرور کار آمد نداشته است اما فاصله ی زمانی مرور او خوب بوده و استراحت کافی داشته است.

3( تکرار صرف مؤثر داشته است، فاصله ی مرور مطالب خوب نبوده است، استراحت مفید داشته است.

4( مرور کار آمد نداشته است، فاصله ی مرور مطالب طوالنی بود هاست و بین یادگیری دو درس استراحت کافی نداشته است.

بازیابی و یادآوری کدام جفت از واژگان زیر از همه سخت تر است و علت آن چیست؟-    

)آسفالت، فرش( )استکان، چایی(        )هلو، کمپوت(            )قطره، باران( 

1( استکان، چایی - وجود نشانه ی بیرونی                                             2( قطره، باران - عدم وجود نشانه ی معنایی 

3( آسفالت، فرش - عدم وجود نشانه ی معنایی                                     4( هلو، کمپوت - وجود نشانه ی بیرونی

کدام مورد جزء عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی نمی باشد؟-    

1( مشکالت مربوط به ذخیره سازی                                                     2( گذشت زمان

3( عوامل عاطفی و رمزگردانی نادرست                                                4( تداخل اطالعات

کدام یک از عبارات زیر در رابطه با کاهش اثر تداخل اطالعات« و »کاهش فاصله ی زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن« -    
صحیح می باشد؟ 

1( برای کاهش اثر تداخل نوع یادگیری مهم نیست، فقط استراحت کافی است به فاصله ی مرور مطالب بیشتر از شش ساعت مفید است.

2( برای کنترل اثر تداخل، یادگیری عمیق مفید است - بهترین زمان مرور مطالب، چند ساعت بعد از یادگیری است.

3( جهت کاهش اثر تداخل بهتر است عاله بر واژگان، معانی آنها را هم بفهمیم - بیش ترین فراموشی چند روز بعد از یادگیری رخ می دهد.

4( یادگیری سطحی برای حفظ اشعار و ابیات مفید است - مرور مطالب در هر زمانی پس از یادگیری مفید است.

مهم ترین شسوه برای کنترل اثر گذشت زمان یادگیری ........ است، زیرا ........-    

1( مرور اطالعات در زمان مناسب - بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد.

2( تکرار مطالب هر چند روز یک بار - هر چه بر گذشت زمان افزوده شود، شدت فراموشی بیشتر می شود.

3( مرور اطالعات در زمان مناسب - هر چه بر گذشت زمان افزوده شود، شدت فراموشی بیشتر می شود.

4( تکرار مطالب هر چند روز یک بار - بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد.

عبارات »زهرا به دلیل عدم عالقه به سینما، نام فیلمی را که هفته ی پیش دیده است، فراموش کرده است« و »رضا نمی داند -    
دانشگاهی که در آن درس می خواند چند پله دارد« به ترتیب نشان دهنده ی کدام عوامل مؤثر در ایجاد فراموشی هستند؟

1( مشکالت مربوط به نشانه های بازیابی - عدم رمزگردانی                                  2( تداخل اطالعات - عوامل عاطفی

3( عوامل عاطفی - عدم رمزگردانی                                                                       4( عوامل عاطفی - مشکالت مربوط به نشانه های بازیابی
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خطاهای حافظه کدامند؟-    

1( حذف کردن - اضافه کردن                                                        2( گذشت زمان - عوامل عاطفی

3( نشانه های معنایی - نشانه های حسی                                      4( تداخل - تکرار

در کدام گزینه امکان شکل گیری حافظه ی »کاذب« بیش تر است؟-    

1( علی در هنگام خواندن شعر حافظ ، دو بیت آن را جا می اندازد.

2( حسین به علت صدمه ی مغزی، خاطرات دوران تحصیل خود را به یاد نمی آورد.

3( سارا تصادفی را که شاهدش بوده است را با جزئیات دقیق برای دوستش تعریف می کند.

4( مائده نتوانست آخر کتاب رمان دوستش را بخواند، اما وقتی دوستش در مورد آن از او سؤال کرد، پایان غم انگیزی را توصیف کرد.

کدام گزینه در رابطه با آزمایش »ابینگهوس« و نتایج آن نادرست است؟ |-    

1( مجموعه ای از واژگان بامعنا را حفظ کرد - با گذشت زمان، بعضی از واژگان فراموش شدند.

2( آزمایش او جهت بررسی اثر تداخل بود - بیشترین مقدار فراموشی چند روز بعد از یادگیری است.

3( سعی کرد مجموعه ای از واژگان مانند ساد و سیت را حفظ کرده و به خاطر آورد - آزمایشات او نتیجه ای دربر نداشت.

4( آزمایش جالبی درباره ی یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی انجام داد - در ساعت های اولیه بعد از یادگیری فراموشی رخ نمی دهد.

کدام دو عبارت زیر در رابطه با »حافظه ی کاری« نادرست هستند؟-    

1( مطالبی را که به مدت زیادی الزم داریم، ذخیره می کند - فضای کار برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.

2( نقش مهمی در تفکر دارد - اگر استفاده از اطالعات موردنظر باشد، با این حافظه سر و کار داریم.

3( شکل گیری آن فقط تابعی از زمان است - همانند تخته سیاهی است برای محاسبات ذهنی.

4( ظرفیت ذخیره سازی اطالعات در این حافظه دقیقا همانند حافظهی کوتاه مدت است - نوع رمزگردانی آن عمدتا معنایی است.

کدام مورد، نشانگر فراموشی است؟-    

1( اطالعات غیر واقعی                                                           2( شاخ و برگ دادن به وقایع

3( ناتوانی در بازیابی اطالعات گذشته                                     4( یادآوری غیر واقعی رویدادها

سعید با این که تمایل داشت با قرض دادن کتاب به همکالسی اش خدمتی بکند، به دلیل نگرانی از آسیب رسیدن احتمالی به -    
کتاب، صبح روز بعد فراموش می کند کتاب را با خود به مدرسه بیاورد، در این جا عامل فراموشی سعید کدام است؟

4( عاطفی 3( گذشت زمان   2( تداخل اطالعات   1( رمزگردانی نادرست  

تصور کنید که سعی در به خاطر آوردن شماره تلفنی دارید، شخصی این شماره را برای شما می خواند و شما یک یادداشت ذهنی -    
از آن بر می دارید، اما پس از چند دقیقه متوجه می شوید که آن را فراموش کرده اید، مهم ترین علت فراموشی در این مثال احتماال 

کدام است؟

1( رمزگردانی نادرست                                                           2( محو شدن مواد اطالعاتی به دلیل عدم مرور کار آمد

3( توجه ناقص به اطالعات                                                  4( جایگزینی اطالعات با موارد اطالعاتی جدید
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تحریف خاطرات یا افسانه بافی، در یادآوری اطالعات گذشته، نمونه ای از خطای نوع ....... است.-    

4( کم کردن 1( حذف کردن  2( اضافه کردن  3( فراموشی 

کدام گزینه نشان دهنده ی شکل گیری »حافظه کاذب« است؟-    

1( یکی از رایج ترین خطاهای احذف کردن« یاد آوری غیر واقعی رویدادها است.

2( یادآوری غیر واقعی رویداد اتفاق نیفتاده، که فرد به غلط ادعا می کند آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده است.

3( در محاکم قضایی، احتمال شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد.

4( برخی افراد در یادآوری اطالعات گذشته، به تحریف خاطرات می پردازند که نمونه ای از خطاهای نوع حذف کردن است.

کدام یک از گزینه های زیر از علل مهم فراموشی نمی باشد؟-    

4( عوامل عاطفی 1( گذشت زمان   2( تداخل اطالعات                      3( اهمیت اطالعات  

نداشتن نشانه های کافی و درست برای بازیابی اطالعات از حافظه، در ارتباط با کدام یک از عوامل مؤثر در فراموشی است؟-    

4( مشکالت مربوط به بازیابی 2( تداخل اطالعات                   3( رمزگردانی نادرست   1( گذشت زمان  

علی حافظه خوبی دارد. او به درس جغرافی عالقمند است و در امتحانات آن معموال موفق می شود، اما درس تاریخ را دوست -    
ندارد. او در بیشتر امتحانات تاریخ، به خاطر حجم باالی مطالب، زمان زیادی برای مطالعه می گذارد، اما در نهایت نمره خوبی کسب 

نمی کند. کدام گزینه می تواند عامل فراموشی او باشد؟

4( عوامل عاطفی 1( گذشت زمان   2( تداخل اطالعات                 3( رمزگردانی نادرست  

شیوه مطالعه دانش آموزی که هر روز بعد از رفتن به منزل درس های همان روز را مرور می کند مناسب تر است یا دانش آموزی -    
که در هر روز درسهای روز بعد خود را که هفته گذشته تدریس شده مطالعه می کند؟ چرا؟

1( دانش آموز اول - زیرا بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری اتفاق می افتد و هر چه بر گذشت زمان افزوده شود از شدت فراموشی 
کاسته می شود.

2( دانش آموز دوم - زیرا بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری اتفاق می افتد و هر چه بر گذشت زمان افزوده شود از شدت فراموشی 
کاسته می شود.

3( دانش آموز اول - زیرا یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی گذشت زمان است و هر چه زمان بگذرد، فراموشی بیشتر می شود و در نتیجه تا هفته بعد درس 
ها فراموش می شود.

4( دانش آموز دوم - زیرا یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی گذشت زمان است و هر چه زمان بگذرد، فراموشی بیشتر می شود و در نتیجه تا هفته بعد درس 
ها فراموش می شود.

همه ی گزینه های زیر صحیح است به جز گزینه ی .......-    

1( مطالب یادگیری شده بعد از دو روز ۶0 درصد آن فراموش می شود.

 2( در 24 ساعت اول 50 درصد مطالبی که به حافظه سپرده می شود فراموش می شود.

3( بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، رمز گردانی اطالعات در زمان مناسب است.

4( بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد.
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استفاده از حافظه شاهدان یک حادثه جهت مستندات وقوع یک جرم، به ترتیب اشاره به کدام حافظه و خطای رایج دارد؟-    

2( حافظه کاذب - خطای اثر زمینه 1( حافظه کاری - خطای حذف کردن 

4( حافظه معنایی - خطای خصیصه ویژه 3( حافظه کاذب - خطای اضافه کاری 

در یک روز تعطیل، اشکان و سپهر به پارک می روند و برای سوار شدن به ترن هوایی از متصدی آن بلیطی خریداری می کنند. در -    
این زمان اشکان از سپهر می پرسد که آیا هنگام دریافت بلیط متوجه دو انگشت بریده متصدی آن شدی؟ ولی سپهر هیچ چیزی به یاد 

نمی آورد. به نظر شما علت این فراموشی چیست؟

4( رمزگردانی نادرست 1( گذشت زمان          2( تداخل اطالعات              3( عوامل عاطفی 

به دلیل خطای اضافه کردن، احتمال شکل گیری ....... وجود دارد و ....... یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که -    
قبال وارد حافظه شده است.

1( فراموشی – یادآوری         2( رمزگردانی نادرست – خودکاذب                       3( حافظه کاذب – یادآوری                 4( حافظه کاذب - فراموشی

کدام گزینه به ترتیب صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص می کند؟ | الف( افرادی که در یادآوری اطالعات گذشته به -    
تحریف خاطرات روی می آورند، دچار خطای نوع )اضافه کردن( از انواع خطاهای حافظه هستند.

ب( یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلندمدت، بازگویی و تمرین است.
پ( حافظه کوتاه مدت فضای کار برای فعالیت جاری ذهن را فراهم می کند. 

4( ص - ص - غ 2( غ - ص -غ  3( غ -غ – ص  1( ص -غ - ص  

علی ده بیت شعر موالنا را حفظ کرده است، در هنگام یادآوری عالوه بر نخواندن بیت چهارم شعر، بیت های هفت و هشت را نیز -    
جابه جا کرده است، بنابراین علی به ترتیب در هنگام یادآوری و یادگیری چه مشکالتی دارد؟

1( خطای اضافه کردن - عدم ساماندهی مطلب                                            2( خطای حذف کردن - تداخل اطالعات
3( یادآوری غیر واقعی - یادگیری سطحی                                                       4( فراموشی - عدم ساماندهی مطلب

هر چه بر گذشت زمان افزوده شود، چه تغییری در فراموشی ایجاد می شود و در مورد بازیابی اطالعات از حافظه کدام گزینه -    
صحیح می باشد؟

1( بر شدت فراموشی افزوده می شود - نشانه های بیرونی کارآمدتر از نشانه های درونی هستند.
2( از شدت فراموشی کاسته می شود - نشانه های غیر معنایی کارآمدتر از نشانه های معنایی هستند.

3( از شدت فراموشی کاسته می شود - نشانه های درونی کارآمدتر از نشانه های بیرونی هستند.
4( بر شدت فراموشی افزوده می شود - نشانه های معنایی کارآمدتر از نشانه های غیر معنایی هستند.

کدام عبارت صحیح است؟-    
1( مطالبی را که دوست داریم سخت تر فراموش می کنیم.

2( در 24 ساعت بعد از یادگیری، کم تر فراموشی اتفاق می افتد.
3( اگر ندانید مانتوی لباس شما چند دکمه دارد، خطا در بازیابی اطالعات صورت گرفته است.

4( دو روز اول بعد از یادگیری، حدود 01 درصد اطالعات فراموش می شود.
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استفاده از حافظه شاهدان یک حادثه جهت مستندات وقوع یک جرم، به ترتیب اشاره به کدام حافظه و خطای رایج دارد؟-    

2( حافظه کاذب - خطای اثر زمینه 1( حافظه کاری - خطای حذف کردن 
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در یک روز تعطیل، اشکان و سپهر به پارک می روند و برای سوار شدن به ترن هوایی از متصدی آن بلیطی خریداری می کنند. در -    
این زمان اشکان از سپهر می پرسد که آیا هنگام دریافت بلیط متوجه دو انگشت بریده متصدی آن شدی؟ ولی سپهر هیچ چیزی به یاد 

نمی آورد. به نظر شما علت این فراموشی چیست؟

4( رمزگردانی نادرست 1( گذشت زمان          2( تداخل اطالعات              3( عوامل عاطفی 

به دلیل خطای اضافه کردن، احتمال شکل گیری ....... وجود دارد و ....... یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که -    
قبال وارد حافظه شده است.

1( فراموشی – یادآوری         2( رمزگردانی نادرست – خودکاذب                       3( حافظه کاذب – یادآوری                 4( حافظه کاذب - فراموشی

کدام گزینه به ترتیب صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص می کند؟ | الف( افرادی که در یادآوری اطالعات گذشته به -    
تحریف خاطرات روی می آورند، دچار خطای نوع )اضافه کردن( از انواع خطاهای حافظه هستند.

ب( یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلندمدت، بازگویی و تمرین است.
پ( حافظه کوتاه مدت فضای کار برای فعالیت جاری ذهن را فراهم می کند. 

4( ص - ص - غ 2( غ - ص -غ  3( غ -غ – ص  1( ص -غ - ص  

علی ده بیت شعر موالنا را حفظ کرده است، در هنگام یادآوری عالوه بر نخواندن بیت چهارم شعر، بیت های هفت و هشت را نیز -    
جابه جا کرده است، بنابراین علی به ترتیب در هنگام یادآوری و یادگیری چه مشکالتی دارد؟

1( خطای اضافه کردن - عدم ساماندهی مطلب                                            2( خطای حذف کردن - تداخل اطالعات
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کدام عبارت صحیح است؟-    
1( مطالبی را که دوست داریم سخت تر فراموش می کنیم.

2( در 24 ساعت بعد از یادگیری، کم تر فراموشی اتفاق می افتد.
3( اگر ندانید مانتوی لباس شما چند دکمه دارد، خطا در بازیابی اطالعات صورت گرفته است.

4( دو روز اول بعد از یادگیری، حدود 01 درصد اطالعات فراموش می شود.
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خانم احمدی معلم علوم دبستان است. او برای آموزش مفهوم گیاهان دو لپه ای و تک لپه ای تعدادی دانه از هر دو گروه به -    
کالس می برد و تفاوت های ظاهری دانه ها و برگها را از نزدیک به دانش آموزان نشان داده و توضیح می دهد. به نظر شما خانم احمدی 

از کدام شیوه بهبود حافظه کمک گرفته است؟
4( تمایز بخشی 2( بسط معنایی                             3( کاهش اثر تداخل   1( سامان دهی مطالب  

در متن زیر به ترتیب هر کدام از قسمت های مشخص شده به کدام تکنیک روش مطالعه برای حافظه بهتر اشاره دارد؟ پیمان -    
پیش از شروع درس ابتدا مطالب را مهم، کاربردی و دوست داشتنی می کند. او پس از شروع مطالعه تمام فعالیت های غیر درسی اعم 
از تلویزیون، موبایل و ... را کنار می گذارد و پس از هر یک ساعت مطالعه    دقیقه را به قدم زدن اختصاص می دهد. موقع مطالعه 

دروس سخت مطالب سنگین تر را با زبان خودمانی تر و راحت تر بازگو می کند.«
1( روش پس خبا - پرهیز از هم زمانی چند فعالیت - ساماندهی مطالب - برگرداندن به زبان خود

2( بیان اهمیت مطلب - مرور کارامد - ساماندهی مطالب - استفاده از رمزگردانی معنادار
3( روش پس خبا - مرور کارامد - یادگیری با استراحت - استفاده از رمزگردانی معنادار

4( بیان اهمیت مطلب - پرهیز از هم زمانی چند فعالیت - یادگیری با فاصله - برگرداندن به زبان خود

»استفاده از مثال های مختلف برای فهم مطلب« و »تبدیل مطالب کتاب به بهترین دوست حافظه« به ترتیب اشاره به کدام اصول    - 
بهسازی حافظه دارد؟

1( برجسته کردن - تمایز بخشی                                                  2( پس خبا - رمزگردانی معنایی 

3( بسط معنایی - برگردان به زبان خود                                        4( پس خبا - کنترل اثر تداخل

مینا یکی از کتاب های درسی اش را گم کرده است، از خواهرش می پرسد، کتاب من را ندیده ای؟ هنوز سؤالش به پایان نرسیده -    
است، بالفاصله خودش می گوید: آهان یادم آمد!« به نظر شما براساس کدام تکنیک حافظه، کتاب مورد نظر به خاطر مینا رسید و هدف 

از داشتن حافظه قوی چه می باشد؟

1( استفاده از رمزگردانی معنادار - داشتن تمرکز و تفکر                                                        2( تمایز بخشی و روش پس خبا - شکل دهی به تفکر

3( بیان اهمیت مطالب - مهارت حل مسئله                                                                         4( استفاده از سایر اندام های بدن - شکل دهی به تفکر

با توجه به متن زیر، به ترتیب دانش آموز از کدام شیوه های مطالعه استفاده می کند تا حافظه بهتری داشته باشد؟ او به نظم دادن -    
به مطالب می پردازد و مانند کتاب های قفسه بندی بین مطالب تمایز می گذارد. او برای کنترل اثر گذشت زمان مطالب را مرور می کند 
و جواب ها را برای خود بیان می کند تا در صورت لزوم متن را دوباره بخواند و برای یادگیری عمیق تر و فراموشی کمتر سعی می کند در 

کمتر از شش یا هفت ساعت مطالب خوانده شده را مرور کند.«

1( تمایز بخشی - کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن - در آمد - یادگیری با استراحت

2( ساماندهی مطالب - مرور کار آمد - روش پس خبا - کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن

3( ساماندهی مطالب - کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن به مرور کار آمد - یادگیری با استراحت

4( تمایز بخشی - مرور کار آمد - روش پس خبا - کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن

از کدام روش بهسازی -     را برای دانش آموزان مطرح می کند،  معلمی که برای تدریس مفهوم موردنظر خود مثال های زیادی 
حافظه کمک می گیرد؟

1( مرور کارآمد                        2( سامان دهی مطالب                         3( مطالعه چند حسی                        4( بسط معنایی
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سعید همیشه از داشتن حافظه ضعیف خود شکایت دارد. او معموال زمانی که مشغول مطالعه می شود، تلویزیون را روشن می کند -    
و گاه گاهی به پیامک های دوستانش پاسخ می دهد. به نظر شما مشکل سعید چیست و چه توصیه ای برای او مناسب تر است؟

1( کمبود ظرفیت حافظه - مرور کار آمد

2( تداخل اطالعات - یادگیری با فاصله

3( محدودیت فراخنای حافظه - کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن

4( توجه ناقص - پرهیز از هم زمانی چند فعالیت

همه موارد زیر اشاره به روش پس خبا« می کند؛ به جز گزینه ......-    

1( جواب ها را بیان کنید و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانید.               2( به صورت منظم یاد آوری اطالعات را آزمایش کنید.

3( سعی کنید در مورد متن چند سوال کلیدی داشته باشید.                        4( مطالب هر فصل را پیش خوانی کنید تا برداشت جزئی و ریز داشته باشید.

کدام یک از موارد زیر، جزء روش های مطالعه برای داشتن حافظه بهتر نمیباشد و استفاده از خالصه نویسی جزء کدام یک از -    
روش های مطالعه برای داشتن حافظه بهتر می باشد و بسط معنایی معموال از چه طریقی صورت می گیرد؟

1( مطالعه چند حسی - استفاده از سایر اندام های بدن – استدالل

2( نوشتن هدف مطالعه - استفاده از رمزگردانی معنادار - آوردن مثال بیشتر

3( حذف مطالب بدون استفاده - استفاده از سایر اندام های بدن - آوردن مثال بیشتر

4( بیان اهمیت مطلب - استفاده از سایر اندام های بدن - استدالل

یادگیری با فاصله، اثر تداخل را ....... می دهد، در رمزگردانی ....... امکان خطای بیشتری وجود دارد.-    

1( کاهش - جزء به جزء                        2( افزایش – کلی                        3( کاهش – کلی                        4( افزایش - جزء به جزء

در روش »پس خبا« حرف »پ« نشانه ی کدام فن می باشد و اگر دانش آموزی در هنگام درس خواندن راه نیز برود از چه روشی -    
برای مطالعه کارآمدتر استفاده نموده است؟

1( پس دادن به خود - مطالعه ی چند حسی                       2( پیش خوانی - استفاده از سایر اندام های بدن
3( پس دادن به خود به استفاده از سایر اندام های بدن       4( پیش خوانی - مطالعه ی چند حسی

تولد خواهر کوچکش )    (، سن -     به صورت سال  را که »        « است  تلفن همراه دوستش  آخر  مینا هشت شمارهی 
خودش )  ( و سن مادرش به خاطر سپرده است. او از کدام یک از روش های بهبود حافظه استفاده کرده است؟

4( مطالعه ی چند حسی 1( بسط معنایی   2( رمزگردانی معنادار                      3( روش پس خبا  

در کدام گزینه هیچ ارتباط معنایی بین واژگان دیده نمی شود؟-    

1( خودرو - چرخ« - »باران - روستا«                                                       2( دوستی - صندلی« - »مادر - مهربانی«
3( »کوهنورد - کوله پشتی« - »مربا - تمشک«                                       4( چراغ - نیمکت« - »گل - شهر«

هریک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

الف( ابزاری جهت دستیابی به مهارت های مهم تر، هم چون تفکر است.
ب( در این روش از چندین نوع رمزگردانی مثل شنیداری و دیداری استفاده میشود.
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برای مطالعه کارآمدتر استفاده نموده است؟

1( پس دادن به خود - مطالعه ی چند حسی                       2( پیش خوانی - استفاده از سایر اندام های بدن
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تولد خواهر کوچکش )    (، سن -     به صورت سال  را که »        « است  تلفن همراه دوستش  آخر  مینا هشت شمارهی 
خودش )  ( و سن مادرش به خاطر سپرده است. او از کدام یک از روش های بهبود حافظه استفاده کرده است؟

4( مطالعه ی چند حسی 1( بسط معنایی   2( رمزگردانی معنادار                      3( روش پس خبا  

در کدام گزینه هیچ ارتباط معنایی بین واژگان دیده نمی شود؟-    

1( خودرو - چرخ« - »باران - روستا«                                                       2( دوستی - صندلی« - »مادر - مهربانی«
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هریک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

الف( ابزاری جهت دستیابی به مهارت های مهم تر، هم چون تفکر است.
ب( در این روش از چندین نوع رمزگردانی مثل شنیداری و دیداری استفاده میشود.
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ج( از فنون بهسازی حافظه است که از حروف اول پنج فن تشکیل شده است. 
1( حافظه - استفاده از چند روش حرکتی - بسط معنایی                                 2( توجه - مطالعهی چند حسی - رمزگردانی معنادار

3( حافظه - مطالعه ی چند حسی - روش پس خبا                                         4( توجه به استفاده از چند روش حرکتی - روش پس خیا

علی برای آموزش مفهوم دایره، ابتدا نخی را به شکل بیضی در می آورد، سپس آن را خم می کند تا شبیه دایره شود و تفاوت این -    
دو را به برادر کوچکترش می آموزد، علی از چه روشی استفاده کرده است؟

4( تمایز بخشی 2( ساماندهی مطالب                             3( رمز گردانی معنادار   1( بسط معنایی   

برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی را چه می نامند؟-    

4( بازیابی اطالعات 1( ساماندهی   2( توجه متمرکز                       3( تمایز بخشی  

در مطالعه برای کنترل اثر گذشت زمان .........-    

1( به اطالعات توجه دقیق داشته باشید.                  2( از مرور مناسب استفاده کنید.

3( یادگیری عمیق داشته باشید.                               4( از یادگیری با فاصله استفاده کنید.

رمزگردانی بیش تر مطالب به صورت ....... است. اگر همین اطالعات به صورت ....... هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی -    
تر می شود.

4( تداخل مطالب - نظم بخشی 1( شنیداری – دیداری   2( حسی – ادراکی                             3( معنایی – حسی  

»برای ذخیره شدن پاسخ درست هر مفهومی، هر چه مثال های بیشتری داشته باشیم، مفهوم موردنظر بهتر از سایر مفاهیم در -    
حافظه می ماند« این عبارت مربوط به کدام مورد برای داشتن حافظه بهتر است؟

1( مرور کار آمد                                              2( کاهش اثر تداخل مطالب

3( مطالعه چند حسی                                    4( بسط معنایی

هدف از داشتن حافظه قوی .........-    

1( از پس آزمون های سخت موفق بیرون آمدن                                                  2( گسترش بسط معنایی است.

3( شکل دهی به تفکر است.                                                                               4( ذخیره هر چه بیشتر اطالعات معنایی و مفهومی
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گزینه 4 ؛ در پدیده نوک زبانی فرد اطالعات را در حافظه دارد اما در بازیابی آن مشکل دارد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ و ا (1ل

گزینه 4 ؛ تداخل اطالعات: آنچه که پیش تر یادگرفته ایم توسط آنچه که بعدا یاد می گیریم مختل می شود/ اطالعات قبلی توسط اطالعات جدید و ا (1ل
مخدوش می شوند.

گزینه 3 ؛ مطالعه چند حسی یعنی از حواس مختلف برای یادگیری استفاده کنید.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ بیان اهمیت مطلب: مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند/ چیزی را که دوست نداشته باشیم به راحتی رمزگردانی نمی کنیم.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ حافظه کاری عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت کمک خوبی برای اجرای وظایف و تکالیف است.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ به خاطر سپردن اطالعات در کوتاه مدت براساس میزان استفاده آنها نشان دهنده حافظه کوتاه مدت است.و ا (1ل

گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها به حافظه معنایی اشاره دارد این گزینه به حافظه رویدادی.و لا (1ل

پاسخنامۀفصل چهارم
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گزینه 4 ؛ در پدیده نوک زبانی فرد اطالعات را در حافظه دارد اما در بازیابی آن مشکل دارد.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ و ا (1ل

گزینه 4 ؛ تداخل اطالعات: آنچه که پیش تر یادگرفته ایم توسط آنچه که بعدا یاد می گیریم مختل می شود/ اطالعات قبلی توسط اطالعات جدید و ا (1ل
مخدوش می شوند.

گزینه 3 ؛ مطالعه چند حسی یعنی از حواس مختلف برای یادگیری استفاده کنید.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ بیان اهمیت مطلب: مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند/ چیزی را که دوست نداشته باشیم به راحتی رمزگردانی نمی کنیم.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ حافظه کاری عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت کمک خوبی برای اجرای وظایف و تکالیف است.و ا (1ل

گزینه 2 ؛ به خاطر سپردن اطالعات در کوتاه مدت براساس میزان استفاده آنها نشان دهنده حافظه کوتاه مدت است.و ا (1ل

گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها به حافظه معنایی اشاره دارد این گزینه به حافظه رویدادی.و لا (1ل

پاسخنامۀفصل چهارم
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گزینه 3 ؛ به پدیده آماده سازی اشاره دارد که مربوط به مرجله بازیابی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مرور کارآمد اثر تداخل مطالب و یادگیری با استراحت اثر گذست زمان را کاهش می دهد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ زمان مناسب برای مرور اطالعات چند ساعت پس از یادگیری است )فاصله یادگیری و مرور نباید بیشتر از 6 یا 7 ساعت باشد(و اا (1ل

گزینه 1 ؛ آزمون های مکرر )اثر آزمون(: در مرحله بازیابی مشکل وجود دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 2 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده و اا (1ل
است. )در محاکم قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(.

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 2 ؛ هر چه مطالب را دوست داشته باشیم فراموشی آنها کمتر است/ دخالت عوامل عاطفی بر حافظه همیشه به صورت مثبت نیست )سبب و اا (1ل
فراموشی نیز می شود(.

گزینه 2 ؛ تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی.و لا (1ل
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گزینه 2 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و اا (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 1 ؛ مرور کارآمد/ کاهش فاصله زمانی بین یادگیری و یاداوری/ یادگیری با استراحت.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ استفاده از چند حس برای یادگیری/ تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت ها/ یاداشت برداری و رسم نمودار: چند روش حرکتیو اا (1ل

گزینه 1 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد و هر چه گذشت زمان افزوده می شود از شدت فراموشی و لا (1ل
کاسته می شود.

گزینه 2 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند./ روید1دی : در برگیرنده و اا (1ل
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

ذهن، و لا (1ل جاري  فعالیت  براي  کار  فضاي  کردن  -فراهم   2 مطالـب،  کوتاهمدت  1 -ذخیرهسازي  از:  عبارتاند  کاري  حافظة  کارکردهاي  ؛   2 گزینه 
بنابراین ظرفیت  ما هم هست،  استفادة  تابع میزان  زمان،  از  اثرپذیري  تکالیف/ شکلگیري حافظة کاري، عالوهبر  و  اجراي وظایف  و 4-  تفکر  به  3 -کمك 

ذخیرهسـازي و زمـان بازیـابي اطالعـات در ایـن حافظه، برخالف حافظة کوتاهمدت، میتواند بیشتر باشد.

گزینه 2 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده و اا (1ل
است. )در محاکم قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(.

گزینه 3 ؛ روید1دی : در برگیرنده تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و لا (1ل

گزینه 2 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده و اا (1ل
است. )در محاکم قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(.
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گزینه 2 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و اا (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 1 ؛ مرور کارآمد/ کاهش فاصله زمانی بین یادگیری و یاداوری/ یادگیری با استراحت.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ استفاده از چند حس برای یادگیری/ تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت ها/ یاداشت برداری و رسم نمودار: چند روش حرکتیو اا (1ل

گزینه 1 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد و هر چه گذشت زمان افزوده می شود از شدت فراموشی و لا (1ل
کاسته می شود.

گزینه 2 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند./ روید1دی : در برگیرنده و اا (1ل
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

ذهن، و لا (1ل جاري  فعالیت  براي  کار  فضاي  کردن  -فراهم   2 مطالـب،  کوتاهمدت  1 -ذخیرهسازي  از:  عبارتاند  کاري  حافظة  کارکردهاي  ؛   2 گزینه 
بنابراین ظرفیت  ما هم هست،  استفادة  تابع میزان  زمان،  از  اثرپذیري  تکالیف/ شکلگیري حافظة کاري، عالوهبر  و  اجراي وظایف  و 4-  تفکر  به  3 -کمك 

ذخیرهسـازي و زمـان بازیـابي اطالعـات در ایـن حافظه، برخالف حافظة کوتاهمدت، میتواند بیشتر باشد.

گزینه 2 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده و اا (1ل
است. )در محاکم قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(.

گزینه 3 ؛ روید1دی : در برگیرنده تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و لا (1ل

گزینه 2 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده و اا (1ل
است. )در محاکم قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(.



276

گزینه 3 ؛ زمانی که همزمان چند فعالیت را با هم انجام می دهیم از اثر توجه کم می کنیم/ یادگیری با فاصله اثر گذست زمان را کاهش می دهد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1: نادرست-درست/ گزینه 2: درست-نادرست/ گزینه 3: نادرست-درستو اا (1ل

مطالعه چند حسی: از حواس مختلف، هنگام و اا (1ل تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی/  گزینه 1 ؛ 
رمزگزدانی استفاده کنید.

گزینه 3 ؛ مراحل حافظه به ترتیب عبارت اند از: رمزگردانی، اندوزش، بازیابیو اا (1ل

گزینه 2 ؛ الف: رمزگردانی صورت نگرفته/ ب: پدیده نوک زبانی که مربوط به بازیابی است/ ج: بین واژگان اول ارتباط معنایی وجود دارد اما بین و اا (1ل
فرش و کتابخانه ارتباط معنایی وجود ندارد.

گزینه 4 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ گزینه 1: نادرست-نادرست/ گزینه 2: نادرست-نادرست/ گزینه 4: نادرست-نادرست.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ به دلیل اینکه آزمون تشریحی را خود به زبان خویش نوشتیم و گذشت زمان و محو شدن اطالعات در حافظه کوتاه مدت باعث فراموشی و لا (1ل
شده است.

گزینه 2 ؛ پیش مطالعه: پس خبا/ ساماندهی مطالب: دسته بندی کردن مطالب/ بسط معنایی: استفاده از مثال.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ ب: در روش پس خبا فرد خودش مطالب را می خواند نه دیگران/ ج: افرادی که حافظه قوی دارند لزوما باهوش نیستند/ رمزگردانی و اا (1ل
بیشتر مطالب به صورت معنایی است.

گزینه 3 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند./ روید1دی : در برگیرنده و اا (1ل
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

گزینه 3 ؛ حداکثر لغت قابل یادآوری 2+7 یا 2-7 لغت است، یعنی 5 تا 9 لغت را می توان به یاد آرود این حالت را فراخنای ارقام می گویند.و اا (1ل

و گزینه 2 ؛ مطالعه چند حسی/ مرور کارآمد/ برگرداندن به زبان خودمانو اا (1ل

گزینه 2 ؛ الف: فشردگی مطالب تداخل اطالعات را به همراه دارد/ ب: گذشت زمان باعث فراموشی شده است/ پ: مارال رمزگردانی را در این و اا (1ل
مورد نداشته است/ ت: به دلیل عالقه به کار و ترس از دست دادن شغل خود فراموش کرده است.

گزینه 2 ؛ برای بازیابی اطالعات از حافظه نشانه های درونی کارآمد تر از نشانه های بیرونی است/ زمانی که همزمان از دو نشانه استفاده می کنیم و اا (1ل
بازیابی بهتری اتفاق می افتد.

گزینه 4 ؛ برای بازیابی اطالعات از حافظه نشانه های درونی کارآمد تر از نشانه های بیرونی است/ زمانی که همزمان از دو نشانه استفاده می کنیم و اا (1ل
بازیابی بهتری اتفاق می افتد.

گزینه 1 ؛ حافظه دارای سه مرحله 1. رمزگردانی 2. اندوزش 3. بازیابیو اا (1ل

گزینه 3 ؛ در رمزگردانی جز به جز امکان خطای بیشتری وجود دارد.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ در این پدیده نشانه های بازیابی وجود دارد و این مشکالت مربوط به مرحله بازیابی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و ال (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 4 ؛ بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ پدیده نوک زبانی مربوط به مرحله بازیابی است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ حافظه کوتاه مدت مربوط به چند دقیقه بعد از یادگیری است و نشانه های بازیابی در مرحل سوم به فرد کمک می کنند.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ ب: در روش پس خبا فرد خودش مطالب را می خواند نه دیگران/ ج: افرادی که حافظه قوی دارند لزوما باهوش نیستند/ رمزگردانی و اا (1ل
بیشتر مطالب به صورت معنایی است.

گزینه 3 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند./ روید1دی : در برگیرنده و اا (1ل
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

گزینه 3 ؛ حداکثر لغت قابل یادآوری 2+7 یا 2-7 لغت است، یعنی 5 تا 9 لغت را می توان به یاد آرود این حالت را فراخنای ارقام می گویند.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ در رمزگردانی جز به جز امکان خطای بیشتری وجود دارد.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ در این پدیده نشانه های بازیابی وجود دارد و این مشکالت مربوط به مرحله بازیابی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و ال (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 4 ؛ بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ پدیده نوک زبانی مربوط به مرحله بازیابی است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ حافظه کوتاه مدت مربوط به چند دقیقه بعد از یادگیری است و نشانه های بازیابی در مرحل سوم به فرد کمک می کنند.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و لل (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 4 ؛ خطاهای حافظه مربوط به مرحله بازیابی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه و ورود به شناخت عالی است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد و هر چه گذشت زمان افزوده می شود از شدت فراموشی و لا (1ل
کاسته می شود.

گزینه 3 ؛ در رمزگردانی جز به جز امکان خطای بیشتری وجود دارد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ فر1م(شی: ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبال وارد حافظه شده است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ تمایز بخشی: برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و اا (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 4 ؛ گزینه های دیگر به مرحله اول )رمزگردانی( حافظه اشاره دارد ولی فنون بهسازی حافظه مربوط به مرحل اندوزش است.و اا (1ل

از شدت و اا (1ل افزوده می شود  یادگیری صورت می گیرد و هر چه گذشت زمان  از  بعد  نخست  بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های  ؛  گزینه 4 
فراموشی کاسته می شود.

گزینه 2 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان و اا (1ل
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

گزینه 3 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند./ روید1دی : در برگیرنده و اا (1ل
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

گزینه 1 ؛ ک(دکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ در زمان مصاحبه فرد به رمزگردانی نداشته است.و لا (1ل
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گزینه 1 ؛ و اا (1ل

 گزینه 4 ؛ رمزگردانی به صورت معنادار است و رمزگردانی معنادار پایدار تر است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ هر چقدر نشانه های بازیابی بیشتر باشد به یادآوری آنها بهتر است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ ظرفیت آن محدود است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ برای کنترل اثر تداخل یادگیری عمیق باید داشته باشید.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ مراحل حافظه عبارت اند از: رمزگردانی، اندوزش، بازیابیو اا (1ل

گزینه 3 ؛ تد1خل 1طالعات: آنچه که پیش تر یادگرفته ایم توسط آنچه که بعدا یاد می گیریم مختل می شود/ اطالعات قبلی توسط اطالعات و اا (1ل
جدید مخدوش می شوند. ، بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از کم توجهی و نبود رمزگردانی است.

گزینه 4 ؛ بسط معنایی: در فهم مطالب از مثال های زیادی استفاده شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ یکی از راه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت تمرین و تکرار است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ این گزینه به حافظه رویدادی اشاره دارد و گزینه های دیگر به حافظه معنایی.و لا (1ل

گزینه 4 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ هر چقدر کلمات به هم نزدیک تر باشند یاداوری آنها راحت تر است.و اا (1ل
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گزینه 2 ؛ و اا (1ل

نوع رمزگردانی در و اا (1ل را درو نخود نگه می دارد،  ثانیه اطالعات  نیم  بازیابی است، حافظه حسی کمتر حدود  به  زبانی مربوط  پدیده نوک  ؛  گزینه 3 
بزرگساالن کلی و خالصه است.

گزینه 1 ؛ یادگیری عمیق اثر تداخل مطالب را کاهش می دهد/ مرور مطالب، اثر گذشت زمان را کاهش می دهد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ هر دو اطالعات مربوط به اطالعات عمومی و حافه معنایی است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ ادراکات ما در حافظه ذخیره می شود.و اا (1ل

 (1ل ااو گزینه 4 ؛ در تمام مراحل حافه امکان خطا و اشتباه وجود دارد.

 (1ل ااو گزینه 1 ؛ خودکار و آسفالت چون در کنار یکدیگر نمی آیند پس رابطه بیرونی و حسی ندارند.

 (1ل لاو گزینه 4 ؛ مراحل حافظه عبارت اند از: رمزگردانی، اندوزش، بازیابی.

 (1ل ااو گزینه 2 ؛ انواع حافه بر اساس نوع اطالعات به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شود.

از آن  ثانیه رّدی  از یک  از طریق گیرنده های حسی دریافت می شوند و سپس در مدت زمان کمتر  ابتدا  پیرامون ما  گزینه 2 ؛ اطالعات محیط   (1ل ااو 
بر ذخیره سازی  انتقال می یابند. حافظه ی کاری، عالوه  کوتاه مدت  به حافظه ی  توجه  ما می مانند. ردهای حسی ذخیره شده، در صورت  در حافظه ی حسی 

کوتاه مدت، کمک خوبی برای اجرای تکالیف است.

 (1ل ااو گزینه 3 ؛ انواع حافظه عبارت اند از: حسی، کوتاه مدت و کاری، بلند مدت.

 (1ل ااو گزینه 1 ؛ برای اینکه تفکر در شما شکل بگیرد به حافظه قوی نیاز دارید ولی حافظه قوی به تنهایی متضمن موفقیت نیست.

 (1ل ااو گزینه 4 ؛ رمزگردانی در کودکان به صورت جز به جز و در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است/ 7 مثبت و منفی 2 را فراخنای ارقام می نامند/ 
حافظه حسی اطالعات را در کمتر از یک ثانیه در خود نگه می دارد.
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 (1ل ااو گزینه 2 ؛ مدت ذخیره سازی در حافظه حسی کمتر از یک ثانیه است.

 (1ل ااو گزینه 2 ؛ پدیده نوک زبانی مربوط به مرحله بازیابی است.

 (1ل ااو گزینه 3 ؛ سه نوع رمزگردانی عبارت اند از: دیداری، شنیداری و معنایی

 (1ل ااو گزینه 2 ؛ مدت ذخیره سازی در حافظه حسی کمتر از یک ثانیه است.

 (1ل للاو گزینه 2 ؛ پدیده نوک زبانی مربوط به مرحله بازیابی است.

 (1ل الاو گزینه 3 ؛ سه نوع رمزگردانی عبارت اند از: دیداری، شنیداری و معنایی

 (1ل الاو گزینه 3 ؛ به حافظه کودکان به دلیل رمزگردانی جز به جز نمی توان اعتماد کرد.

 (1ل الاو گزینه 1 ؛ 

 (1ل الاو گزینه 3 ؛ برای کاهش اثر تداخل مطلب بهترین شیوه استفاده از یادگیری عمیق می باشد که می تواند بسیار به فرد کمک کند/ 

 (1ل الاو گزینه 2 ؛ اطالعات از حافظه کوتاه مدت با تمرین و تکرار به حافظه بلند مدت تبدیل می شود.

 (1ل الاو گزینه 2 ؛ وظیفه اصلی حافظه کاری خدمت رسانی به اجزای تفکر است.

 (1ل الاو گزینه 3 ؛ حافظه معنایی مربوط به اطالعات عمومی میشود.

 (1ل الاو گزینه 3 ؛ حافظه کاری فضایی را برای انجام فعالیت روزانه به شما ارائه می دهد و حافظه حسی دارای رمزگردانی حسی و ظرفیت نامحدود است.

 (1ل الاو گزینه 1 ؛ حافظه کوتاه مدت کلمات را فقط چند دقیقه درون خود نگه می دارد/ حافظه کاری وابسته به میزان استفاده از آن است/ حافظه بلند 
مدت زمان نگه داری آن و ظرفیت آن بی نهایت است.
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 (1ل الاو گزینه 3 ؛ حافظه کاری فضایی را برای انجام فعالیت روزانه به شما ارائه می دهد و حافظه حسی دارای رمزگردانی حسی و ظرفیت نامحدود است.

 (1ل الاو گزینه 1 ؛ حافظه کوتاه مدت کلمات را فقط چند دقیقه درون خود نگه می دارد/ حافظه کاری وابسته به میزان استفاده از آن است/ حافظه بلند 
مدت زمان نگه داری آن و ظرفیت آن بی نهایت است.



282

 (1ل لااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ هر چقدر نشانه ها بیشتر باشد بازیابی بهتر صورت می گیرد.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛  رمزگردانی در کودکان به صورت جز به جز صورت می گیرد.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ حافظه در تمام مراحل خود دارای خطا و اشتباه می باشد.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ اطالعات با تمرین و تکرار به حافظه بلند مدت تبدیل می شود.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ رمزگردانی در کودکان به صورت جز به جز صورت می گیرد.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ مدت زمان نگه داری اطالعات اندوزش یا ذخیره سازی نام دارد.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ عدم رمزگدانی یکی از دالیل فراموشی است همچنین مرور مطالب به گذشت زمان بسیار وابسته است. 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند/ روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل لااو گزینه 1 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند/ روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.
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 (1ل اااو گزینه 3 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان 
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

 (1ل اااو گزینه 1 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ در رمزگردانی اطالعات وارد حافظه می شود.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ رمزگردانی به حافظه سپردن است و اندوزش به نگهداری اطالعات مربوط می شود.
 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 3 ؛

 (1ل اااو گزینه 1 ؛
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 (1ل اااو گزینه 3 ؛ مفهوم حافظه کاری نشان دهندۀ این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم بندی نماییم؛ بلکه میزان 
استفاده از اطالعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

 (1ل اااو گزینه 1 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ در رمزگردانی اطالعات وارد حافظه می شود.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ رمزگردانی به حافظه سپردن است و اندوزش به نگهداری اطالعات مربوط می شود.
 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 3 ؛

 (1ل اااو گزینه 1 ؛
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 (1ل اااو گزینه 4 ؛

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل لااو گزینه 3 ؛ حافظه کاری عالوه بر ذخیره سازی کمک خوبی برای تفکر است.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ سه نوع رمزگردانی داریم: دیداری و شنیداری و معنایی.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ حافظه به ترتیب دارای سه مرحله است: رمزگردانی، اندوزش، بازیابی

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ ظرفیت ذخیره سازی در حافظه حسی بی نهایت اما در حافظه کوتاه مدت 7 مثبت و منفی 2 می باشد.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ حافظه کاذب: بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده که فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده 
است. )در محاکم قضایی امکان شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد(

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ گذشت زمان باعث فراموشی در این حافظه می شود.

 (1ل اااو گزینه 1 ؛ رمزگردانی معنایی: ایجاد کردن ارتباط معنادار بین اطالعات/ هر چقدر نشانه ها بیشتر باشد بازیابی اطالعات بهتر صورت می گیرد/ 
حافظه کاری نقش مهمی در تفکر دارد و ظرفیت ذخیره سازی آن از حافظه کوتاه مدت بیشتر است.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند/ روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ ج و د نادرست هستند.
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 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل لااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند/ روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ در همه مراحل حافظه امکان خطا اشتباه وجود دارد/ رمزگردانی در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است/ هر چه نشانه بیشتری 
داشته باشیم بازیابی بهتر صورت می گیرد.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 
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 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل لااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند/ روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ در همه مراحل حافظه امکان خطا اشتباه وجود دارد/ رمزگردانی در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است/ هر چه نشانه بیشتری 
داشته باشیم بازیابی بهتر صورت می گیرد.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 
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 (1ل اااو گزینه 2 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند/ روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل اااو گزینه 1 ؛ حافظه قوی متضمن موفقیت نیست و ابزاری جهت دستیابی به مهارت های مهم تری همچون تفکر است.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ با توجه به تصویر محرک اطالعات به حافظه سپرده شده است: دیداری/ تجربه شخصی فرد است: رویدادی.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ رمزگردانی در کودکان به صورت جز به جز و در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است و در رمزگرانی جز به جز امکان خطای بیشتری 
وجود دارد.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ انواع رمزگردانی عبارت اند از: دیداری، شنیداری و معنایی.

 (1ل لااو گزینه 4 ؛ به ذهن سپردن به مرحله رمزگردانی اشاره دارد.
 (1ل اااو گزینه 1 ؛ در مرحله بازیابی اطالعات از حافظه دچار مشکل شده اند.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ شناخت پایه به توجه و ادراک و حافظه اشاره دارد و شناخت عالی تفکر است.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ هرچقدر اطالعات در حافظه بیشتر باشد فرد بهتر می تواند تفکر کند.

 (1ل اااو گزینه 1 ؛ بر اساس زمان ذخیره سازی می توان حافظه را به سه دسته تقسیم بندی کرد.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ پدیده نوک زبانی مربوط به مرحله بازیابی است.

 (1ل اااو گزینه ی 4 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. وی با دیدن شکل کوچه ها و عالئم موجود در آن ها، مسیر را به حافظه می سپارد، لذا رمزگردانی او به صورت 
دیداری است.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. رمزگردانی: در گام نخست، مطلب موردنظر باید به یک رمز قابل قبول تبدیل و به حافظه سپرده شود/ اندوزش )ذخیره 
سازی(: اطالعات به حافظه سپرده شده باید تا زمان مناسب حفظ و نگهداری شود. )پس اندوزش، نگهداری اطالعات در مکان مناسب نیست.( / بازیابی: در 

آخرین مرحله، اطالعات ذخیره شده به خاطر آورده می شوند/ حافظه در هریک از مراحل امکان خطا دارد.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. بازیابی اطالعات از حافظه به نشان های آن اطالعات وابسته است. هر چه نشانه بیشتری داشته باشیم، بازیابی 
بهتری انجام می شود.

287

حافظه و علل فراموشی

 (1ل لااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مورد بازیابی اطالعات از حافظه در سؤاالت چهار گزینه ای، احتمال خطای کمتری وجود دارد؛ زیرا نشانه های 
درونی و بیرونی بیشتری در اختیار داریم.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. حسین به مباحثی که استاد تدریس کرده توجه داشته ولی به رنگ و طرح لباس استاد کم توجهی نموده لذا باعث شده 
که قادر به پاسخ گویی نباشد و این به رمز گردانی نادرست اشاره دارد.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی تواند اعتماد کرد.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. ردهای حسی ذخیره شده در حافظه حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند و به حافظه کوتاه مدت و 
حافظه کاری انتقال می یابند.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. چیزی را که دوست نداشته باشیم، به راحتی رمزگردانی نمی شود.
 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. رمزگردانی به صورت های مختلف صورت می گیرد، کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند، 
در حالی که بزرگساالن به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند. رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است. در حالی که رمزگردانی 

کلی در برگیرنده خالصه موضوع است. در رمزگردانی جزء به جزء، امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. بازیابی اطالعات از حافظه، به نشانه های آن اطالعات وابسته است. هر چه نشانه بیشتری داشته باشیم، بازیابی 
بهتری انجام می شود.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. رمزگردانی به انواع شنیداری، دیداری و معنایی تقسیم می شود. استفاده از رمزگردانی معنایی از انواع دیگر آن پایدارتر 
است، زیرا نشانه های معنایی هم زودتر رمزگردانی می شوند و هم راحت تر بازیابی می گردند؛ بنابراین ارتباط دادن ارقام کدملی به شماره های دیگری که آن ها 

را حفظ کردیم، نشان دهنده ی رمزگردانی معنایی است.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ مرحله دوم حافظه عبارت است از اندوزش یا ذخیره سازی و رمزگردانی در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است.

 (1ل لااو گزینه 3 ؛ مراحل حافظه به ترتیب عبارت اند از: رمزگردانی/ اندوزش/ بازیابی 

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. علت ندانستن رنگ کیف معلم  رمزگردانی نادرست 
خواستن این که الهام حرف اول نام بازیگر را بگوید تا سارا نام کامل او را به یاد آورد  پدیده نوک زبانی که علت آن مشکل در بازیابی است/ به یاد نیاوردن واژگان 
فرش - کتابخانه  نبود نشانه ی درونی یا معنایی )مشکل در بازیابی اطالعات(/ نکته: به ترتیب در گزینه های 3 و 4، پدیده ی نوک زبانی به جای مشکل در 

بازیابی به کار رفته است که درست است. نبود نشانه ی درونی به جای نبود نشانه ی معنایی به کار رفته که درست است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. کودکان به صورت جز به جز اطالعات را رمزگردانی می کنند، در حالی که بزرگساالن به صورت کلی و خالصه 
در  برگیرنده خالصه موضوع است.  در  رمزگردانی کلی  در حالی که  رویداد است.  یا  به جزء شامل جزئیات یک موضوع  رمزگردانی جزء  رمزگردانی می کنند. 

رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد.
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 (1ل لااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مورد بازیابی اطالعات از حافظه در سؤاالت چهار گزینه ای، احتمال خطای کمتری وجود دارد؛ زیرا نشانه های 
درونی و بیرونی بیشتری در اختیار داریم.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. حسین به مباحثی که استاد تدریس کرده توجه داشته ولی به رنگ و طرح لباس استاد کم توجهی نموده لذا باعث شده 
که قادر به پاسخ گویی نباشد و این به رمز گردانی نادرست اشاره دارد.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی تواند اعتماد کرد.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. ردهای حسی ذخیره شده در حافظه حسی، در صورت توجه به اطالعات تبدیل می شوند و به حافظه کوتاه مدت و 
حافظه کاری انتقال می یابند.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. چیزی را که دوست نداشته باشیم، به راحتی رمزگردانی نمی شود.
 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. رمزگردانی به صورت های مختلف صورت می گیرد، کودکان به صورت جزء به جزء اطالعات را رمزگردانی می کنند، 
در حالی که بزرگساالن به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند. رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است. در حالی که رمزگردانی 

کلی در برگیرنده خالصه موضوع است. در رمزگردانی جزء به جزء، امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. بازیابی اطالعات از حافظه، به نشانه های آن اطالعات وابسته است. هر چه نشانه بیشتری داشته باشیم، بازیابی 
بهتری انجام می شود.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. رمزگردانی به انواع شنیداری، دیداری و معنایی تقسیم می شود. استفاده از رمزگردانی معنایی از انواع دیگر آن پایدارتر 
است، زیرا نشانه های معنایی هم زودتر رمزگردانی می شوند و هم راحت تر بازیابی می گردند؛ بنابراین ارتباط دادن ارقام کدملی به شماره های دیگری که آن ها 

را حفظ کردیم، نشان دهنده ی رمزگردانی معنایی است.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ مرحله دوم حافظه عبارت است از اندوزش یا ذخیره سازی و رمزگردانی در بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است.

 (1ل لااو گزینه 3 ؛ مراحل حافظه به ترتیب عبارت اند از: رمزگردانی/ اندوزش/ بازیابی 

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. علت ندانستن رنگ کیف معلم  رمزگردانی نادرست 
خواستن این که الهام حرف اول نام بازیگر را بگوید تا سارا نام کامل او را به یاد آورد  پدیده نوک زبانی که علت آن مشکل در بازیابی است/ به یاد نیاوردن واژگان 
فرش - کتابخانه  نبود نشانه ی درونی یا معنایی )مشکل در بازیابی اطالعات(/ نکته: به ترتیب در گزینه های 3 و 4، پدیده ی نوک زبانی به جای مشکل در 

بازیابی به کار رفته است که درست است. نبود نشانه ی درونی به جای نبود نشانه ی معنایی به کار رفته که درست است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. کودکان به صورت جز به جز اطالعات را رمزگردانی می کنند، در حالی که بزرگساالن به صورت کلی و خالصه 
در  برگیرنده خالصه موضوع است.  در  رمزگردانی کلی  در حالی که  رویداد است.  یا  به جزء شامل جزئیات یک موضوع  رمزگردانی جزء  رمزگردانی می کنند. 

رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد.
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 (1ل اااو گزینه ی 4 پاسخ صحیح است. در رمزگردانی جزء به جزء، امکان خطای بیش تری وجود دارد به همین دلیل به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد.

 (1ل اااو گزینه ی 2 پاسخ صحیح است. رمزگردانی بر اساس تصویر محرک صورت گرفته است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. در حافظه کوتاه مدت، فقط تا چند دقیقه می توانیم اطالعات را ذخیره کنیم. مالک ذخیره سازی اطالعات در این 
حافظه فقط ذخیره سازی کوتاه )حداکثر چند دقیقه( است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. بسیاری از افراد نشانه های کافی و درست برای بازیابی اطالعات، از حافظه ندارند. نشانه ها را می توان به دو گروه 
درونی و بیرونی تقسیم کرد. منظور از نشانه های درونی، نشانه های معنایی است و منظور از نشانه های بیرونی، نشانه های حسی یا غیر معنایی است.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. علت کاهش عملکرد فرد بعد از یادگیری یک مطلب بالفاصله بعد از یک مطلب دیگر تداخل اطالعات است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. حافظه کاری عالوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت، کمک خوبی برای تفکر است.
 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. در حافظه معنایی، دانش عمومی ذخیره می شود.

 (1ل لااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلندمدت، بازنگری و تمرین است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به نوع اطالعات، حافظه به دو نوع معنایی و رویدادی تقسیم می شود.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. در حافظه ی معنایی دانش عمودی ذخیره می شود )مانند ضرب المثل ها، اطالعات عمومی، عقاید، مفاهیم و ...( 
حافظه ی رویدادی دربرگیرنده ی تجربه ی مشخصی است که به یک زمان و مکان خاص مربوط می شود. حادثه ی اتفاق افتاده برای امیر حافظه ی رویدادی 

او است. ضرب المثلی که دوست امیر به کار برده، دانش عمومی او را نشان می دهد و مربوط به حافظه ی معنایی است.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. از آنجا که شکل گیری حافظه ی کاری، عالوه بر اثرپذیری از زمان، تابع میزان استفاده ی ما هم هست، ظرفیت 
ذخیره سازی و زمان بازیابی اطالعات در آن بر خالف حافظه ی کوتاه مدت می تواند بیشتر باشد.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. بازگویی )تکرار( و تمرین یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه ی کوتاه مدت به بلندمدت است. 
توجه باعث می شود ردهای حسی ذخیره شده در حافظه ی حسی به اطالعات تبدیل شده و به حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی کاری انتقال یابند.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ 
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 (1ل اااو گزینه 1 ؛ حافظه رویدادی  دربرگیرنده ی تجربه ی مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. پدیده ی نوک زبانی  مشکل در مرحله ی بازیابی اطالعات می باشد/ حافظه ی کاری  عالوه به ذخیره سازی کوتاه 
مدت، کمک خوبی برای تفکر است.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 3 ؛

 (1ل لااو گزینه 4 ؛  
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حافظه و علل فراموشی

 (1ل اااو گزینه 1 ؛ حافظه رویدادی  دربرگیرنده ی تجربه ی مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. پدیده ی نوک زبانی  مشکل در مرحله ی بازیابی اطالعات می باشد/ حافظه ی کاری  عالوه به ذخیره سازی کوتاه 
مدت، کمک خوبی برای تفکر است.

 (1ل اااو گزینه 4 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 3 ؛

 (1ل لااو گزینه 4 ؛  
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 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. حافظه ی رویدادی در بر گیرندهی تجربه ی مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود )در 
واقع اطالعات شخصی دربر می گیرد(. سایر گزینه ها مربوط به حافظه ی معنایی و دانش عمومی هستند، اما پرسش دربارهی مراسم تولد شما، فقط به شما 

مربوط است و جزء حافظه ی رویدادی محسوب می شود.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه ی کوتاه مدت به بلندمدت، بازگویی )تکرار( و تمرین است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. حافظه با توجه به نوع اطالعات، به دو مورد رویدادی و معنایی تقسیم می شود. در حافظه معنایی، دانش عمومی 
ذخیره می شود.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. حافظه کاری نقش حسی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که ذهن، محاسباتش را بر روی آن انجام می دهد.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. حافظه کاری، نقش مهمی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که ذهن، محاسباتش را بر روی آن انجام می 
دهد. شکل گیری حافظه کاری، عالوه بر اثر پذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. حافظه ی کاری، نقش مهمی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که ذهن محاسباتش را بر روی آن انجام 
می دهد؛ بنابراین حافظه ی کاری دو کارکرد مهم دارد: 1- مطالبی را که برای مدت کوتاهی الزم داریم، ذخیره می کند )حافظه کوتاه مدت( 2- فضای کار برای 

فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. ج( حداکثر لغات قابل یادآوری  لغت است که به این حالت فراخنای ارقام می گویند. ه( ظرفیت هر دو حافظه حسی 
و بلندمدت نامحدود است، اما زمان بازیابی آن ها با یکدیگر متفاوت است.

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ 

 (1ل اااو گزینه 2 ؛ 
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 (1ل للاو گزینه 1 ؛ 

 (1ل الاو گزینه 4 ؛ حافظه با توجه به نوع اطالعات به دو نوع روبدادی و معنایی تقسیم می شود.

 (1ل الاو گزینه 2 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند. روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل الاو گزینه 1 پاسخ صحیح است. سؤال اول مربوط به تجربه شخصی فرد سؤال شونده است و زمان و مکان مشخصی دارد، لذا حافظه رویدادی است. 
سؤال دوم مربوط به دانش عمومی فرد است، لذا حافظه معنایی است.

 (1ل الاو گزینه 2 پاسخ صحیح است. در »حافظه حسی«، اطالعات محیط پیرامون ما ابتدا از طریق گیرنده های حسی )چشم( دریافت می شوند و سپس 
در مدت زمان کمتر از یک ثانیه، ردی از آن در حافظه حسی ما می ماند/ در »حافظه کوتاه مدت« فقط تا چند دقیقه می توانیم اطالعات را ذخیره کنیم. مالک 

ذخیره سازی اطالعات در این حافظه فقط ذخیره سازی کوتاه )حداکثر چند دقیقه( است.

 (1ل الاو گزینه 4 پاسخ صحیح است. حافظه کاری، عالوه بر اثر پذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما می باشد، بنابر این ظرفیت ذخیره سازی و زمان 
بازیابی اطالعات، بر خالف حافظه کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد.

 (1ل الاو گزینه 4 پاسخ صحیح است. حافظه ی حسی و بلند مدت از جهت ظرفیت، حافظه حسی و کاری از جهت رمز گردانی و حافظه کاری و بلندمدت 
از جهت بازیابی، عملکرد تقریبًا مشابه ای دارند.

 (1ل الاو گزینه 4 پاسخ صحیح است. مرور کارآمد  به عالوه بر تکرار مطالب به مفاهیم آن نیز توجه داشته باشیم در این مثال فقط تکرار حروف صورت گرفته 
پس مرور کار آمد نبوده است(/ کاهش فاصله ی زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن  برای کنترل اثر گذشت زمان نباید فاصله ی مرور مطالب بیشتر از 
شش یا هفت ساعت باشد. )در این مثال فاصله ی مرور 2 روز بوده است.( یادگیری با استراحت  برای کنترل اثر تداخل باید از یادگیری با فاصله استفاده کرد. )در 

این مثال بدون استراحت بالفاصله بعد از زبان، ریاضی خوانده شده است.(

 (1ل الاو گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای بازیابی و یادآوری بهتر الزم است عالوه بر این که دو واژه در کنار هم قرار بگیرند )نشانه ی بیرونی( ، ارتباط 
معنایی نیز با یکدیگر داشته باشند. )نشانه ی درونی(. منظور از نشانه ی درونی، نشانه های معنایی و منظور از نشانه ی بیرونی، نشانه های حسی یا غیر معنایی 
است. »قطره و باران«، »استکان و چای« و »هلو و کمپوت« با هم ارتباط معنایی دارند اما »آسفالت و فرش« دو واژه ی دور هستند که فقط کنار هم قرار گرفته 

اند، ولی ارتباط معنایی ندارند. باران از قطره تشکیل شده. در استکان چای می خورند. با هلو، کمپوت درست می کنند.

 (1ل الاو گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل مؤثر در ایجاد فراموشی عبارتند از: الف( گذشت زمان، ب( تداخل اطالعات، ج( عوامل عاطفی، د( رمزگردانی 
نادرست، ه( مشکالت مربوط به بازیابی.
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 (1ل للاو گزینه 1 ؛ 

 (1ل الاو گزینه 4 ؛ حافظه با توجه به نوع اطالعات به دو نوع روبدادی و معنایی تقسیم می شود.

 (1ل الاو گزینه 2 ؛ معنایی : دانش عمومی ذخیره می شود/ اطالعات بر اساس ارتباط معنایی که با هم دارند ذخیره می شوند. روید1دی : در برگیرنده 
تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود.

 (1ل الاو گزینه 1 پاسخ صحیح است. سؤال اول مربوط به تجربه شخصی فرد سؤال شونده است و زمان و مکان مشخصی دارد، لذا حافظه رویدادی است. 
سؤال دوم مربوط به دانش عمومی فرد است، لذا حافظه معنایی است.

 (1ل الاو گزینه 2 پاسخ صحیح است. در »حافظه حسی«، اطالعات محیط پیرامون ما ابتدا از طریق گیرنده های حسی )چشم( دریافت می شوند و سپس 
در مدت زمان کمتر از یک ثانیه، ردی از آن در حافظه حسی ما می ماند/ در »حافظه کوتاه مدت« فقط تا چند دقیقه می توانیم اطالعات را ذخیره کنیم. مالک 

ذخیره سازی اطالعات در این حافظه فقط ذخیره سازی کوتاه )حداکثر چند دقیقه( است.

 (1ل الاو گزینه 4 پاسخ صحیح است. حافظه کاری، عالوه بر اثر پذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما می باشد، بنابر این ظرفیت ذخیره سازی و زمان 
بازیابی اطالعات، بر خالف حافظه کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد.

 (1ل الاو گزینه 4 پاسخ صحیح است. حافظه ی حسی و بلند مدت از جهت ظرفیت، حافظه حسی و کاری از جهت رمز گردانی و حافظه کاری و بلندمدت 
از جهت بازیابی، عملکرد تقریبًا مشابه ای دارند.

 (1ل الاو گزینه 4 پاسخ صحیح است. مرور کارآمد  به عالوه بر تکرار مطالب به مفاهیم آن نیز توجه داشته باشیم در این مثال فقط تکرار حروف صورت گرفته 
پس مرور کار آمد نبوده است(/ کاهش فاصله ی زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن  برای کنترل اثر گذشت زمان نباید فاصله ی مرور مطالب بیشتر از 
شش یا هفت ساعت باشد. )در این مثال فاصله ی مرور 2 روز بوده است.( یادگیری با استراحت  برای کنترل اثر تداخل باید از یادگیری با فاصله استفاده کرد. )در 

این مثال بدون استراحت بالفاصله بعد از زبان، ریاضی خوانده شده است.(

 (1ل الاو گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای بازیابی و یادآوری بهتر الزم است عالوه بر این که دو واژه در کنار هم قرار بگیرند )نشانه ی بیرونی( ، ارتباط 
معنایی نیز با یکدیگر داشته باشند. )نشانه ی درونی(. منظور از نشانه ی درونی، نشانه های معنایی و منظور از نشانه ی بیرونی، نشانه های حسی یا غیر معنایی 
است. »قطره و باران«، »استکان و چای« و »هلو و کمپوت« با هم ارتباط معنایی دارند اما »آسفالت و فرش« دو واژه ی دور هستند که فقط کنار هم قرار گرفته 

اند، ولی ارتباط معنایی ندارند. باران از قطره تشکیل شده. در استکان چای می خورند. با هلو، کمپوت درست می کنند.

 (1ل الاو گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل مؤثر در ایجاد فراموشی عبارتند از: الف( گذشت زمان، ب( تداخل اطالعات، ج( عوامل عاطفی، د( رمزگردانی 
نادرست، ه( مشکالت مربوط به بازیابی.
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 (1ل لااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. کاهش اثر تداخل مطالب  به یادگیری عمیق و یادگیری و فهم معانی واژگان بستگی دارد، بنابراین اگر یادگیری سطحی 
باشد، تداخل اطالعات بیشتر می شود. کاهش فاصله ی زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن  برای کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصله ی مرور مطالب 
بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد. بیشترین فراموشی در ساعات نخست بعد از یادگیری رخ می دهد، بنابراین بهترین زمان مرور مطالب، چند ساعت بعد از 

یادگیری است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشترین فراموشی در ساعات نخست پس از یادگیری رخ می دهد و هر چه بر گذشت زمان افزوده شود، از شدت 
فراموشی کاسته می شود. بنابراین بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب )چند ساعت بعد از یادگیری( است.

 (1ل اااو گزینه 3 ؛ هر چقدر به یک موضوع عالقه بیشتری داشته باشیم آن را بهتر به حافظه می سپاریم و زمانی که به یک موضوع توجه نداشته باشیم 
آن را رمزگردانی نمی کنیم.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. خطاهای حافظه به دو دسته تقسیم می شود. 1- حذف کردن 2- اضافه کردن.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکی از رایج ترین خطاهای »اضافه کردن« بازشناسی یا یادآوری غیر واقعی رویداد اتفاق نیفتاده است که فرد به غلط 
ادعا می کند آن رویداد خاص قبال اتفاق افتاده است. در چنین حالتی می گویند حافظه ی کاذب شکل گرفته است )بنابر این تعریف کردن آخر رمان توسط مائده 

وقتی آن را نخواهد است، نشانگر پر کردن چاله های ایجاد شده و خطای اضافه کردن است(.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. آزمایش ابینگهوس درباره ی بررسی اثر گذشت زمان بر فراموشی بود. همچنین یکی از نتایج آزمایش او این بود که 
بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطالعات در این حافظه، بر خالف حافظه ی کوتاه مدت می تواند بیش تر باشد. 
رمزگردانی حافظه ی بلندمدت عمدتًا معنایی است.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. ناتوانی در بازیابی اطالعات گذشته فراموشی نام دارد که بیانگر خطای حذف کردن حافظه است. رد گزینه 1، 2 و 4: 
این گزینه ها بیانگر خطای اضافه کردن در حافظه هستند.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. چون سعید به کتاب خود عالقه داشته و از آسیب دیدن آن نگران بوده است، فراموش می کند که آن کتاب را با خود 
به مدرسه بیاورد.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این مثال حافظه کوتاه مدت شکل گرفته است. مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت، محو 
شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.

 (1ل لااو گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه ی 3 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه ی 4 پاسخ صحیح است.
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حافظه و علل فراموشی

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. عوامل عاطفی در حافظه تأثیر می گذارند. هر چه مطالب را دوست داشته باشیم، کمتر آن ها او را فراموش می کنیم. 
دخالت عوامل عاطفی می تواند منفی هم باشد، مانند کسی که درسی را دوست ندارد و علی رغم حافظه خوب و وقت گذاری، در آن درس موفق نمی شود.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت   می گیرد و هر چه بر گذشت زمان افزوده 
می شود، از شدت فراموشی کاسته می شود. بنابر این دانش آموزی که هر روز درس های همان روز را مرور می کند، بیشتر مانع فراموشی مطالب می شود.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب است.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. استفاده از حافظه شاهدان یک حادثه جهت مستندات وقوع یک جرم اشاره به حافظه کاذب دارد که خطای رایج به 
اسم اضافه کردن باعث آن بوده است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 1: پاسخ نیست، چون بین زمان خرید بلیط و پرسش اشکان فاصله زمانی وجود ندارد که باعث فراموشی شود. 
گزینه 2: پاسخ نیست، چون بعد از خرید بلیط اطالعات جدیدی ثبت نشده که باعث تداخل با اطالعات قبلی شود. گزینه 3: پاسخ نیست، زیرا سپهر اصاًل متوجه 
انگشتان فرد نشده که به خاطر ناراحتی ناشی از آن، موضوع را به فراموشی بسپارد. گزینه 4: پاسخ است، زیرا سپهر اصاًل به دستان متصدی بلیط نگاه نکرده و 

به دلیل توجه نکردن، رمزگردانی هم درست صورت نگرفته است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. به دلیل خطای اضافه کردن، احتمال شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد و فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و 
بازشناسی اطالعاتی که قباًل وارد حافظه شده است.

 (1ل لااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت نادرست: ب( حافظه کاری، فضای کار را برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. خطای حذف کردن یا فراموشی  فرد بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کند. در این سؤال فراموش 
کردن بیت چهارم شعر نشان دهنده ی خطای حذف کردن یا فراموشی می باشد. خطای اضافه کردن )بازشناسی با یادآوری غیر واقعی(  فرد در یادآوری اطالعات 
به تحریف خاطرات یا افسانه بافی روی می آورد. در هنگام یادگیری گاهی فرد برای مثال بیت های مختلف یا مصرع هر بیت یک شعر را جابه جا می کند، علت 

آن یادگیری سطحی و در نتیجه تداخل اطالعات در هنگام یادگیری می باشد.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت   می گیرد، و هر چه بر گذشت زمان افزوده 
می شود  از شدت فراموشی کاسته می شود/ برای بازیابی اطالعات از حافظه  نشانه های درونی )معنایی( کارآمدتر از نشانه های بیرونی )حسی یا غیر معنایی( 

است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر چه مطالب را دوست داشته باشیم، فراموشی آن ها کمتر است در نتیجه دیرتر و سخت تر آن را فراموش می کنیم.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. منظور از »تمایز بخشی«، برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی است. در این سؤال، معلم 
مفهوم گیاهان دو لپه ای و تک لپه ای را از لحاظ ظاهری و معنایی متمایز کرده است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. 1- برای اینکه حافظه شما پذیرای اطالعات جدید باشد، سعی کنید ابتدا درباره اهمیت آن اطالعات کسب کنید. 2- 
وقتی هم زمان چند موضوع را به حافظه می سپاریم، حاصل آن شکل گیری حافظه ضعیف از موضوعات مختلف است. 3- برای کنترل اثر تداخل، از یادگیری با 
فاصله استفاده کنید. یادگیری با فاصله، اثر تداخل را کاهش می دهد. 4- اصرار بر حفظ واژگان کتاب فراموشی بیشتری به دنبال دارد. برای اینکه دچار فراموشی 

نشویم بهتر است مطالب یاد گرفته را به زبان خودمانی برای خود بازگو کنیم.
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حافظه و علل فراموشی

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. عوامل عاطفی در حافظه تأثیر می گذارند. هر چه مطالب را دوست داشته باشیم، کمتر آن ها او را فراموش می کنیم. 
دخالت عوامل عاطفی می تواند منفی هم باشد، مانند کسی که درسی را دوست ندارد و علی رغم حافظه خوب و وقت گذاری، در آن درس موفق نمی شود.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت   می گیرد و هر چه بر گذشت زمان افزوده 
می شود، از شدت فراموشی کاسته می شود. بنابر این دانش آموزی که هر روز درس های همان روز را مرور می کند، بیشتر مانع فراموشی مطالب می شود.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب است.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. استفاده از حافظه شاهدان یک حادثه جهت مستندات وقوع یک جرم اشاره به حافظه کاذب دارد که خطای رایج به 
اسم اضافه کردن باعث آن بوده است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 1: پاسخ نیست، چون بین زمان خرید بلیط و پرسش اشکان فاصله زمانی وجود ندارد که باعث فراموشی شود. 
گزینه 2: پاسخ نیست، چون بعد از خرید بلیط اطالعات جدیدی ثبت نشده که باعث تداخل با اطالعات قبلی شود. گزینه 3: پاسخ نیست، زیرا سپهر اصاًل متوجه 
انگشتان فرد نشده که به خاطر ناراحتی ناشی از آن، موضوع را به فراموشی بسپارد. گزینه 4: پاسخ است، زیرا سپهر اصاًل به دستان متصدی بلیط نگاه نکرده و 

به دلیل توجه نکردن، رمزگردانی هم درست صورت نگرفته است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. به دلیل خطای اضافه کردن، احتمال شکل گیری حافظه کاذب وجود دارد و فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و 
بازشناسی اطالعاتی که قباًل وارد حافظه شده است.

 (1ل لااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت نادرست: ب( حافظه کاری، فضای کار را برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. خطای حذف کردن یا فراموشی  فرد بخش هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کند. در این سؤال فراموش 
کردن بیت چهارم شعر نشان دهنده ی خطای حذف کردن یا فراموشی می باشد. خطای اضافه کردن )بازشناسی با یادآوری غیر واقعی(  فرد در یادآوری اطالعات 
به تحریف خاطرات یا افسانه بافی روی می آورد. در هنگام یادگیری گاهی فرد برای مثال بیت های مختلف یا مصرع هر بیت یک شعر را جابه جا می کند، علت 

آن یادگیری سطحی و در نتیجه تداخل اطالعات در هنگام یادگیری می باشد.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت   می گیرد، و هر چه بر گذشت زمان افزوده 
می شود  از شدت فراموشی کاسته می شود/ برای بازیابی اطالعات از حافظه  نشانه های درونی )معنایی( کارآمدتر از نشانه های بیرونی )حسی یا غیر معنایی( 

است.

 (1ل اااو گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر چه مطالب را دوست داشته باشیم، فراموشی آن ها کمتر است در نتیجه دیرتر و سخت تر آن را فراموش می کنیم.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. منظور از »تمایز بخشی«، برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی است. در این سؤال، معلم 
مفهوم گیاهان دو لپه ای و تک لپه ای را از لحاظ ظاهری و معنایی متمایز کرده است.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. 1- برای اینکه حافظه شما پذیرای اطالعات جدید باشد، سعی کنید ابتدا درباره اهمیت آن اطالعات کسب کنید. 2- 
وقتی هم زمان چند موضوع را به حافظه می سپاریم، حاصل آن شکل گیری حافظه ضعیف از موضوعات مختلف است. 3- برای کنترل اثر تداخل، از یادگیری با 
فاصله استفاده کنید. یادگیری با فاصله، اثر تداخل را کاهش می دهد. 4- اصرار بر حفظ واژگان کتاب فراموشی بیشتری به دنبال دارد. برای اینکه دچار فراموشی 

نشویم بهتر است مطالب یاد گرفته را به زبان خودمانی برای خود بازگو کنیم.
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 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. استفاده از مثال های مختلف برای فهم مطلب اشاره به »بسط معنایی« و تبدیل مطالب درسی به زبان خود باعث 
می شود که مطالب به بهترین دوست حافظه تبدیل شود.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. این مثال اشاره به استفاده از سایر اندام های بدن دارد و هدف از داشتن حافظه قوی شکل دهی به تفکر است.

 (1ل اااو گزینه 2 پاسخ صحیح است. منظور از ساماندهی، نظم بخشی و قفسه بندی اطالعات است. مرور کار آمد یعنی مرور مناسب برای کنترل اثر 
گذشت زمان. در بخش به خود پس دادن از روش پس خبا فرد جواب ها را بیان می کند و در صورت لزوم دوباره متن را می خواند و برای کنترل اثر گذشت زمان، 

نباید فاصله مرور مطالب بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد.

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر چه مثال های بیشتری از یک مفهوم داشته باشیم، بسط معنایی صورت می گیرد و آن را بهتر در حافظه می 
سپاریم.منظور از مرور کار آمد، تکرار مطالب گذشته به صورت مفهومی است. منظور از سامان دهی مطالب، نظم بخشی و طبقه بندی اطالعات است.منظور از 

مطالعه چندحسی، استفاده از انواع رمزگردانی )شنیداری، دیداری و ...( است.
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نوع رمزگردانی به صورت همزمان مانند رمزگردانی شنیداری و دیداری/ روش پس خبا  از فنون بهسازی حافظه است که از حروف اول پنج فن تشکیل شده است.
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حافظه و علل فراموشی

 (1ل اااو گزینه 4 پاسخ صحیح است. منظور از تمایز بخشی، برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی است.

 (1ل اااو گزینه 3 پاسخ صحیح است. برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی را تمایز بخشی می گویند.

 (1ل لااو گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه ی 1 پاسخ صحیح است. 

 (1ل اااو گزینه ی 4 پاسخ صحیح است.

 (1ل اااو گزینه ی 3 پاسخ صحیح است.
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فصل پنجم
تفکر )1( حل مسئله

← می تواند تفکر ما را بسازد.  اطالعات حافظه ارزشمند است 
گاهی کامل به آنچه که می اندیشید و روش تفکری که دارید. گاهانه است/ آ  تفکر کامال آ

             قضاوت

             استدالل

 تفکر               حل مسئله

              تصمیم گیری

 مسئله: عدم دست یابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.

 حل مسئله: یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط موجود/ فرایندی است که به وسیله آن فرد می کوشد راه حل مناسبی 
برای مشکل پیدا کند.

فرصت پیشرفت تبدیل می شود. تهدید به یک موضوع خوشایند و   مسئله به جای 

                هدفمند است: وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود.

                 حل مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترل است: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم                  
  احتمال انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است.

              

 ویژگی های مسئله            در جریان حل مسئله توانمندی ما محدود است: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.
             در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبداء باید مشخص شود.

 در اثر حل مسئله می توانیم به اصول و قوانینی دست یابیم که در موقعیت های دیگر هم قابل استفاده باشد ← یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه 
تعمیم است. قابل  یادگیری ها  با سایر 

             شناسایی موقعیت اولیه

              فهرست اقدامات یا راهبرد های در دسترس

 با توجه به شاخص های              تعریف دقیق هدف

              امکان تضمین دست یابی یا عدم دست یابی به هدف
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روانشناسی جامع کنکور

               خوب تعریف شده

 مسئله ها به دو گروه تقسیم می شوند 
               بد تعریف شده

 بد تعریف شده به معنای پیچیده بودن و دشواری حل یک مسئله است.
نیستند. تعریف  قابل  به راحتی  دارند  آنجایی که علل متعددی  از  پیچیده   مسئله های 

شده هستند در حالی که مسئله های علوم دیگر این گونه نیست. تعریف  بد  از نوع  با آن ها مواجهیم عمدتا  انسانی  علوم   مسائلی که در 

مسئله:    حل  مراحل 

1( تشخیص مسئله: در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند/ تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک 
مسئله متفاوت است/ تصور مبهم از یک مسئله به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود.

2( به کارگیری روش های مناسب حل مسئله: پیدا کردن راه حل مناسب.

3( ارزیابی راه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.

4( بازبینی و اصالح راه حل ها: بهبود روش های قبلی و استفاده از راه حل های جدید.

5( انتخاب راه حل های جایگزین

عوامل موثر بر حل مسئله

تجربه گذشته
کسی که روش حل مسئله را می داند در موقعیت های جدید از آن ها برای حل مسئله استفاده می کند/ تاثیر 

یادگیری های گذشته را بر حل مسئله “انتقال” می گویند.

نوع نگاه به مسئله
نوع نگاه حل کننده مسئله باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به 
خاطر آورد، بن بست زمانی ایجاد می شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد/ 

راه خروج از این بن بست تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله است.

نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان خاص
وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدت زمانی نادیده گرفته می شود عواملی که مانع حل آن مسئله هستند 

فراموش می شود.

با  رابطه  در  زیادی  اختراعات  و  اکتشافات  به  قادر  آن ها  علت  به همین  و  بوده  متفاوت  بسیار  عادی  افراد  با  مسائل  به  دانشمندان  نگاه  نوع 
اند.  مسائل پیش آمده بوده 

بود. بازبینی راهگشای مفیدی خواهد   تجربه گذشته در صورت 

 اثر نهفتگی: اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص/ از دیرباز سنت معمول دانشمندان و حکما بوده است.
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تفکر )1( حل مسئله

روش های حل مسئله

اکتشافی )شهودی(تحلیلی

مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به 
راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول همه است/ زمان بر است.

با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل 
را تضمین نمی کند/ بدون دلیل منطقی.

1( روش خرد کردن مسئله: یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک تقسیم می شود/ افراد مسئله های کوچک را حل می کنند تا بتوانند به حل مسئله 
بزرگ دسترسی یابند.

2( کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب: در هر موقعیت مسئله با دو حالت وجود مسئله )وضعیت موجود( و حالت دسترسی به راه حل 
)وضعیت مطلوب( مواجه هستیم/ در این روش حل کننده مسئله تالش می کند فاصله این دو را کم کند.

3( روش بارش مغزی: مراحل روش بارش مغزی: مسئله تعریف می شود )مرحله 1(/ راه حل های مختلف ارائه می شود )مرحله 2(/ ارائه معیارهایی برای 
داوری هر راه حل )مرحله3(/ انتخاب بهترین راه حل )مرحله 4(

4( روش شروع از آخر: این روش بیشتر در حل مسائل ریاضی کاربرد دارد.

 روش مهندسی معکوس نمونه ای از روش های شروع از آخر است.
 بعد از استفاده از روش های اکتشافی برای اطمینان صد در صدی استفاده از روش های تحلیلی مفید تر است.

1( ناکامی: ناتوانی در حل مسئله که وضعیت عاطفی ناخوشایندی ایجاد می کند که ناکامی نام دارد. باعث پرخاشگری می شود. 

2( فشار روانی: عدم دست یابی به هدف مورد نظر سبب فشار روانی می شود. )فصل 8(/ از روش های کاهش فشار روانی پرورش روش های درست حل 
مسئله است.

استفاده کنید. نیز  از سرگرمی  برای حل مسئله 

روش های اکتشافی )شهودی( حل مسئله

پیامدهای ناتوانی در حل مسئله
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حل مسئله

آقای سمرقندی یك جلسۀ كاری بسیار مهم داشت و برای اینكه به موقع به جلسه برسد ترافیك مسیرهای مختلف با مترو، تاكسی، -  
اتوبوس و وسیلۀ شخصی را بررسی كرد و در نهایت سوار ماشین خود شد و به سمت مكان موردنظر حركت كرد، اما متأسفانه در بین 

راه به دلیل پنچر شدن، ماشین او متوقف شد. برای آقای سمرقندی » مسئله « و » هدف « به ترتیب كدامند؟ 

1( حضور به موقع در جلسۀ كاری- چگونگی رسیدن به محل قرار            2( چگونگی رسیدن به محل قرار- حضور به موقع در جلسۀ كاری
3( شناسایی نزدی كترین تعمیرگاه- گرفتن پنچری ماشین                       4( گرفتن پنچری ماشین- نبودن تجهیزات مناسب برای تغییر الستیك

به -   كند  می  تالش  هرچه  او  نمی داند.  را  علت  خودش  و  می گیرد  بدی  طعم  غذاهایش   
ً
اخیرا اما  است،  ماهری  آشپز  اسدی  خانم 

نتیجه ای نمی رسد. به نظر شما كدام یك از مراحل حل مسئله به درستی انجام نشده است؟

3( بازبینی و اصالح راه حل                     4( به كارگیری روش های مناسب 1( تشخیص مسئله                    2( ارزیابی راه حل                     

عدم شناسایی دقیق توانمندی ها و روشن نبودن هدف به ترتیب منجر به ........... و ........... می شود.-  

1( استفاده از راه حل های غیر منطقی – درک ناقص از مسئله            2( استفاده از راه حل های غیرمنطقی – عم جدیت در جریان حل مسئله 
3( درک ناقص از مسئله – استفاده از راه حل های غیرمنطقی             4( درک ناقص از مسئله – نشناختن موانع احتمالی 

نوع مسائل زیر را به ترتیب مشخص نمایید:-  

الف( برای پایین آوردن آمار طالق در كشور چه راه هایی را باید در پیش گرفت؟

ب( درب فلزی شیشۀ مربا را كه سفت شده است، چگونه باید باز كنیم كه شیشه نشكند؟

ج( برای كاهش آلودگی های دریایی و ساحلی چه راهكارهایی وجود دارد؟

1(خوب تعریف شده- بد تعریف شده- بد تعریف شده                       2( بد تعریف شده- خوب تعریف شده- خوب تعریف شده
3(  خوب تعریف شده- خوب تعریف شده- بد تعریف شد                 4( بد تعریف شده- بد تعریف شده- خوب تعریف شده

كدام یک از عبارات زیر درباره ی عوامل موثر بر حل مسئله  نادرست است؟-  

1( در مسئله » گره  زدن دو طناب« تجربه ی گذشته ی فرد یادگیری جدید را دشوار می كند. 
2( تغییر بازنمایی یک مسئله، راه خروج از بن بست »عدم حل مسئله با نگاه فعلی« است. 

3( اگر فرد هنگام حل مسئله قادر به ارائه راه حل فوری نباشد، بهتر است آن را مدتی كنار بگذارد. 
4( مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی افراد در حل مسئله ی »8سکه« پیروی نکردن از تجربه ی گذشته است. 
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این -   به  مطلب  كدام  و  چیست  كنند  می  تخریب  را  عمومی  تجهیزات  و  وسایل  ورزشی  مسابقات  در  بازنده  تیم  هواداران  اینكه  علت 
موضوع اشاره دارد؟

گاهی از مهارت های حل مسئله- افرادی كه در حل مسئله دانش و تجربۀ الزم را دارند نسبت به دیگران احساس عاطفی مثبت تری را تجربه می كنند. 1( عدم آ

2( داشتن مشکالت عاطفی جدی - هرقدر شهروندان جامعه مهارت های حل مسئله را بدانند، احتمال استفاده از روش های تهاجمی و پرخاشگری كمتر خواهد شد.
گاهی از مهارت های حل مسئله- هرقدر شهروندان جامعه مهارت های حل مسئله را بدانند، احتمال استفاده از روش های تهاجمی و پرخاشگری كمتر  3( عدم آ

خواهد شد.
4( داشتن مشکالت عاطفی جدی- افرادی كه در حل مسئله دانش و تجربۀ الزم را دارند نسبت به دیگران احساس عاطفی مثب تتری را تجربه می كنند.

آقای شكیبا برای خرید یک دستگاه خودرو به نمایشگاه اتومبیل می رود و با تعداد زیادی انتخاب مواجه می شود. مسئول نمایشگاه -  
از  این اساس  بر  بلند بودن«، »قیمت« و »كشور سازنده ی« ماشین مورد نظر آقای شكیبا سواالتی را می پرسد و  در مورد »شاسی 
میان اتومبیل های موجود چند مورد را به او پیشنهاد می كند. مسئول نمایشگاه، آقای شكیبا را در جهت استفاده از كدام روش هدایت 

كرده است؟

1( روش خرد كردن              2( روش میان بر               3( بارش مغزی               4( مهندسی معکوس 

دلیل استفاده از راه حل های  غیرمنطقی« و »درک ناقص از مسئله«، به ترتیب كدام است؟-  

1( وقتی هدف روشن نباشد - عدم شناسایی دقیق توانمندیها                                 2( زمانی كه امکانات ما محدود باشد . وقتی هدف روشن نباشد
3( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها - زمانی كه امکانات ما محدود باشد. .           4( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها - وقتی هدف روشن نباشد 

 كدام گزینه نشان دهنده ی ویژگی های مسئلهی »چرا زهرا احساس خستگی می كند؟ « است و علت آن چیست؟-  

1( اقدامات الزم در دسترس نیست - زیرا یک مسئله ی خوب تعریف شده استند.
2( هدف به صورت دقیق تعریف شده است - زیرا یک مسئله ی بد تعریف شده است.

3( دستیابی به هدف تضمین می شود - زیرا یک مسئله ی خوب تعریف شده است.
4( دستیابی به هدف تضمین نمی شود - زیرا یک مسئله ی بد تعریف شده است. 

بانی برای گرفتن توپ هابی كه از سمت چپ وارد دروازه می شوند، دچار مشكل است. او تصمیم می گیرد از تمرینات -     دروازه 
سرعت و دقت استفاده كند و بعد از آن نتایج عملكرد فعلی و قبلی خود را با هم مقایسه كند. به ترتیب دروازه بان چه مراحلی از حل 

مسئله را طی كرده

1( به كارگیری روش های مناسب - بازبینی و اصالح راه حل                           2( بازبینی و اصالح راه حل - ارزیابی راه حل
3( به كارگیری روش های مناسبا - ارزیابی راه حل                                            4( بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های  جایگزین

 كدام دو عبارت زیر در رابطه با »عوامل تأثیرگذار بر حل مسئله« نادرست است؟ -   

1( تجربه ی گذشته، همیشه باعث آسان شدن راه حل می شود - تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را انتقال می گویند.
2( بن بست در حل مسئله زمانی ایجاد می شود كه فرد از تجربه ی گذشته استفاده كند - سماجت بر حل مسئله اگر ادامه یابد، باعث حل مسئله می شود

3( به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای زمانی مشخص، اثر نهفتگی می گویند - تجربه ی گذشته همیشه راهگشای مفیدی خواهد بود
4( راه خروج از بن بست حل مسئله، تغییر بازنمایی مسئله است - اثر نجفتگی از دیرباز سنت معمول حکما و دانشمندان بوده است. 

تفکر )1( حل مسئله
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كدام پیشنهاد زبر در رابطه با برگزاری مراسم جشن تولد« مبتنی بر نیازسنجی واقعی است؟-   

1( شیر یا خط برای تعیین روز برگزاری مراسم

2( حدس زدن اینکه چند مهمان به جشن می آیند، سپس تهیه ی لوازم مورد نیاز

3( به این دلیل كه بیش تر مهمانان تمایل به برگزاری مراسم جشن تولد در روز شنبه دارند، مراسم در این روز برگزار شود.

4( پرسش از مهمانان كه چند نفر به مراسم می آیند، سپس تهیه و تدارک وسایل الزم برای مراسم 

رعایت كدام گزینه در رابطه با مسئله ی »برج هانوی« درست است؟-   

1( ۵ حلقه براساس اندازه به صورت صعودی از پایین به باال روی یک میله قرار می گیرند.

2( یک صفحه با اندازهی بزرگ تر باید بر روی صفحه ی كوچکتر قرار گیرد.

3( همه ی حلقه ها باید به ترتیب اولیه در میله ی سوم قرار گیرند تا به وضعیت مطلوب برسیم.

4( این مسئله مربوط به روش خرد كردن است

معلمی جهت برگزاری روش سنجش درس علوم از بچه ها می خواهد كه به روش بارش مغزی« عمل كنند، زهرا می گوید بهتر -   
است در آزمایشگاه امتحان برگزار شود، سارا می گوید بهتر است كتبی باشد و به همین ترتیب سایر دانش آموزان نظر می دهند و معلم 
تصمیم می گیرد امتحان را به صورت گروهی برگزار كند، زیرا بهترین روش است. به ترتیب چه مراحلی از روش بارش مغزی در این 

سؤال ذكر شده است؟
 3 – 1 )4                3 – 2 )3               4 – 3 )2               4 – 2 )1

فردی كه نتواند »برج هانوی« را حل نماید، ممكن است دچار چه حالتی شود؟-   
1( تعارض               2( اجتناب                3( ناكامی               4( ناكارآمدی

تعریف صحیح »مسئله« در كدام گزینه بیان شده است؟-   
١( دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع نامشخص با توجه به امکانات محدود

2( عدم دستیابی فوری به یک هدف نامشخص به دلیل موانع نامشخص با توجه به امکانات نامحدود
3( دستیابی فوری به یک هدف نامشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات نامحدود

4( عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات محدود

مراحل » چهارم «، »سوم« و »پنجم« حل مسئله به ترتیب كدام است؟ :-   
1( ارزیابی راه حل - بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های  جایگزین
2( بازبینی و اصالح راه حل - ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل های  جایگزین

3( بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های  جایگزین - ارزیابی راه محل
4( انتخاب راه حل های  جایگزین - ارزیابی راه حل - بازبینی و اصالح راه حل

كدام یک از مراحل حل مسئله باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم؟-   
2( تشخیص مسئله  1( بازبینی و اصالح راه حل   

4( به كارگیری راه حل مناسب برای حل مسئله  3( ارزیابی راه حل                       
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كدام یک از روش های حل مسئله بیشتر، در حل مسائل ریاضی كاربرد دارد؟-   
1( روش بارش مغزی                2( روش تحلیلی                3( روش خرد كردن               4( روش شروع از آخر
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1( مراحل حل مسئله به ترتیب عبارت از تشخیص مسئله، به كارگیری راه حل مناسب، بازبینی و اصالح راه حل، ارزیابی راه حل و انتخاب را ه حل های 

جایگزین است.
2( مسئله عبارت از عدم دستیابی فوری به یك هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود است.

3( هدفمند بودن، یك فرآیند و جریان تحت كنترل بودن، محدود بودن توانمندی های ما و مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ، ویژگی های مسئله هستند.
4( بد تعریف شده به معنای پیچیده بودن و دشواری حل یك مسئله است، به عبارت دیگر مسئله های پیچیده از آن جایی كه علل متعددی دارند به راحتی قابل 

تعریف نیستند.

در رابطه با عواملی كه در حل مسئله تاثیر می گذارند كدام گزینه نادرست است؟-   
1( به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص، اثر نهفتگی می گویند. 

2( تجربه گذشته بر توانایی های ما در حل مسئله تأثیر می گذارد. تاثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را انتقال گویند. 
3( نوع نگاه حل كننده مسئله باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد. بن بست زمانی ایجاد می شود كه حل كننده 

مسئله قادر به حل آن مسئله نباشد. 
4( نوع نگاه به مسئله، نادیه گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص و تجربه گذشته، عوامل موثر در حل مسئله هستند. 

در رابطه با روش های اكتشافی حل مسئله كدام گزینه صحیح نیست؟-   
1( در مسئله برج هانوی كه مثالی از روش كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب است در صورتی كه همه حلقه ها به صورت نزولی از پایین به باال روی 

میله سوم قرار بگیرند، وضعیت موجود مسئله حل شده است. 
2( در روش بار مغزی بعد ازاین كه مسئله تعریف شد، سعی می شود راه حل های مختلف ارائه شود، سپس معیارهایی برای داوری دوباره هر راه حل ارائه شده و 

در نهایت با استفاده از این معیارها بهترین راه حل ارائه شود.
3( بهتر است از روش های تحلیلی حل مسئله استفاده كنید. اگر به هر دلیلی قادر به استفاده از روش تحلیلی نبودید، بعد از استفاده از رو شهای اكتشافی، 

برای اطمینان صد در صدی، استفاده از روش های تحلیلی مفیدتر است.
4( روش های اكتشافی نیاز به پردازش عمیق اطالعات ندارند و در حداقل زمان به را ه حل می رسند اما اعتبار آن راه حل ها با گذشت زمان به شدت متزلزل 

می شود.

پاسخ درست پرسش های زیر در كدام گزینه آمده است؟-   
الف( كدا میك از پیامدهای ناتوانی در حل مسئله است؟

ب( اگر قرار باشد در آینده نزدیك در یك آزمون مهم شركت كنید، شناخت میزان دانش فعلی تان به شما كمك می كند تا موانع احتمالی 
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را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه دهید. این مورد مربوط به كدام ویژگی از ویژگی های مسئله است؟
1( الف( ناكارآمدی ب( مسئله یك فرآیند و جریان تحت كنترل است.             2( الف( فشار روانی ب( مسئله یك فرآیند و جریان تحت كنترل است.

3( الف( ناكارآمدی ب( در مسئله موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد.     4( الف( فشار روانی ب( در مسئله موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد.

موارد كدام گزینه به ترتیب به مزیت و محدودیت روش تحلیلی حل مسئله اشاره كرده اند؟-   
1( پیروی از قواعد مشخص - زمان بر بودن                                                    2( تضمین دستیابی به راه حل مسئله - تابعیت از احساسات شخصی \
3( مورد قبول همگان بودن - احتمال منجر شدن به ناكامی                           4( مبتنی بودن بر نظر شخصی - مناسب نبودن برای برخی از مسائل

به ترتیب اهمیت گذشت زمان از ویژگی های كدام روش اكتشافی است و مصداق روش كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت -   
مطلوب، كدام مورد است؟

1( روش شروع از آخر - روش بارش مغزی                    2( روش بارش مغزی - مسئله برج هانوی
4( روش خرد كردن مسئله - روش مهندسی معکوس 3( روش مهندسی معکوس - مسئله برج هانوی دلی 

به ترتیب هریک از موارد »درک ناقص از مسئله«، »استفاده كردن از راه حل های  غیرمنطقی« و »عدم شناسایی موانع احتمالی«، -   
در ارتباط با كدام یک از ویژگی های مسئله می باشند؟

1( هدفمند بودن مسئله - تحت كنترل بودن حل مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ
2( تحت كنترل بودن حل مسئله - تحت كنترل بودن حل مسئله - هدفمند بودن مسئله

3( تحت كنترل بودن حل مسئله به محدودیت توانمندی های ما در جریان حل مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ
4( هدفمند بودن مسئله به محدودیت توانمندی های ما در جریان حل مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ

با توجه به مسئله زیر، كدام گزاره صحیح است؟-   
احمد قرار است به یک جلسه مهم كاری برود و زمان كمی دارد. او هنوز موفق نشده است به مطالبی كه قصد ارائه آنها را در جلسه 
دارد، انسجام ببخشد. از طرفی دیگر، اتومبیل احمد پنچر شده است و برای رسیدن به جلسه باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده كند؛ 

بنابراین زمان بیشتری را در راه خواهد بود.«
1( پیچیدگی مسئله مورد نظر، آن را در دسته مسئله های بدتعریف شده قرار می دهد.

2( نرفتن به جلسه می تواند یک راه حل برای این مسئله باشد.
3( براساس اطالعات موجود، تعیین احتمال موفقیت احمد در جلسه دشوار است.

4( موانع مبهم و قوانین استاندارد برای رسیدن به هدف، از ویژگی های این مسئله است.

كدام روش های اكتشافی حل مسئله، راه حل مناسب تری برای حل مسائل بزرگ ارائه می دهند؟-   

1( شروع از آخر - بارش مغزی                                                               2( خرد كردن - شروع از آخر
3( كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - بارش مغزی                4( كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - خرد كردن

گزاره »تجربه طوالنی مطالعه كتاب، از طریق تلفن های هوشمند، مطالعه كتاب به صورت فیزیكی را دشوار می كند.« با كدام یک -   
از عوامل مؤثر در حل مسئله مرتبط است و كدام عبارت درباره آن نادرست است؟

1( انتقال - كودكان بیشتر در معرض این پدیده قرار می گیرند.
2( انتقال - اغلب موجب تسهیل حل مسئله می شود.

3( نهفتگی - نادیده گرفتن عوامل مانع حل مسئله جدید، باعث فراموشی می گردد.
4( نهفتگی - تکرار تکلیف جدید، دستیابی به راه حل مسئله جدید را تضمین می كند.
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چه تعداد از گزاره های زیر در رابطه با پیامدهای ناتوانی حل مسئله نادرست است؟-   

الف( ناتوانی در حل مسئله، وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می كند كه پرخاشگری نام دارد.
ب( بسیاری از افرادی كه احساس شكست می كنند، مشكالت عاطفی جدی دارند. 

ج( ناكامی باعث پرخاشگری می شود.
د( آشنایی مردم یک جامعه با راههای مقابله با فشار روانی، احتمال استفاده از روش های تهاجمی را كاهش می دهد.

4 )4               2 )3               1 )2               3 )1

»در بازی »فكر بكر«، یک نفر چهار مهره رنگی آبی، قرمز، سبز و زرد را به همین ترتیب، به نحوی كه طرف مقابل آنها را نبیند، -   
زیر دست خود می چیند. حال طرف مقابل باید با در اختیار داشتن مهره هایی به همان رنگ ها، بتواند ترتیب چینش فرد دیگر را حدس 
بزند. او ابتدا از تشخیص رنگ اول شروع می كند، بعد از پیدا كردن آن سراغ سایر رنگها می رود. در این مثال از كدام روش حل مسئله 

استفاده شده است؟

1( شروع از آخر                                                2( بارش مغزی
3( مهندسی معکوس                                      4( كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

كدام یک از عبارات زیر در مورد حل مسئله نادرست است؟-   

1( ناكامی و پرخاشگری، پیامدهای مستقیم ناتوانی در حل مسئله هستند.
2( عدم كسب مهارت های حل مسئله، ممکن است باعث احساس شکست در فرد شود.

3( در مرحله دوم روش بارش مغزی، راه حل های ی برای حل مسئله ارائه می شود.
4( بعد از استفاده از روش های اكتشافی، برای كسب اطمینان بیشتر، میتوان از روش های تحلیلی استفاده كرد.

در كدام یک از مسائل زیر، دستیابی به راه حل های  احتمالی دشوارتر است و علت آن كدام مورد نمی تواند باشد؟-   

١( نسبت وزن اجسام به سرعت سقوط و انرژی حاصله از آنها - عدم تعریف دقیق هدف
2( همبستگی بین استعمال دخانیات والدین و پرخاشگری فرزندان - امکان پیش بینی هدف

3( تأثیر رضایتمندی دانش آموزان از معلمان خود در پیشرفت تحصیلی آنها - عدم امکان شناسایی موقعیت اولیه
4( علل آلودگی هوا و تأثیر آن در بروز بیماری های جسمانی - وجود ابهام در تشخیص مسئله

حل مسئله به معنای یافتن بهترین رامحل برای مسئله با توجه به شرایط موجود است. منظور از شرایط موجود كدام است؟-   

1( موانع مشخص، امکانات و توانمندیهای محدود                  2( هدف مسئله و پیش بینی دستیابی یا عدم دستیابی به آن
3( موقعیت فعلی با مبدأ و موقعیت نهایی                                4( اصول و قوانین حاكم بر حل آن مسئله

 
به ترتیب عبارات دانشمندان به نسبت افراد عادی قادر به اكتشافات و اختراعات زیادی در رابطه با مسائل پیش آمده هستند« و »كسی -   

كه به زبان انگلیسی مسلط باشده زبان فرانسوی را راحت تر و سریعتر باد می گیرد، بیانگر كدامیک از عوامل مؤثر بر حل مسئله است؟
2( نوع نگاه به مسئله - اثر نهفتگی 1( تجربه گذشته - اثر نهفتگی 

4( نوع نگاه به مسئله - انتقال 3( تجربه گذشته – انتقال  

در ارتباط با مراحل حل مسئله كدام عبارات صحیح میباشد؟-   
الف( قبل از حل مسئله باید خود مسئله مشخص شود.

ب( در تشخیص مسئله، بهتر است فرد به كمک دیگران آن را شناسایی كند.
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ج( پایینی رامحل باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.
د( آخرین مرحله از مراحل حل مسئله. انتخاب وامحل های جایگزین مت

1( الف – ب               2( الف – د               3( ج – ب               4( د- ج 

 در ارتباط با عوامل مؤثر بر حل مسئله، بن بست چه زمانی ایجاد می شود و راه خروج از آن چیست؟-   
1( زمانی ایجاد می شود كه حل كننده مسئله به كمک تجربه گذشته خود قادر به حل مسئله نباشد - ایجاد موقعیت های جدید و خرد كردن مسائل

2( زمانی ایجاد می شود كه حل كننده مسئله به كمک تجربه گذشته خود قادر به حل مسئله نباشد - تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله
3( زمانی ایجاد می شود كه حل كننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد - ایجاد موقعیت های جدید و خرد كردن مسائل

4( زمانی ایجاد می شود كه حل كننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد - تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله

به ترتیب هر یک از سواالت زیر به كدام گروه از انواع مسئله اشاره دارد؟-   
الف( آیا هر عددی كه یكان آن صفر یا پنج باشد، بر عدد پنج بخش پذیر است؟

ب( آیا می توان گفت كه به ازای هر هزار متر ارتفاع، شش درجه دمای هوا كاهش میابد؟
ج( دلیل بی عدالتی و شكاف لبتانی چیست؟

د( آیا پرخاشگری می تواند از نتایج ناكامی و تعارض باشد؟
1( خوب تعریف شده - خوب تعریف نشده - خوب تعریف نشده - خوب تعریفنشده

2( خوب تعریف نشده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریف نشده
3( خوب تعریف نشده - خوب تعریف نشده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده

4( خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریفنشده - خوب تعریف نشده

كدام عبارت مربوط به مرحله سوم حل مسئله است؟-   
1( دانش آموزان باید نمرات درسشان را بعد و قبل از اجرای روش مطالعه جدید مقایسه كنند.

2( افرادی كه مسائل را به خوبی حل می كنند، دوست دارند روش های قبلی را بهبود بخشند،
3( تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل های  منطقی و درست منجر نمی شود.

4( دانش آموزی كه در یادگیری درس زبان انگلیسی مشکل دارد، باید برای حل آن مشکل، راه حل های  مناسبی در پیش گیرد.

كدام گزینه در رابطه با پیامدهای تلواتی در حل مسئله صحیح است؟-   
1( یکی از روش های حل تعارض ها، پرورش روش های درست حل مسئله است.

گاه باشند، احتمال استفاده از روش های تهاجمی و پرخاشگری كمتر خواهد بود. 2( هر قدر شهروندان جامعه از مهارت های حل مسئله آ
3( افرادی كه گاهی در حالت فشار روتی قرار دارند، روش های كارآمد حل مسئله را نمی دانند.

4( بسیاری از افرادی كه احساس شکست می كنند، مشکالت عاطفی جدی دارند و مهارت های حل مسئله را نمی دانند.

به ترتیب علت لزوم آزمون دادن برای موفقیت در كنكور و آسان بودن محل تمرین ریالی برای رهانیدان« به كدام ویكی مسئله -   
بر می گردد؟

1( تحت كنترل بودن فرایند مسئله به محدودیت توانمندی ها در مسئله              3( هدفمندی مسئله - تحت كنترل بودن فرایند مسئله
3( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت توانمندی ها در مسئله                  4( محدودیت توانمندی ها در مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی
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به ترتیب علت هریک از پیامدهای زیر در كدام گزینه به درستی آورده شده است؟-   

الف( ناكامی                                 ب( پرخاشگری                                 ج( تمایل به استفاده از روش های اكتیفی 
1( ناتوانی در حل مسئله - ناكامی - محدودیت های زمنی

2( ناتوانی در تصمیم گیری - ناكامی - شخصی بودن
3( پرخاشگری - عدم پرورش روش های درست حل مسئله به محدودیت های زمانی

4( ناتوانی در محل مسئله - مشکالت عاطفی - شخصی بودن

كدام گزینه در مورد روش بارش مغزی صحیح است؟-   
1( به معنی ارائه تمام راه حل های  احتمالی درست، جهت حل مسئله است.
2( به معنی بیرون كشیدن تمام موضوعات مرتبط با مسئله از حافظه است.

3( در این روش طی ۵ مرحله با استفاده از معیارهای مناسب به حل مسئله می پردازیم.
4( دومین مرحله این روش ارائه معیارهایی برای داوری درباره هر راه حل است.

كدامیک از ویژگی های مسئله به عنوان یكی از شاخص های تقسیم بندی مسقل به دو گروه خوب تعریف شده و خوب تعریف -   
شده نیز مطرح است؟

1( توانمندی های محدود ما در جریان حل مسئله                    2( مشخص بودن موقعیت فعلی در جریان حل مسئله
3( فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس                          4( تحت كنترل بودن حل مسئله

در جریان حل مسئله به ترتیب آگاهی كامل از آنچه انجام می دهیم مربوط به كدام ویژگی مسئله است و شخص در چه صورتی -   
احساس مسئله می كند؟

1( مشخص بودن موقعیت مپدأ - دانستن هدف                                                 2( تحت كنترل بودن جریان مسئله به دانستن هدف
3( مشخص بودن موقعیت مبدأ - شناسایی دقیق توانمندیها                              4( تحت كنترل بودن جریان مسئله - مشخص بودن موقعیت مبدأ

از كدام یک از روش های حل مسئله زمانی استفاده می كنیم كه مسئله و پاسخ مسئله را می دانیم، اما مسیر و فرایند رسیدن به -   
پاسخ را نمی دانیم؟

4( خردكردن مسئله 1( تحلیلی                                        2( بارش مغزی                                       3( مهندسی معکوس   

كدام گزینه در تعریف واژه: »ناكامی« كامال صحیح است؟-   
1( وضعیت شناختی ناخوشایند حاصل از ناتوانی در حل مسئله                  2( رفتار تکانشی ناخوشایند حاصل از ناتوانی در تصمیم گیری
3( وضعیت عاطفی ناخوشایند حاصل از ناتوانی در یادگیری                       4( وضعیت عاطفی نلمطلوب حاصل از ناتوانی در حل مسئله

كشور ایران توانسته است با احیای تاالبها و شیرین كردن آبهای شور، برای مبارزه با خشكسالی اقدامات شایانی انجام دهد، اما -   
كشورهای دیگر هنوز با مشكل خشكسالی مواجه هستند و از راههای غیر عقالنی برای برطرف كردن این مشكل استفاده می كننده 

علت عدم موفقیت سایر كشورها به كدام یک از ویژگی های مسئله اشاره دارد؟
1( هدفمند نبودن                             2( تحت كنترل نبودن فرایند حل مسئله

3( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها              4( مشخص نبودن موقعیت فعلی یا مپدا در جریان حل مسئله
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فردی كه با به كارگیری روش مطالعه جدید نتوانست در دروس خود پیشرفت كند باید ...-   
1( نمرات خود را بعد و قبل از اجرای روش مطالعه جدید مقایسه كند.                                        2( راه حل انتخاب شده را ارزیابی كند.

3( روش های قبلی را بهبود ببخشد و یا اصالح كند.                                                                 4( به راه حل های  جایگزین فکر كند.

در كدام گزینه گزاره؛ صحیحی پیرامون روش اكتشافی بیان شده است؟-   
1( با وجود اینکه اجرای آن، دستیابی به راه حل را تضمین نمی كند، این روش مورد قبول همه است.

2( این روش عمدتا تبع نظر و احساس شخصی بوده و به همین دلیل بسیار زمان بر است.
3( در این روش نیازی به پردازش عمیق اطالعات وجود ندارد و در حداقل زمان به راه حل می رسد

4( اعتبار آن با گذشت زمان به شدت متزلزل می شود، اما به هیچ وجه با خطا همراه نیست

شركت در آزمون های آزمایشی، حضور موفق و بدون استرس در كنكور را تسهیل می كند، این گزاره به ترتیب بیانگر وقوع كدام -   
پدیده می باشد و اثرمنفی این پدیده در چه صورتی رفع می شود؟

1( انتقال – بازیابی                   2( نهفتگی – بازیابی                   3( نهفتگی – بازیابی                   4( انتقال - بازیابی

كدام مسئله از مسئله های خوب تعریف شده نیست؟-   
1( چرا فصل ها در بعضی از مناطق كره زمین، از لحاظ مدت و سرد یا گرم بودن با نقاط دیگر تفاوت فاحش دارند؟

2( اگر یازده په عالوه دو برابر با ایکس باشد نه به عالوه پنج برابر چیست؟
3( چرا در طول تاریخ برخی از ملت ها سال ها تحت رهبری یک حاكم دیکتاتور زیسته اند؟

4( طبق یقته های فعلی، اولین نسل انسان های شبیه ما در كدام منطقه از جهان می زیسته اند؟

كدام یک از عبارات زیر صحیح است؟-   
1( برخورداری از حافظه قوی لزوما به معنای داشتن تفکر قوی است .

2( علت ناتوانی بسیاری از افراد در حل مسئله، نداشتن تجربه گذشته با نگاه جدید است.
3( یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری های قابل تعمیم نیست.

4( پرخاشگری باعث ناكامی افراد می شود.

در جریان حل مسئله چه چیز موجب استفاده از راه حل های غیرمنطقی می شود؟-   

1( روشن نبودن هدف                        2( تحت كنترل نبودن مسئله 

3( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها                   4( مشخص نبودن موقعیت فعلی 

مسئول یک واحد تولیدی لباس، دستور داده تا یک نفر الگو را بر روی پارچه با سنجاق وصل كند، فرد دیگر پارچه ها را برش بزند، -   
نفر بعدی كوک ها را بزند و دوخت ابتدایی را انجام بدهد و نفر چهارم دوخت لباس را كامل كند. روسی كه در این تولیدی به كار گرفته 

می شود. شبیه كدام روش حل مسئله است؟

1( روش خرد كردن                     2( بارش مغزی                     3( روش شروع از آخر                     4( روش تحلیلی 
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فردی كه با به كارگیری روش مطالعه جدید نتوانست در دروس خود پیشرفت كند باید ...-   
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 .............. از تجربه ی مثبت گذشته تأثیر -   
ً
عدم موفقیت برخی افراد در حل مسئله   سكه نشان می دهد كه ........ و معموال
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1( تجربۀ گذشتۀ فرد، یادگیري جدید را آسان مي كند- كودكان                  2( اثر تجربه ی گذشته همیشه اسان كردن راه حل نیست – كودكان 

3( تجربه ی گذشته ی فرد، یادگیری جدید را آسان می كند – بزرگساالن      4( اثر تجربه ی گذشته همیشه آسان كردن راه حل نیست – بزرگساالن 

به ترتیب »كدام یک از روش های حل مسئله، نیاز به پردازش عمیق اطالعات ندارد« و »اعتبار كدام روش ها با گذشت زمان به -   
شدت متزلزل می گردد«؟
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1( نگاه فعلی در حل مسئله كمك كننده نباشد- تغییر بازنمایی مسئله                2( نگاه فعلی در حل مسئله كمك كننده نباشد- بازبینی تجربۀ گذشته

3( مسئله با نگاه جدید قابل حل نباشد- تغییر بازنمایی مسئله                            4( مسئله با نگاه جدید قابل حل نباشد- بازبینی تجربۀ گذشته
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به ترتیب كدام مراحل بالفاصله قبل و بعد از مرحله ی »ارزیابی راه حل« قرار دارند؟-   

1( به كارگیری راه حل مناسب- انتخاب راه حل های جایگزین                    2( به كارگیری راه حل مناسب- بازبینی و اصالح راه حل

3( تشخیص مسئله- انتخاب راه حل های جایگزین                                    4( تشخیص مسئله- بازبینی و اصالح راه حل

زمانی كه به دالیلی امكان دستیابی فوری به هدف فراهم نیست، با كدام حالت مواجهیم؟-   
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1( ارزشمندی اطالعات حافظه به دلیل توانمندسازی انسان برای تفکر است.

2( وجود اطالعات بیشتر در حافظه لزوم آمادگی فرد را برای تفکر افزایش نمی دهد.

3( داشتن حافظه قوی همیشه به معنای برخورداری فرد از تفکر قوی نیست.

گاهی كامل از روش تفکر است. 4( اندیشیدن مستلزم بهره مندی از دانش گذشته و آ

دبیر درس ریاضی سال دوازدهم به دانش آموزان خود می گوید »شما هرچه مسئله های بیشتری در مورد هر مبحث حل كنید -   
سرعت خود را / در حل مسائل كنكور باال می برید و احتمال موفقیتتان بیشتر می شود. این توصیه بیشتر بیانگر كدام یک از عوامل مؤثر 

بر حل مسئله است؟

1( اثر نهفتگی                     2( اثر انتقال                    3( نوع نگاه به مسئله                    4( بازبینی تجربه گذشته
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سارا برای چیدن یک پازل ابتدا قطعه های دور تا دور آن را می چیند و سپس به تدریج قسمتهای داخلی آن را تكمیل می نماید. -   
روش سارا شبیه كدام یک از روش های حل مسئله است؟

1( روش كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب                           2( روش بارش مغزی

3( روش شروع از آخر                                                                                          4( روش تحلیلی

مسائل پیچیده به دلیل ............... به راحتی قابل تعریف نیستند و مسائلی كه در آنها ................. از نوع بد تعریف شده -   
هستند.

1( وجود علل متعدد- ابهام های زیادی وجود دارد                             2( وجود علل متعدد- عدم دستیابی به هدف تضمین شدنی است

3( عدم شناسایی موقعیت اولیه - ابهام های زیادی وجود دارد           4( عدم شناسایی موقعیت اولیه - عدم دستیابی به هدف تضمین شدنی است

دو خواهر به منظور كاهش وزن به متخصص تغذیه مراجعه می كنند. پزشک برای آنها یک رژیم كم كالری یكسان تجویز می كند -   
و بعد از سه هفته مالحظه می كند كه یكی از آنها یک كیلو وزن كم كرده و دیگری اصال كاهش وزن نداشته است. پزشک برای خواهر 
اول عالوه بر تغییر در رژیم غذایی یک برنامه ورزشی هم در نظر می گیرد و برای خواهر دوم آزمایش خون می نویسد و متوجه می شود 
كه به دلیل كم كاری تیروئید باید دارو دریافت كند. در این مثال پزشک به ترتیب در مورد »خواهر اول« و »خواهر دوم« پس از ارزیابی راه 

حل« كدام یک از مراحل حل مسئله را در پیش گرفته است؟

1( بازبینی و اصالح راه حل - به كارگیری راه حل مناسب                     2( بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های  جایگزین

3( به كارگیری راه حل مناسب - بازبینی و اصالح راه حل                      4( به كارگیری راه حل مناسب انتخاب راه حل های  جایگزین

به ترتیب هر یک از موقعیت های زیر بیانگر كدام مرحله روش بارش مغزی است؟-   

الف( معلم می گوید: »تكلیف امروز ما تعیین موضوع كاغذ دیواری است.«

ب( فقط موضوعاتی كه مرتبط با آلودگی هوا است، پذیرفته می شود.

1( مرحله )2( - مرحله )3(                                                        2( مرحله )1( - مرحله )2( 

3( مرحله )1( - مرحله )3(                                                       4( مرحله )2( - مرحله )4( 

در كدام گزینه، حل مسئله دشوارتر است؟ -   

1( علت سوراخ شدن الیه اوزون چیست؟                                 2( دلیل فرسودگی شغل معلمان چیست؟
3( بزرگترین استان ایران كدام است؟                                       4( علت جاری شدن سیل در رودخانه ها چیست؟

 كدام روش حل مسئله زیر با بقیه متفاوت است؟-   

1( زهرا سعی می كند میله ها را در جای مناسب قرار دهد و به وضعیت مطلوب در مسئله برج هاتوی برسد. 

2( معلم برای انتخاب مکانی مناسب جهت رفتن به اردو، با توجه به نزدیک بودن هفته دفاع مقدس، دانش آموزان را به موزه دفاع مقدس می برد.

3( زهرا از همسرش می پرسد كه آیا به مسافرت می روند و بعد از اطمینان، وسایل مناسب سفر را آماده می كند.

4( امیر با توجه به اینکه مادرش برای آشپزی به ظروف نیاز دارد، برای روز مادر لوازم مورد نیاز او را برایش خریداری می كند. 
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با توجه به كدام ویژگی مسئله، ممكن است افراد از راه حل های  غیرمنطقی برای حل مسئله استفاده كنند؟-   
1( مسئله، یک »فرآیند و جریان« تحت كنترل است.                                                  2( مسئله، هدفمند است.

3( در مسئله، موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد.                                              4( در مسئله، توانمندی های ما محدود است. 

دو عبارت بیان شده در كدام گزینه در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر حل مسئله نادرست می باشند؟-   

1( اثر تجربه گذشته، همیشه آسان كردن راه حل است - تجربه گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی خواهد بود.
2( نوع نگاه دانشمندان به مسائل، با افراد عادی بسیار متفاوت است - اتجربه گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی خواهد بود. !

3( پیروی صرف از تجارب گذشته، راهگشای مفیدی خواهد بود - بن بست در حل مسئله زمانی اتفاق می افتد كه حل كننده مسئله با تغییر نگاه خود قادر به 
حل آن نباشد.

4( پیروی صرف از تجارب گذشته، راهگشای مفیدی خواهد بود - نوع نگاه دانشمندان به مسائل با افراد عادی بسیار متفاوت است.

به ترتیب بیان كنید مرحله ) ( حل مسئله چه نام دارد و مثال آن در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

1( ارزیابی راه حل - مقایسه نمرات قبل و بعد تمرین مکرر در درس ریاضی

2( به كارگیری راه حل مناسب - استفاده از تمرین مکرر در درس ریاضی

3( به كارگیری راه حل مناسب - مقایسه نمرات قبل و بعد تمرین مکرر در درس ریاضی

4( ارزیابی راه حل - استفاده از تمرین مکرر در درس ریاضی

كدام یک از فعالیت های زیر مربوط به تفكر نیست؟-   

1( سینا در مورد راستی یا ناراستی یکی از دوستان خود قضاوت می كند…

2( محمد از روش شروع از آخر برای رسیدن به جواب معادالت ریاضی استفاده می كند.

3( سارا جهت انتخاب رشته تحصیلی خود مردد است.

4( امین با دیدن خطوط همگرا و واگرا، دچار خطای ادراكی مولر - الیر شده است. 

تعریف »اثر نهفتگی« در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

1( اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی نامشخص                                                          2( اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی كوتاه

3( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله                                                                                   4(  اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی طوالنی

كدام دو عبارت زیر در مورد تفاوت های روش تحلیلی و اكتشافی حل مسئله نادرست است؟-   

1( روش شیر یا خط مبتنی بر محاسبات ذهنی است - روش های اكتشافی نیاز به پردازش عمیق اطالعات دارند. /

2( در بسیاری از موارد، روش های تحلیلی زمان بر هستند - روش های اكتشافی نیاز به پردازش عمیق اطالعات دارند.

3( روش شیر یا خط مبتنی بر محاسبات ذهنی است - روش های تحلیلی مورد قبول همه است.

4( در بسیاری از موارد، روش های تحلیلی زمان بر هستند - روش های تحلیلی مورد قبول همه است.

كدام عبارت زیر در رابطه با ناكامی به درستی بیان شده است؟-   

1( ناكامی باعث ناتوانی در حل مسئله می شود.                                            2( همه افرادی كه احساس شکست می كنند، مشکالت عاطفی جدی دارند.

3( پرخاشگری یکی از علل ایجاد ناكامی است.                                           4( ناكامی های مکرر، پیامدهای ناگواری به دنبال دارند.

تفکر )1( حل مسئله

313

كدام یک از موضوعات زیر جزو مسائل »خوب تعریف شده« است؟-   

١( مالک های موفقیت در كنکور چیست؟                                                                     2( برای محبوبیت در بین عموم مردم چه ویژگی هایی باید داشت؟

3( برای ساخت خانه ای مقاوم در برابر آتش سوزی چه نکاتی باید رعایت شود؟                   4( افراد با چه ویژگی های شخصیتی برای ازدواج با یکدیگر مناسب ترند؟

افراد عجول و كم حوصله ترجیح میدهند از كدام روش حل مسئله استفاده كنند؟ علت این انتخاب چیست؟-   

1( تحلیلی - دستیابی به راه حل را تضمین می كند.                              2( اكتشافی در حداقل زمان به راه حل می رسند.

3( تحلیلی- در حداقل زمان به راه حل می رسند.                                 4( اكتشافی - دستیابی به راه حل را تضمین می كنند.

كدام عبارت در مورد »حل مسئله« نادرست است؟-   

١( اگر در دنیای پیرامون ما مسئله هایی وجود نداشت، علم رشد نمی كرد.

2( تالش انسان ها برای حل مسائل با روش های درست، تهدید را به فرصت پیشرفت تبدیل می كند.

3( بسیاری از مردم به این دلیل كه راه حل مسائل را نمیدانند نسبت به مسئله تصور مثبتی ندارند.

گاهی كامل، به یک موضوع می اندیشد. گاهی بدین معنا است كه فرد بدون آ 4( اصطالح تفکر بدون آ

به ترتیب »اثر انتقال« به چه معناست و در چه صورت راهگشای مفیدی خواهد بود؟-   

1( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله - بازبینی تجارب گذشته

2( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله - فراموش كردن موانع حل مسئله

3( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص - بازبینی تجارب گذشته

4( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص - فراموش كردن موانع حل مسئله

درک از مسئله در چه صورت ناقص خواهد بود؟-   

1( درگیر نشدن با موضوع به طور كامل                                         2( روشن نبودن هدف

گاهی كامل نسبت به موضوع                                 4( نشناختن موانع احتمالی 3( عدم وجود آ

شخصی برای پیدا كردن یک آدرس جدید از نرم افزار مسیریاب استفاده می كند و طبق نقشه ای كه در آن نشان داده شده است، -   
خیابان ها را طی می كند تا به مقصد برسد. روشی كه این فرد در پیش گرفته مطابق كدام یک از روش های حل مسئله است؟

1( تحلیلی                                                                                      2( خرد كردن مسئله

3( كاهش تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب                               4( مهندسی معکوس

بر اساس متن كتاب درسی همه موارد زیر از اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت است، به جز ...................-   

1( افرادی پرورش یابند كه بتوانند بر مسائل و مشکالت خود در زندگی روزمره غلبه كنند. 

2( افراد به اصول و قوانینی دست یابند كه در موقعیتهای دیگر هم قابل استفاده باشد. 2

3( افراد با توجه به شرایط موجود و امکانات و توانمندی هایشان به اهداف خود دست یابند.

4( افراد از طریق تمرین های مختلف آموزشی به راه حل مسائل خاص دست یابند.
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كدام یک از موضوعات زیر جزو مسائل »خوب تعریف شده« است؟-   

١( مالک های موفقیت در كنکور چیست؟                                                                     2( برای محبوبیت در بین عموم مردم چه ویژگی هایی باید داشت؟

3( برای ساخت خانه ای مقاوم در برابر آتش سوزی چه نکاتی باید رعایت شود؟                   4( افراد با چه ویژگی های شخصیتی برای ازدواج با یکدیگر مناسب ترند؟

افراد عجول و كم حوصله ترجیح میدهند از كدام روش حل مسئله استفاده كنند؟ علت این انتخاب چیست؟-   

1( تحلیلی - دستیابی به راه حل را تضمین می كند.                              2( اكتشافی در حداقل زمان به راه حل می رسند.

3( تحلیلی- در حداقل زمان به راه حل می رسند.                                 4( اكتشافی - دستیابی به راه حل را تضمین می كنند.

كدام عبارت در مورد »حل مسئله« نادرست است؟-   

١( اگر در دنیای پیرامون ما مسئله هایی وجود نداشت، علم رشد نمی كرد.

2( تالش انسان ها برای حل مسائل با روش های درست، تهدید را به فرصت پیشرفت تبدیل می كند.

3( بسیاری از مردم به این دلیل كه راه حل مسائل را نمیدانند نسبت به مسئله تصور مثبتی ندارند.

گاهی كامل، به یک موضوع می اندیشد. گاهی بدین معنا است كه فرد بدون آ 4( اصطالح تفکر بدون آ

به ترتیب »اثر انتقال« به چه معناست و در چه صورت راهگشای مفیدی خواهد بود؟-   

1( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله - بازبینی تجارب گذشته

2( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله - فراموش كردن موانع حل مسئله

3( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص - بازبینی تجارب گذشته

4( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص - فراموش كردن موانع حل مسئله

درک از مسئله در چه صورت ناقص خواهد بود؟-   

1( درگیر نشدن با موضوع به طور كامل                                         2( روشن نبودن هدف

گاهی كامل نسبت به موضوع                                 4( نشناختن موانع احتمالی 3( عدم وجود آ

شخصی برای پیدا كردن یک آدرس جدید از نرم افزار مسیریاب استفاده می كند و طبق نقشه ای كه در آن نشان داده شده است، -   
خیابان ها را طی می كند تا به مقصد برسد. روشی كه این فرد در پیش گرفته مطابق كدام یک از روش های حل مسئله است؟

1( تحلیلی                                                                                      2( خرد كردن مسئله

3( كاهش تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب                               4( مهندسی معکوس

بر اساس متن كتاب درسی همه موارد زیر از اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت است، به جز ...................-   

1( افرادی پرورش یابند كه بتوانند بر مسائل و مشکالت خود در زندگی روزمره غلبه كنند. 

2( افراد به اصول و قوانینی دست یابند كه در موقعیتهای دیگر هم قابل استفاده باشد. 2

3( افراد با توجه به شرایط موجود و امکانات و توانمندی هایشان به اهداف خود دست یابند.

4( افراد از طریق تمرین های مختلف آموزشی به راه حل مسائل خاص دست یابند.
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روانشناسی جامع کنکور

 »مقایسه نمرات قبل و بعد از روش جدید مطالعه« به كدام یک از مراحل حل مسئله مربوط است و انجام این مرحله چه پیامد مثبتی -   
خواهد داشت؟

1( ارزیابی راه حل - روش های قبلی بهبود می یابند و اصالح می شوند.
2( ارزیابی راه حل - مالک روشنی برای فهم موقعیت به دست می آوریم.

3( بازبینی و اصالح راه حل - روش های قبلی بهبود می یابند و اصالح می شوند.
4( بازبینی و اصالح راه حل - مالک روشنی برای فهم موقعیت به دست می آوریم.

اگر دانش آموزی برای حل یک مسئله از روش تحلیلی استفاده كند، كدام مورد درست است؟-   
1( در حداقل زمان به راه حل می رسد.                      2( به طور تضمینی به راه حل، دست پیدا می كند. 

4( با گذشت زمان، اعتبار راه حل زیر سوال می رود.  3( بدون پردازش عمیق اطالعات به راه حل می رسد.  

آقای جعفری در مصاحبه ی استخدامی در شغل مورد عالقه ی خود پذیرفته نشده است؛ او با چه مسئله ای روبه رو شده است؟-   
1( تعارض                      2( ناكامی                     3( اضطراب                     4( فرسودگی

محصول ناتوانی در حل مسئله چه نام دارد؟-   
1( تعارض                     2( ناكامی                     3(شکست در حل مسئله                      4( ناتوانی عملیاتی

این -    خصوص  در  مورد،  كدام  است.  كرده  حل  آن را  اكتشافی  روش های  از  استفاده  با  مسئله،  یک  با  مواجهه  در  دانش آموزی 
دانش آموز درست است؟

1( همه دانش آموزان راه حل او را قبول دارند.                         2( زمان كمی را برای حل مسئله صرف كرده است. 
3( با كمترین خطا به راه حل مسئله دست پیدا كرده است.             4( بر اساس پردازش دقیق اطالعات و قواعد مشخص عمل كرده است.

از -    كدام یک  علت  مسئله«  حل  كارآمد  روش های  »ندانستن  و  چیست  معلول  تهاجمی«  روش های  از  »استفاده  و  »پرخاشگری«   
گزینه های زیر است؟

1( ناكامی – ناكامی در سطح اجتماعی – افرادی كه گاهًا در حالت فشار روانی قرار دارند.
2( فشار روانی – ناكامی در سطح فردی – افرادی كه مدام در حالت فشار روانی قرار دارند. 

3( ناتوانی در حل مسئله – ناكامی در سطح اجتماعی – افرادی كه مدام در حالت فشار روانی قرار دارند.
4( فشار روانی – فشار روانی – افرادی كه گاهًا در حالت فشار روانی قرار دارند. 

به ترتیب پاسخ سواالت زیر در كدام گزینه آمده است؟-   
- به چه دلیل برخی از افراد تمایل دارند كه از روش های اكتشافی هنگام حل مسئله استفاده كنند؟

- مسئله برج هانوی مربوط به كدام یک از روش های حل مسائل می باشد؟
- چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد و می خواهد هر سه را به آن طرف رودخانه ببرد. چگونه گرگ و گوسفند و علف 
را به آن سوی رودخانه ببرد، بدون این كه علف و گوسفند خورده شوند؟« این مسئله را با كدام یک از روش های اكتشافی بهتر می توان 

حل كرد؟
1( زمان بر نبودن – كاهش تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب – كاهش تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

2( نیاز به اطالعات عمیق – روش خرد كردن – بارش فکری 
3( زمان بر نبودن – بارش فکری – روش خرد كردن

4( نیاز به اطالعات عمیق – روش خرد كردن – كاهش تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
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 كدام روش حل مسئله، از اعتبار عمومی بیشتری برخوردار است؟-   

1( تحلیلی                     2( خرد كرد                     3( بارش مغزی                     4( شروع از آخر

پاسخ صحیح سواالت زیر كدام گزینه می باشد؟-   
الف( تفكر ناخودآگاه چه نوع تفكری است؟

ب( كدام مسئله، از نوع خوب تعریف شده است؟
ج( چه عاملی در »فردی كه دوچرخه سواری بوده، می تواند راحت تر موتورسواری یاد بگیرد« تأثیر دارد؟

گاهی می باشد. ب( چرا خودروی مقابل متوقف شده است؟ ج( انتقال  1( الف( تفکری كه بدون آ
گاهی می باشد. ب( بزرگ ترین عدد چهار رقمی فرد چه عددی است؟ ج( تجربه ی گذشته 2( الف( تفکری كه بدون آ

گاهی كامل داریم. ب( چرا خودروی مقابل متوقف شده است؟ ج( انتقال  3( الف( این نوع تفکر درست نمی باشد چون به آن چه كه می اندیشیم، آ
گاهی كامل داریم. ب(  بزرگ ترین عدد چهار رقمی فردی چه عددی است؟ ج( تجربه گذشته 4( الف( این نوع تفکر درست نمی باشد چون به آن چه كه می اندیشیم، آ

به ترتیب در مورد مسئله ی »مددكاری كه توانسته خانواده ی یک بیمار مرگ مغزی را راضی به اهدای قلب كند، در موقعیت گرفتن -   
 درستی بیان شده است و موارد مطرح 

ً
رضایت از خانواده ی مقتول عملكرد ماهرانه تری خواهد داشت« در كدام گزینه، گزاره ی كامال

شده در كدام گزینه به مرحله ی سوم و چهارم حل مسئله اشاره دارد؟
1( تغییر بازنمایی مسئله، راه خروج از بن بست آن است - تصور مبهم از مسئله به راه حل منطقی منجر نمی شود - مالک روشنی برای فهم موقعیت در دست 

خواهیم داشت.
2( مراجعۀ مجدد به مسئله بعد از مدت زمانی مشخص موانع حل آن را از بین می برد - مالک روشنی برای فهم موقعیت در دست خوهیم داشت - بهتر است 

در شناسایی مسئله، خود فرد نقش اساسی را داشته باشد.
3( اثر انتقال همیشه تسهیل راه حل نیست - پاسخگو نبودن یک راه حل باید منجر به تفکر در مورد راه حل جایگزین شود - به كارگیری راه حل مناسب در 

برخورد با مسئله ضروری است.
4( كسی كه روش های حل مسئله را می داند در موقعیت های جدید از آنها برای حل مسئله استفاده می كند - مالک روشنی برای فهم موقعیت در دست خواهیم 

داشت - افراد موفق در حل مسائل، روش های قبلی را بهبود می بخشند.

روش های تحلیلی مبتنی بر .................. است:-   
1( محاسبات ذهنی، قواعد فلسفی و پیش بینی راه حل                       2( نظر شخصی، قواعد فلسفی و نیازسنجی واقعی

3( محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی                        4( نظر شخصی، قواعد منطقی و پیش بینی راه حل

در مسئله ای فرد باید نه دایره را به شكل یک مربع كنار هم قرار گرفتند را با چهار پاره خط به هم وصل كند. علی موقع حل این -   
مسئله راه های مختلف را امتحان می كند اما به این دلیل كه او فكر می كند سر پاره خط ها باید روی دایره ها باشد تنوانسته مسئله را حل 

كند. كدام یک از راه حل های  زیر به وی كمک می كند تا این كار را انجام دهد؟
1( توجه به اثر نهفتگی                      2( توجه به اثر منفی اثر انتقال

4( استفاده از روش بارش فکری 3( تغییر نوع نگاه به مسئله  

كدام یک از عبارات زیر با كلمۀ روبروی خود ارتباط ندارد؟-   

1( كودكان كمتر در معرض این نوع از عوامل تأثیرگذار در حل مسئله هستند )اثر انتقال(
2( باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن را به خاطر آورد و اقدامات احتمالی فرد برای حل مسئله، تحت الشعاع آن خواهد بود )نوع نگاه به 

مسئله(
3( در نتیجه ی آن عواملی كه مانع حل آن مسئله هستند فراموش می شود )اثر نهفتگی(

4( به این علت دانشمندان برخالف مردم عادی قادر به اكتشافات و اختراعات زیادی هستند )اثر نهفتگی(
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 كدام روش حل مسئله، از اعتبار عمومی بیشتری برخوردار است؟-   
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دانش آموزی با استفاده از روش اكتشافی به دنبال حل یک مسئله است. كدام مورد درخصوص اقدامات این دانش آموز درست -    
است؟

1( از روش مطمئن و استاندارد برای حل مسئله استفاده می كند.

2( به طور قطعی و تضمینی به راه حل درست مسئله دست پیدا می كند.

3( اطالعات جمع آوری شده را به طور دقیق، منظم و گام به گام پردازش می كند.

4( روش های مختلفی را شخصًا استفاده می كند و در زمان كوتاهی به راه حل احتمالی می رسد.

كدام مورد، درخصوص حل مسئله درست است؟-    

1( مسئله ای كه چند علّیتی است را نمی توان با اقدامات مشخص و استاندارد حل كرد.

2( یادگیری حاصل از حل مسئله قابل استفاده در موقعیت های جدید و آتی نیست.

گاهی كامل نسبت به موضوع، یکی از دالیل نرسیدن به راه حل است. 3( آ

4( آخرین مرحله در حل مسئله تشخیص دقیق و روشن آن است.

كدام عبارت، در خصوص »تفكر« درست تر است؟-    

گاهی می شود. گاهی باعث ایجاد تفّکر بدون آ گاه است.                                 2( توجه بدون آ 1( باتوجه به علوم پیشرفته ی امروزی، بخشی از تفّکر ناخودآ

گاهانه است و شامل تفسیر تا تصمیم است.  3( هدف نهایی هر نوع تفکری دستیابی به حل مسئله است.                                                4( كاماًل آ

چرا اطالعات حافظه ارزشمند است؟-    

2( زیرا باعث موفقیت ما می شود. 1( زیرا می تواند تفکر ما را بسازد.                      

4( زیرا باعث قوام فکری ما می شود. 3( زیرا قدرت بدنی ما را افزایش می دهد. 

حل مسئله، بیانگر كدام جنبه از رشد انسان است؟-    

1( اجتماعی                     2( اخالقی                     3( هیجانی                     4( شناختی

كدام مورد، از مسائل »بد تعریف شده« است؟-    

2( انتخاب شهردار برای یک شهر 1( علل ترافیک شهرهای بزرگ               

3( شركت در یک مسابقه ی ورزشی                        4( پخش غذا برای اعضای خانواده

گزینه ی صحیح را مشخص كنید. -    

1( مشخص كردن بسیاری از مسائل زندگی واقعی، آسان است.                           2( در تشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش اصلی را ایفا كنند.

3( تشخیص مسئله همان احساس مبهم از یک مسئله نیست.                            4( راه حل های منطقی و درست نتیجه ی داشتن تصوری مبهم از مسئله است. 

به ترتیب هدف از »نظام تعلیم و تربیت« و »تمرین های مختلف آموزشی« چیست؟-    

1( فرد بتواند بر مسائل و مشکالت خود غلبه كند - به اصول و قوانینی دست یابیم كه در موقعیت های دیگر هم قابل استفاده باشد.

2( دستیابی به راه حل آن مسئله خاص - فرد بتواند بر مسائل و مشکالت خود غلبه كند.

3( به اصول و قوانینی دست یابیم كه در موقعیت های دیگر هم قابل استفاده باشد - فرد بتواند بر مسائل و مشکالت خود غلبه كند.

4( به اصول و قوانینی دست یابیم كه در موقعیت های دیگر هم قابل استفاده باشد - دستیابی به راه حل آن مسئله خاص
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 به ترتیب »احساس مسئله« و »مواجه شدن با مسئله« مربوط به كدام یک از ویژگی های مسئله است؟-    

1( هدفمند بودن - توانمندی های محدود                    2( توانمندی های محدود - مسئله، فرایند تحت كنترل

3( مسئله، فرایند تحت كنترل - هدفمند بودن              4( توانمندی های محدود - هدفمند بودن

گزاره های زیر به ترتیب به چه مفاهیمی اشاره دارند. -    

 استانداردی هم وجود دارد.
ً
الف( مسئله ای كه موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و قوانین كامال

ب( اولین گام حل مسئله است. 

پ( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را گویند. 

1( مسئله خوب تعریف شده - به كارگیری روش هایی مناسب - اثر نهفتگی                    2( مسئله خوب تعریف شده - تشخیص مسئله – انتقال

3( مسئلۀ بی نیاز به تعریف - تشخیص مسئله – انتقال                                                      4( مسئله خوب تعریف شده - تشخیص مسئله - اثر نهفتگی

گزینه ی نادرست را مشخص كنید. -    

گاه درست است. 1( فرد در حین تفکر از دانش گذشتۀ خود بهره مند می شود.                                        2( به كارگیری اصطالح تفکر ناخودآ

3( به فعالیت هایی از قبیل تفسیر، قضاوت، حل مسئله و ... تفکر می گویند.                4( فرد هنگام تفکر، اطالعات موجود در حافظه را هم به خاطر می آورد.

 كدام گزینه صحیح می باشد. -    

1( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را »تبدیل« می گویند.             2( تجربۀ گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی خواهد بود.

3( توانایی حل مسئله تحت تأثیر عوامل محدودی است.                          4( اثر تجربۀ گذشته، همیشه آسان كردن راه حل است.

هر یک از گزاره های زیر به ترتیب به كدام یک از مراحل حل مسئله اشاره دارند؟-    
الف( این كار باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.

ب( تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود.
پ( افرادی كه مسائل را به خوبی حل می كنند، دوست دارند روش های قبلی را بهبود ببخشند.

1( تشخیص مسئله - تشخیص مسئله - انتخاب راه حل های جایگزین             2( تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل های جایگزین
3( ارزیابی راه حل - تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل                         4( ارزیابی راه حل - تشخیص مسئله - انتخاب راه حل های جایگزین

گزینۀ نادرست را مشخص كنید.-    

1( حل مسئله به معنای یافتن آسان ترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.

2( مسئله یک فرایند و جریان تحت كنترل است.

گاهی كامل نسبت به آنچه انجام می دهد، دارد. 3( وقتی فردی در حال حل مسئله است، آ

4( در جریان حل مسئله بهتر است جدی باشیم.

كدام یک از گزینه های زیر جزء مسائل بد تعریف شده می باشد؟-    

1( دلیل تبعیض های اجتماعی چیست؟                                           2( نقش زنان را در انقالب تبیین كنید؟

3( آیا یارانه ها كمکی به بهبود شاخص رفاه اجتماعی می كنند؟                     4( همۀ موارد
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3( ارزیابی راه حل - تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل                         4( ارزیابی راه حل - تشخیص مسئله - انتخاب راه حل های جایگزین

گزینۀ نادرست را مشخص كنید.-    

1( حل مسئله به معنای یافتن آسان ترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.

2( مسئله یک فرایند و جریان تحت كنترل است.

گاهی كامل نسبت به آنچه انجام می دهد، دارد. 3( وقتی فردی در حال حل مسئله است، آ

4( در جریان حل مسئله بهتر است جدی باشیم.

كدام یک از گزینه های زیر جزء مسائل بد تعریف شده می باشد؟-    

1( دلیل تبعیض های اجتماعی چیست؟                                           2( نقش زنان را در انقالب تبیین كنید؟

3( آیا یارانه ها كمکی به بهبود شاخص رفاه اجتماعی می كنند؟                     4( همۀ موارد
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مسئله یعنی: »عدم .......... فوری به یک .............. به دلیل .............. با توجه به امكانات و توانمندی های ...............«.-    

1( دستیابی - هدف مشخص - موانع مشخص – محدود                      2( دستیابی - هدف معین - نبود جواب - فراوان

3( وارسی - كاركرد مشخص - مشکالت مشخص - زیاد                     4( وارسی - هدف مشخص - موانع مشخص - زیاد

 آگاهانه است؛ چون شخصی كه در حال تفكر است ..................-    
ً
تفكر عملی كامال

گاهی دارد. 1( از دانش گذشته بهره مند می شود.                                                                                                 2( به آنچه می اندیشد و روش تفکر خود كاماًل آ

گاهی داشتن ویژگی انسان است و تفکر از این ویژگی مستثنی نمی باشد.                          4( گزینه 1 و 2 3( ک اًل آ

كدام یک از فعالیت های زیر تفكر نمی باشد؟-    

1( تفسیر كردن - قضاوت كردن                           2( تفسیر كردن - تصمیم گیری كردن 

3( تفسیر كردن - هنجارسازی كردن                     4( همۀ موارد

در كدام یک از موارد زیر تالش برای حل مسئله به راه منطقی منجر نمی شود؟-    

1( نمایندۀ مجلس یکی از شهرهای كرمانشاه، در سفرهای خود به روستاهای این استان همواره به مردم قول حل مشکالتشان را می دهد و هر ساله بودجه ای 
نیز خرج این روستا می شود، اما به دلیل شفاف نبودن مشکل این بودجه در موارد متنوعی خرج شده و راه به جایی نمی برد.

2( وزیر بهداشت كشور در جریان كامل فرایند ساخت واكسن وطنی قرار دارد، هر هفته بیمارستان ها را مورد بررسی قرار می دهد و در جهت حل مشکل كمبود 
تجهیزات بیمارستانی نظارت سرسختانه ای بر مراكز درمانی دارد، اما از هزینه های سنگین درمان غافل است.

3( شمار مردمی كه همه روزه با مترو جابه جا می شوند بسیار باال است و مردم درخواست جدی برای افزایش قطارها دارند، این در حالی است كه شركت مترو 
تهران از حداكثر ظرفیت خود استفاده می كند.

4( دولت برای حل مشکل كمبود شغل در حال نظارت و بررسی دقیق شمار افراد بیکار، افراد شاغل در مراكز دولتی و افراد شاغل در موسسات آزاد است، اما 
آمارها دقیق نیستند.

»تشخیص مسئله با احساس مبهم از آن فرق دارد« كدام یک از گزینه های زیر مثال  بهتری برای این عبارت است؟-    

1( علی سر كالس ریاضی نمی تواند مسئله هایش را، با اینکه معلم توضیح داده است، حل كند ولی وقتی مادرش برایش توضیح می دهد به درستی می فهمد و حل می كند.

2( پدر و مادر علی در مورد به كجا سفر كردن از او مشورت نمی گیرند زیرا فکر می كنند او نمی تواند پاسخ درست و منطقی به این مسئله بدهد.

3( علی هر چه درس زبان را می خواند و دوره می كند اما باز هم نمی تواند در آن درس پیشرفت كند. به نظر او در این درس بی استعداد است.

4( علی نمی داند كه آیا راه حلی كه در مورد مشکل به وجود آمده برای پدرش به ذهنش رسیده به نتیجه خواهد رسید یا نه.

جاهای خالی در عبارت زیر به ترتیب با چه كلماتی به درستی پر می شوند؟-    

.......... ) (............ ← ← به كار گیری روش های مناسب  مراحل حل مسئله: .......)1( ......... 

1( ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل جایگزین                                     2( تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل

3( بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های جایگزین                  4( تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل

 از نوع .................. هستند و پرسش: علت گرم شدن كرۀ زمین -    
ً
مسائلی كه در علوم انسانی با آن ها مواجه هستیم عمدتا

چیست؟ یک مسئلۀ .................. است.

1( خوب تعریف شده - خوب تعریف شده        2( خوب تعریف شده - بد تعریف شده

3( بد تعریف شده - بد تعریف شده                            4( بد تعریف شده - خوب تعریف شده
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در كدام یک از گزینه های زیر، هر ویژگی ذكر شده، ویژگی مسئلۀ »بد تعریف شده« است؟-    

1( ابهام در موقعیت اولیه - تعریف دقیق هدف                               2( ابهام در راهبردهای در دسترس - ابهام در موقعیت اولیه

3( ابهام در ارزیابی راه حل - ابهام در اصالح راه حل                      4( عدم امکان تضمین دستیابی به هدف - ابهام در اصالح راه حل

گزینۀ نادرست را مشخص كنید.-    

1( در جریان حل مسئله باید موقعیت فعلی مشخص باشد.                  2( حل مسئله یک فرایند تحت كنترل است.

3( حل تمرین ریاضی برای یک ریاضی دان، مسئله است.                  4( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غیرمنطقی می شود.

كدام گزینه تعریف درستی از مفهوم »مسئله« ارائه می دهد؟-    

1( دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل نبود موانع با توجه به امکانات گسترده

2( عدم دستیابی به یک هدف مشخص به دلیل وجود موانع مبهم با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.

3( عدم دستیابی به یک هدف نامشخص به دلیل وجودموانع با توجه به امکانات محدود.

4( عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.

كدام یک از موارد زیر جزو شاخص های تعیین انواع مسئله می باشد؟-    

1( تعریف دقیق هدف                                          2( شناسایی موقعیت اولیه

4( همۀ موارد 3( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

كدام یک از موارد زیر جزو شاخص های تعیین نوع مسئله نمی باشد؟-    

1( فهرست اهداف یا راهبردهای در دسترس                   2( میزان زمان بر بودن

3( میزان شناسایی موقعیت اولیه                                             4( تعریف دقیق مسئله

تجربۀ گذشته در صورت .................. ، راهگشای مفیدی خواهد بود.-    

1( بازیابی                     2( بازبینی                     3( بازآوری                     4( بازنمایی

تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را .................. می نامند.-    

1( ابتکار                     2( استعمال                     3( اندوخته یابی                     4( انتقال

كدام یک از گزینه های زیر جزو عوامل موثر در حل مسئله می باشد؟-    

1( تجربۀ گذشته                                2( نوع نگاه مسئله

3( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص                 4( همۀ موارد

تصور .................. از یک مسئله، به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود.-    

1( دقیق                     2( غیرمبهم                     3( مبهم                     4( اصلی
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در كدام یک از گزینه های زیر، هر ویژگی ذكر شده، ویژگی مسئلۀ »بد تعریف شده« است؟-    

1( ابهام در موقعیت اولیه - تعریف دقیق هدف                               2( ابهام در راهبردهای در دسترس - ابهام در موقعیت اولیه

3( ابهام در ارزیابی راه حل - ابهام در اصالح راه حل                      4( عدم امکان تضمین دستیابی به هدف - ابهام در اصالح راه حل

گزینۀ نادرست را مشخص كنید.-    

1( در جریان حل مسئله باید موقعیت فعلی مشخص باشد.                  2( حل مسئله یک فرایند تحت كنترل است.

3( حل تمرین ریاضی برای یک ریاضی دان، مسئله است.                  4( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غیرمنطقی می شود.

كدام گزینه تعریف درستی از مفهوم »مسئله« ارائه می دهد؟-    

1( دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل نبود موانع با توجه به امکانات گسترده

2( عدم دستیابی به یک هدف مشخص به دلیل وجود موانع مبهم با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.

3( عدم دستیابی به یک هدف نامشخص به دلیل وجودموانع با توجه به امکانات محدود.

4( عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.

كدام یک از موارد زیر جزو شاخص های تعیین انواع مسئله می باشد؟-    

1( تعریف دقیق هدف                                          2( شناسایی موقعیت اولیه

4( همۀ موارد 3( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

كدام یک از موارد زیر جزو شاخص های تعیین نوع مسئله نمی باشد؟-    

1( فهرست اهداف یا راهبردهای در دسترس                   2( میزان زمان بر بودن

3( میزان شناسایی موقعیت اولیه                                             4( تعریف دقیق مسئله

تجربۀ گذشته در صورت .................. ، راهگشای مفیدی خواهد بود.-    

1( بازیابی                     2( بازبینی                     3( بازآوری                     4( بازنمایی

تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را .................. می نامند.-    

1( ابتکار                     2( استعمال                     3( اندوخته یابی                     4( انتقال

كدام یک از گزینه های زیر جزو عوامل موثر در حل مسئله می باشد؟-    

1( تجربۀ گذشته                                2( نوع نگاه مسئله

3( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص                 4( همۀ موارد

تصور .................. از یک مسئله، به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود.-    

1( دقیق                     2( غیرمبهم                     3( مبهم                     4( اصلی
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با توجه به كدام شاخص ها، مسئله ها به دو گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می شوند؟-    

2( فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس 1( شناسایی موقعیت اولیه  

4( همۀ موارد 3( تعریف دقیق هدف                      

یكی از هدف های مهم نظام ........... ، پرورش افرادی است كه بتوانند بر مسائل و مشكالت خود در زندگی روزمره غلبه كنند.-    

1( سیاست                     2( فرهنگی                     3( خانواده                     4( تعلیم و تربیت

یادگیری حاصل از حل مسئله، در مقایسه با سایر یادگیری ها، قابل .................. است.-    

1( انتشار                     2( انعکاس                     3( تعمیم                     4( تفهیم

.................. به معنای یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.-    

1( مسئله                     2( فرضیه                     3( نظریه                     4( حل مسئله

كدام گزینه درست است؟-    

1( در زندگی روزمره  از واژه ی »مسئله« بسیار استفاده می كنیم.                      2( بسیاری از مردم از واژه ی »مسئله« تصور مثبتی ندارند. 
3( اكثر ًا راه حل آن مسئله را نمی دانند.                                                        4( همه ی موارد

چرا بسیاری از مردم از واژۀ مسئله تصور مثبتی ندارند؟-    

2( زیرا مسئله حل كردن دشوار است. 1( زیرا راه حل آن مسئله را نمی دانند. 
4( زیرا از مسئله می ترسند. گاه قرار دارد.             3( زیرا مسئله در ناخودآ

كدام گزینه، جزء عوامل مؤثر بر حل مسئله نمی باشد؟-    

2( تشخیص مسئله 1( تجربۀ گذشته  
4( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص 3( نوع نگاه به مسئله  

در كدام گزینه مرحلۀ ذكر شده، دارای ترتیب درست نمی باشند؟-    

← بازبینی و اصالح راه حل ← به كارگیری روش های مناسب                                         2( انتخاب راه حل های جایگزین  1( تشخیص مسئله
←بازبینی و اصالح راه حل                                                     4( به كارگیری روش های مناسب← ارزیابی راه حل 3( ارزیابی راه حل 

وجه تمایز یادگیری حاصل از مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها چیست؟-    

1( قابل تبدیل بودن                     2( قابل تعمیم بودن                     3( منطقی بودن                     4( عقالنی بودن

ارزیابی كردن راه حل باعث می شود تا ..................-    

1( راه حل راحت تر به كار بسته شود.                                                                                         2( مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.
3( روش حل مسئله كارایی خود را در تمام دقت و كمال به ما نشان بدهد.                                4( هیچ كدام
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كدام گزینه بیانگر مطالب درستی است؟-    
1( تشخیص دقیق مسئله، اولین گام حل آن است.

2( در تشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش راهنما را داشته باشند.
3( مشخص كردن بسیاری از مسائل، كه در زندگی روزمره وجود دارند، چندان آسان نیست.

4( همۀ موارد

كدام یک از موارد زیر مثالی برای مسئلۀ خوب تعریف شده است؟-    

1( اعداد زوج كدام ها هستند؟                                        2( علت گرم شدن كرۀ زمین چیست؟
4( همۀ موارد 3( بزرگ ترین عدد چهار رقمی فرد چه عددی است؟ 

كدام گزینه نادرست است؟-    

1( در غیر علوم انسانی عمدت ًا مسائل خوب تعریف شده هستند.                       2( در علوم انسانی عمدت ًا مسائل بد تعریف شده هستند
3( فرقی بین علوم انسانی و غیر علوم انسانی وجود ندارد.                                   4( گزینه 1 و 2

 مسئله هایی كه در علوم انسانی با آنها مواجه هستیم، ..................-    

2( كاًل از نوع » بد تعریف شده« هستند. 1( كاًل از نوع »تعریف نشده« هستند.  
4( نمی توان نسبتی به آن ها داد. 3( عمدتًا از، نوع »بد تعریف شده« هستند. 

انسان هرچقدر در حل مسئله ای .................. باشد. احتمال انتخاب راه حل بهتر بیشتر می شود.-    

1( جدی تر               2( راحت تر               3( سخت تر               4( منطقی تر

چه چیزی باعث می شود تا از راه حل های غیر منطقی استفاده شود؟-    

1( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها                 2( درگیری با مسئله
3( چالشی بودن راه حل های منطقی               4( همۀ موارد

به چه دلیلی مردم از واژۀ مسئله تصور مثبتی ندارند؟-    

1( راه حل آن مسئله را نمی دانند.               2( آن را به عنوان چالش در زندگی می دانند.
3( توانایی سازگاری با آن را ندارند.               4( راه حل مسئله را چالش می دانند.

عبارت زیر درصدد است تا چه مفهومی را تبیین كند؟-    

»یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.«
1( تعریف مسئله               2( ویژگی مسئله               3( تعریف حل مسئله               4( هدف و غایت مسئله
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كدام گزینه بیانگر مطالب درستی است؟-    
1( تشخیص دقیق مسئله، اولین گام حل آن است.

2( در تشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش راهنما را داشته باشند.
3( مشخص كردن بسیاری از مسائل، كه در زندگی روزمره وجود دارند، چندان آسان نیست.

4( همۀ موارد

كدام یک از موارد زیر مثالی برای مسئلۀ خوب تعریف شده است؟-    

1( اعداد زوج كدام ها هستند؟                                        2( علت گرم شدن كرۀ زمین چیست؟
4( همۀ موارد 3( بزرگ ترین عدد چهار رقمی فرد چه عددی است؟ 

كدام گزینه نادرست است؟-    

1( در غیر علوم انسانی عمدت ًا مسائل خوب تعریف شده هستند.                       2( در علوم انسانی عمدت ًا مسائل بد تعریف شده هستند
3( فرقی بین علوم انسانی و غیر علوم انسانی وجود ندارد.                                   4( گزینه 1 و 2

 مسئله هایی كه در علوم انسانی با آنها مواجه هستیم، ..................-    

2( كاًل از نوع » بد تعریف شده« هستند. 1( كاًل از نوع »تعریف نشده« هستند.  
4( نمی توان نسبتی به آن ها داد. 3( عمدتًا از، نوع »بد تعریف شده« هستند. 

انسان هرچقدر در حل مسئله ای .................. باشد. احتمال انتخاب راه حل بهتر بیشتر می شود.-    

1( جدی تر               2( راحت تر               3( سخت تر               4( منطقی تر

چه چیزی باعث می شود تا از راه حل های غیر منطقی استفاده شود؟-    

1( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها                 2( درگیری با مسئله
3( چالشی بودن راه حل های منطقی               4( همۀ موارد

به چه دلیلی مردم از واژۀ مسئله تصور مثبتی ندارند؟-    

1( راه حل آن مسئله را نمی دانند.               2( آن را به عنوان چالش در زندگی می دانند.
3( توانایی سازگاری با آن را ندارند.               4( راه حل مسئله را چالش می دانند.

عبارت زیر درصدد است تا چه مفهومی را تبیین كند؟-    

»یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.«
1( تعریف مسئله               2( ویژگی مسئله               3( تعریف حل مسئله               4( هدف و غایت مسئله
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با توجه به اهمیت و نقش حافظه چه نكته ای برداشت نمی شود؟-    

1( به طور كلی می توان گفت حافظه و نقش آن در شکل گیری و ساختار ذهنی مؤثر است.
2( اطالعات بیشتر در حافظه مصادف است با آمادگی بیشتر برای تفکر.

3( برخورداری از حافظۀ قوی، مساوی با داشتن تفکر قوی می باشد.
4( اطالعات موجود در حافظه به این دلیل ارزشمند است كه می تواند تفکر ما را بسازد.

عدم دستیابی فوری به هدف مشخص به دلیل موانع مشخص بیانگر كدام یک از گزینه های زیر می باشد؟-    

1( اهمیت مسئله                  2( ویژگی مسئله                  3( تعریف حل مسئله                  4( تعریف مسئله

كدام گزینه جزء ویژگی های مسئله نمی باشد؟-    

1( حل مسئله یک فرآیند یا جریان تحت كنترل است.                2( در جریان حل مسئله، توانمندی ما محدود است.
3( در جریان حل مسئله، مبدأ باید مشخص باشد.                     4( در جریان حل مسئله، فرآیند تفکر باید منطقی و استداللی باشد.

آخرین مرحلۀ حل مسئله كدام گزینه می باشد؟-    

1( به كارگیری روش های مناسب                     2( ارزیابی راه حل
3( بازبینی و اصالح راه حل                              4( انتخاب راه حل های جایگزین

گزینۀ درست را انتخاب كنید.-    

1( هدف از تمرین های مختلف آموزشی فقط دستیابی به راه حل آن مسئله است.
2( هدف از تمرین های مختلف آموزشی دستیابی به اصول قابل تعمیم است.

3( هدف از تمرین های مختلف آموزشی فقط دستیابی به راه حل آن مسئلۀ خاص نیست.
4( گزینه 2 و 3

و -     امكانات  به  توجه  با  مشخص  موانع  دلیل  به  مشخص  هدف  یک  به  فوری  دستیابی  »عدم  از:  است  عبارت   ...............
توانمندی های محدود.«

1( حل مسئله                  2( راه حل                  3( مسئله                  4( هیچ كدام

كدام یک از موارد زیر درست می باشد؟-    

1( زمانی احساس مسئله می كنیم كه بدانیم هدف چیست.                               2( وقتی هدف روشن نباشد، درک از مسئله ناقص خواهد بود.
3( یکی از ویژگی های مسئله هدفمند بودن است.                                            4( همۀ موارد

كدام گزینه را تفكر نام نهاده اند؟-    

4( همۀ موارد 3( قضاوت كردن  2( گرفتن تصمیم  1( حل كردن مسئله 
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 درست می باشد؟-    
ً
كدام یک از موارد زیر كامال

1( اطالعات حافظه به این دلیل ارزشمند است كه می تواند تفکر ما را بسازد.

2( هرچه اطالعات بیشتری داشته باشیم، برای تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت.

3( برخورداری از حافظۀ قوی لزوم ًا به معنای داشتن تفکر قوی نیست.

4( همۀ موارد

به ترتیب هر یک از موارد ذكرشده نشان دهندۀ كدام ویژگی مسئله می باشد؟-    

الف( برای شركت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، شناخت مقدار دانش ما، كمک می كند تا موانع احتمالی را به خوبی 
بشناسیم.

ب( برای مشورت در هر زمینه ای باید سراغ متخصص آن رشته برویم.

ج( مسیر حل مسئله هرچه جدی تر رفتار شود، احتمال انتخاب راه حل های مناسب تر بیشتر خواهد بود.

1( هدفمندی مسئله - فرآیندی بدون مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی

2( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت در توانمندی ها - هدفمندی مسئله

3( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت در توانمندی ها - مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

4( هدفمندی مسئله - فرآیندی بدون مسئله - مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

 در درس های محاسباتی كدام گزینه -    
ً
مهم ترین هدف نظام تعلیم و تربیت در ارائۀ تمرین های آموزشی دروس مختلف خصوصا

می باشد؟

1( رسیدن به راه حل مسئلۀ خاص

2( پیدا كردن مهارت الزم برای غلبه بر مشکالت

3( دستیابی به اصول و قوانینی كه در موقعیت های دیگر زندگی نیز قابل استفاده باشد. 

4( فعال شدن نیمکرۀ چپ ذهن جهت تفکر و تصمیم گیری جزئی

در كدام گزینه مرحلۀ حل مسئلۀ ذكرشده، نادرست است؟-    

1( تعریف دقیق هدف توسط دانش آموز جهت برپایی نمایشگاه علمی در مدرسه – مرحلۀ 1

2( به كارگیری راه حل جایگزین در یادگیری درس ریاضی – مرحلۀ 2

3( علی راه حل خود را پس از حل مسئلۀ فیزیک بازبینی می كند. – مرحلۀ 4

4( احمد برای یادگیری زبان از روش خرد خرد استفاده می كند و نمرات خود را قبل و بعد از این روش مقایسه می كند. - مرحلۀ 3

مسئله ها با توجه به شاخص به دو گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می شوند. كدام گزینه در این موضوع درست -    
می باشد؟

1( امکان دستیابی به هدف در مسائل خوب تعریف شده و عدم دستیابی به هدف در مسائل بد تعریف شده وجود دارد.

2( در هر دو نوع مسئله، هدف را می توان به طور دقیق تعریف كرد. با این تفاوت كه در مسائل بد تعریف شده دشوارتر است.

3( در مسئلۀ خوب تعریف شده راه حل آن مشخص و در بد تعریف شده راه حل های متعددی را می توان در نظر گرفت.

4( در هر دو نوع مسئله، موقعیت اولیه مسئله مبهم است و در خوب تعریف شده با حل مسئله، مسئله برای ما روشن می شود.
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 درست می باشد؟-    
ً
كدام یک از موارد زیر كامال

1( اطالعات حافظه به این دلیل ارزشمند است كه می تواند تفکر ما را بسازد.

2( هرچه اطالعات بیشتری داشته باشیم، برای تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت.

3( برخورداری از حافظۀ قوی لزوم ًا به معنای داشتن تفکر قوی نیست.

4( همۀ موارد

به ترتیب هر یک از موارد ذكرشده نشان دهندۀ كدام ویژگی مسئله می باشد؟-    

الف( برای شركت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، شناخت مقدار دانش ما، كمک می كند تا موانع احتمالی را به خوبی 
بشناسیم.

ب( برای مشورت در هر زمینه ای باید سراغ متخصص آن رشته برویم.

ج( مسیر حل مسئله هرچه جدی تر رفتار شود، احتمال انتخاب راه حل های مناسب تر بیشتر خواهد بود.

1( هدفمندی مسئله - فرآیندی بدون مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی

2( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت در توانمندی ها - هدفمندی مسئله

3( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت در توانمندی ها - مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

4( هدفمندی مسئله - فرآیندی بدون مسئله - مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

 در درس های محاسباتی كدام گزینه -    
ً
مهم ترین هدف نظام تعلیم و تربیت در ارائۀ تمرین های آموزشی دروس مختلف خصوصا

می باشد؟

1( رسیدن به راه حل مسئلۀ خاص

2( پیدا كردن مهارت الزم برای غلبه بر مشکالت

3( دستیابی به اصول و قوانینی كه در موقعیت های دیگر زندگی نیز قابل استفاده باشد. 

4( فعال شدن نیمکرۀ چپ ذهن جهت تفکر و تصمیم گیری جزئی

در كدام گزینه مرحلۀ حل مسئلۀ ذكرشده، نادرست است؟-    

1( تعریف دقیق هدف توسط دانش آموز جهت برپایی نمایشگاه علمی در مدرسه – مرحلۀ 1

2( به كارگیری راه حل جایگزین در یادگیری درس ریاضی – مرحلۀ 2

3( علی راه حل خود را پس از حل مسئلۀ فیزیک بازبینی می كند. – مرحلۀ 4

4( احمد برای یادگیری زبان از روش خرد خرد استفاده می كند و نمرات خود را قبل و بعد از این روش مقایسه می كند. - مرحلۀ 3

مسئله ها با توجه به شاخص به دو گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می شوند. كدام گزینه در این موضوع درست -    
می باشد؟

1( امکان دستیابی به هدف در مسائل خوب تعریف شده و عدم دستیابی به هدف در مسائل بد تعریف شده وجود دارد.

2( در هر دو نوع مسئله، هدف را می توان به طور دقیق تعریف كرد. با این تفاوت كه در مسائل بد تعریف شده دشوارتر است.

3( در مسئلۀ خوب تعریف شده راه حل آن مشخص و در بد تعریف شده راه حل های متعددی را می توان در نظر گرفت.

4( در هر دو نوع مسئله، موقعیت اولیه مسئله مبهم است و در خوب تعریف شده با حل مسئله، مسئله برای ما روشن می شود.
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با توجه به موضوع حل مسئله، به ترتیب علت رخ دادن هر یک از موارد زیر كدام گزینه است؟-    

الف( كسب آمادگی بیشتر برای تفكر                                                                   ب( رشد علم و صنایع گوناگون

ج( استفاده از راه حل های غیرمنطقی برای حل مسئله                                   د( نداشتن راه حل مسئله

1( بیشتر بودن اطالعات حافظه - وجود مجهوالت در دنیای پیرامون - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها - عدم تعریف صریح هدف

گاه بودن از روش تفکر - قدرت سیاسی و اقتصادی - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها - عدم تعریف صریح هدف 2( آ

گاه بودن از روش تفکر - قدرت سیاسی و اقتصادی - عدم تعریف صریح هدف - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها 3( آ

4( بیشتر بودن اطالعات حافظه - وجود مجهوالت در دنیای پیرامون - عدم تعریف صریح هدف - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها

به ترتیب هر یک از موارد ذكرشده نشان دهندۀ كدام ویژگی مسئله می باشد؟-    

الف) برای شركت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، شناخت مقدار دانش ما، كمک می كند تا موانع احتمالی را به خوبی 
بشناسیم.

ب) برای مشورت در هر زمینه ای باید سراغ متخصص آن رشته برویم.

ج) مسیر حل مسئله هرچه جدی تر رفتار شود، احتمال انتخاب راه حل های مناسب تر بیشتر خواهد بود.

1( هدفمندی مسئله - فرآیندی بدون مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی

2( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت در توانمندی ها - هدفمندی مسئله

3( مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت در توانمندی ها - مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

4( هدفمندی مسئله - فرآیندی بدون مسئله - مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

 در درس های محاسباتی كدام گزینه -    
ً
مهم ترین هدف نظام تعلیم و تربیت در ارائۀ تمرین های آموزشی دروس مختلف خصوص ا

می باشد؟

1( رسیدن به راه حل مسئلۀ خاص                                                                                          2( پیدا كردن مهارت الزم برای غلبه بر مشکالت

3( دستیابی به اصول و قوانینی كه در موقعیت های دیگر زندگی نیز قابل استفاده باشد.         4( فعال شدن نیمکرۀ چپ ذهن جهت تفکر و تصمیم گیری جزئی

در كدام گزینه مرحلۀ حل مسئلۀ ذكرشده، نادرست است؟-    

1( تعریف دقیق هدف توسط دانش آموز جهت برپایی نمایشگاه علمی در مدرسه – مرحلۀ 1

2( به كارگیری راه حل جایگزین در یادگیری درس ریاضی – مرحلۀ 2

3( علی راه حل خود را پس از حل مسئلۀ فیزیک بازبینی می كند. – مرحلۀ 4

4( احمد برای یادگیری زبان از روش خرد خرد استفاده می كند و نمرات خود را قبل و بعد از این روش مقایسه می كند. – مرحلۀ 3

مسئله ها با توجه به شاخص به دو گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می شوند. كدام گزینه در این موضوع درست -    
می باشد؟

1( امکان دستیابی به هدف در مسائل خوب تعریف شده و عدم دستیابی به هدف در مسائل بد تعریف شده وجود دارد.

2( در هر دو نوع مسئله، هدف را می توان به طور دقیق تعریف كرد. با این تفاوت كه در مسائل بد تعریف شده دشوارتر است.

3( در مسئلۀ خوب تعریف شده راه حل آن مشخص و در بد تعریف شده راه حل های متعددی را می توان در نظر گرفت.

4( در هر دو نوع مسئله، موقعیت اولیه مسئله مبهم است و در خوب تعریف شده با حل مسئله، مسئله برای ما روشن می شود.
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با توجه به موضوع حل مسئله، به ترتیب علت رخ دادن هر یک از موارد زیر كدام گزینه است؟-    

الف( كسب آمادگی بیشتر برای تفكر                                                                      ب( رشد علم و صنایع گوناگون

ج( استفاده از راه حل های غیرمنطقی برای حل مسئله                                      د( نداشتن راه حل مسئله

1( بیشتر بودن اطالعات حافظه - وجود مجهوالت در دنیای پیرامون - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها - عدم تعریف صریح هدف

گاه بودن از روش تفکر - قدرت سیاسی و اقتصادی - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها - عدم تعریف صریح هدف 2( آ

گاه بودن از روش تفکر - قدرت سیاسی و اقتصادی - عدم تعریف صریح هدف - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها 3( آ

4( بیشتر بودن اطالعات حافظه - وجود مجهوالت در دنیای پیرامون - عدم تعریف صریح هدف - عدم شناخت دقیق از توانمندی ها

مرتبط با موضوع حل مسئله به ترتیب هر یک از موارد زیر نشانگر كدام مرحله می باشد؟-    

الف( ویرایش كتاب آموزش ریاضی پس از سال از تاریخ تألیف

ب( در این مرحله بهتر است كه دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خودش آن را شناسایی كند.

ج( دانش آموزی برای یادگیری درس زبان خارجه از روش مطالعه دفترچه لغات استفاده می كند.

1( بارزیابی - به كارگیری راه حل مناسب - انتخاب راه حل جایگزین                    2( بازبینی و اصالح - تشخیص مسئله - به كارگیری راه حل مناسب

3( ارزیابی - به كارگیری راه حل مناسب - به كارگیری راه حل مناسب                 4( بازبینی و اصالح - تشخیص مسئله - انتخاب راه حل جایگزین

پیامد هریک از مثال های زیر در كدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

الف( محسن كالس های زیادی را در سه سال اخیر ثبت نام كرده و مهارت های زیادی را یاد گرفته، اما از انجام هیچ كدام رضایت ندارد 
و بعداز مدتی می فهمد كار دلخواه او نبوده است.

درس  كلی  به  شود،  نمی  موفق  آن  انجام  در  وقتی  و  است  كرده  باز  حساب  ساعت  روزی  روی  خواندن  درس  آغاز  برای  ب( شیرین 
خواندن را كنار می گذارد.

ج( رضا در انتخاب رشته پزشكی هیچ توجهی به مدت زمان طوالنی درس خواندن، دورۀ كارآموزی سخت و هزینه های باالی تحصیل 
خود نداشت و به همین دلیل بعد از مواجهه با این موانع درس خود را رها كرد.
1( درک ناقص از مسئله- استفاده از روش های غیرمنطقی- ناتوانی در ارائۀ راه حل مناسب

2( عدم شناخت همۀ موانع- ناتوانی در ارائۀ راه حل مناسب- درک ناقص از مسئله
3( استفاده از روش های غیرمنطقی- درک ناقص از مسئله- ناتوانی در ارائۀ راه حل مناسب
4( ناتوانی در ارائۀ راه حل مناسب- استفاده از روش های غیرمنطقی- درک ناقص از مسئله

در هریک از موارد زیر به ترتیب به كدام ویژگی مسئله اشاره شده است؟-    
الف( آقای حیدری در پروژۀ ساخت خانه های ضد زلزله در سر پل ذهاب هیچ یک از موانع همچون بودجۀ كم اقتصادی، نبودن مصالح 

مقاوم و زمان طوالنی ساخت خانه برای افرادی كه در چادر به سختی سر می كنند را درنظر نگرفته بود.
ب( پسر آقای حسینی كه هفت سال سن دارد، برای حل مشكل ترک خوردن جزئی لوله ها پیشنهاد می كند كه از خانه بروند.
ج( آقای كریمی روزهای متوالی است كه درگیر پایان نامۀ خود می باشد و اگر بقیه به او یادآور نشوند، وعده های غذایی اش را هم فراموش می كند.

1( محدودیت توانمندی ها- مشخص بودن موقعیت فعلی- هدفمند بودن
2( مشخص بودن موقعیت فعلی- محدودیت توانمندی ها- تحت كنترل بودن
3( تحت كنترل بودن- مشخص بودن موقعیت فعلی- محدودیت توانمندی ها

4( هدفمند بودن- تحت كنترل بودن- مشخص بودن موقعیت فعلی
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صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در كدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    
الف( برای فردی كه مشغول اندیشیدن دربارۀ یک موضوع خاص است، آگاهی كامل به آنچه می اندیشد، احاطه داشتن به روش تفكر 

خود و كنار گذاشتن دانش گذشته به منظور تمركز بیشتر الزامی است.
ب( حل مسئله به معنای یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدفی مشخص، باتوجه به در نظر گرفتن شرایط آینده است.

ج( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها و امكانات باعث استفاده از راه حل های غیر منطقی و جهل نسبت به موانع احتمالی خواهد شد.
به  تهدید  جای  به  مسئله،  تا  كرد  استفاده  ها  روش  این  از  باید  بلكه  نیست،  پیشرفت  باعث  صرفا  مسئله  حل  های  روش  به  آگاهی  د( 

موضوعی خوشایند بدل شود.
4( غ- ص- غ- ص 3( غ- غ- غ- ص  2( ص- غ- غ- ص  1( غ- ص- غ- غ 

در كدام گزینه به هیچ یک از ویژگی های مسئله خوب تعریف شده، اشاره ای نشده است؟-    
1( آرش به خوبی می داند كه در حال حاضر وضعیت مالی مناسبی ندارد و حداقل تا دو سال آینده نمی تواند به هیچ وجه هزینۀ موردنیاز برای مهاجرت خود 

را فراهم كند.
2( مهرداد به وضوح می داند برای تامین مخارج عروسی اش یا باید در كنار درس خواندن پروژه های سنگین دانشگاهی انجام دهد یا قید درس خواندن را زده 

و كل روز خود را به كار در شركت اختصاص دهد.
3( سوگول در حال درس خواندن برای پذیرفته شدن در دانشگاه تهران در مقطع دكتری است و پس از آن قصد ازدواج با مرد مورد عالقه اش را دارد.

4( بهزاد در سه ماه اخیر در سه شركت كار كرده و با وجود درآمد خوب به علت عدم رضایت درونی كارش را ترک كرده است.

به ترتیب در هریک از موقعیت های زیر به كدام ویژگی مسئله اشاره شده است؟-    

الف( فرماندار تهران به جدیت هرچه تمام تر در پی یافتن راهبردهایی برای كاهش ترافیک سنگین شهری است.

ب( مدیر كل گردشگری كرمانشاه برای ساخت تفرج گاه و جذب گردشگر، موانع احتمالی همچون بروز متناوب زلزله را در این شهر 
به دقت مورد بررسی قرار می دهد.

2( تحت كنترل بودن- مشخص بودن موقعیت فعلی 1( هدفمند بودن- محدودیت در توانمندی                       

3( مشخص بودن موقعیت فعلی- هدفمند بودن                     4( تحت كنترل بودن- محدودیت در توانمندی

در كدام گزینه، تصور عمومی نسبت به مسئله مثبت تر است؟-    

1( آقای صادقی با ماشینی كه از نمایشگاه كرایه كرده بود تصادف كرده است و تا قبل از ماه آینده باید ماشین را مثل روز اول به نمایشگاه تحویل دهد.

2( در سال های اخیر ماموران نیروی انتظامی محل تجمع بسیاری از معتادان را تخریب كرده اند اما این تجمعات به فاصله زمانی اندک در جایی دیگر مجددا 
شکل می گیرد.

3( رئیس شركت صنایع دستی بوشهر مدت ها است كه نتوانسته حقوق كارمندان شركت را بدهد و به این علت كه دولت از تولیدات آن ها حمایت نمی كند، در 
مضیقۀ مالی طوالنی مدتی هستند.

4( كارگران ایرانی كه حقوق بسیار اندكی دارند توان امرار معاش نداشته و خیلی از آن ها به علت كار تمام وقت نمی توانند منبع درآمد دیگری از شغل دوم 
باشند. داشته 

در مثال زیر كدام یک از ویژگی های مسئله خوب تعریف نشده است؟-    

خانم علیاری قصد شركت در آزمون دكتری را دارد. باتوجه به اینكه او دارای دو فرزند است یا باید آن ها را به مهدكودک بسپارد، یا بچه 
هایش را به خانۀ پدر و مادرش ببرد و یا از همسرش كمک بخواهد. باتوجه به اینكه در حال حاضر مادر و پدرش هم مریض هستند و 
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 نمی داند برای 
ً
هزینۀ مهدكودک را ندارد و همسرش نیز درگیر كار است، حتم دارد نمی تواند در آزمون شركت كند و از سویی دیگر عمال

مقطع دكتری در كدام رشته به تحصیل بپردازد، همچنین او مانع اصلی تحصیل خود را تشخیص نمی دهد.

1( شناسایی موقعیت اولیه                      2( تعریف دقیق هدف

4( فهرست اقدامات در دسترس 3( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

در هریک از موارد زیر به كدام یک از مراحل پنج گانه حل مسئله اشاره شده است؟-    

الف( ثریا تصمیم دارد برای افزایش مهارت خود در زبان انگلیسی هر هفته بر روی یكی از مهارت های صحبت كردن، شنیدن، نوشتن 
و خواندن كار كند.

ب( آقای شریفی كه روان شناس تازه كاری است، با مشاهدۀ تاثیر شگرف بازی درمانی در كاهش نارسایی های كالمی سعی در بهبود 
استفاده از این روش و یادگیری بهتر آن دارد.

ج( سارا برای جلب توجه والدین خود و محبت آن ها چندین بار وانمود به خودكشی كرده است.

2( مرحلۀ دوم- مرحلۀ چهارم- مرحلۀ اول 1( مرحلۀ چهارم- مرحلۀ سوم- مرحلۀ دوم 

4( مرحلۀ دوم- مرحلۀ سوم- مرحلۀ اول 3( مرحلۀ سوم- مرحلۀ دوم- مرحلۀ چهارم 

در هر یک از موارد زیر به ترتیب به كدام ویژگی مسئله اشاره شده است؟-    

الف( محسن كه به تازگی شروع به مطالعه كرده، به طور مداوم خودش را با علی كه یک سال با برنامه درس خوانده مقایسه می كند و از 
همین ابتدای كار از خود توقع    ساعت مطالعۀ روزانه دارد.

ب( الله برای برنامه ریزی درسی خود از آخرین آزمون، میزان پس رفت و شمار اشتباهاتش را برای مطرح كردن با مشاور آماده كرده است.

ج( سهیل برای دومین سال كنكور خود با مشاوری در تماس است، روزانه باالی   ساعت مطالعه دارد و درصدد رفع نقاط ضعف خود و 
تقویت نقاط قوتش است.

1( مشخص بودن مبدا - توانمندی های محدود - هدفمند بودن                                2( توانمندی های محدود - تحت كنترل بودن فرایند - مشخص بودن مبدأ

3( توانمندی های محدود - مشخص بودن مبدأ - تحت كنترل بودن فرایند            4( هدفمند بودن - توانمندی های محدود - مشخص بودن مبدا

به -     به مسائل« و »تبدیل تهدید  آگاهانه«، »داشتن تصویر مثبت  برای تفكر«، »تفكر  از موارد »آمادگی بیشتر  ترتیب هر یک  به   
فرصت« منوط به عوامل كدام گزینه است؟

گاهی به روش های حل مسئله 1( اطالعات بیشتر در حافظه - بهره مندی از دانش گذشته - استفاده از روش های درست حل مسئله - آ

گاهی به راه حل های مسائل - داشتن علم بیشتر به موضوع گاهی بیشتر به اندیشیدن - بهره مندی از دانش گذشته - آ 2( آ

گاهی داشتن به روش تفکر - استفاده از روش های درست حل مسئله - تحت كنترل درآوردن شرایط 3( افزایش تمركز بر روی موضوعات - آ

گاهی به راه حل های مسائل - استفاده از روش های درست حل مسئله گاهی داشتن به روش تفکر - آ 4( اطالعات بیشتر در حافظه - آ

به ترتیب هریک از گزاره های زیر با موارد كدام گزینه در ارتباط است؟-    

الف( آقای صاحبی كه برادرش دچار معلولیت است، در گذراندن دورۀ كارآموزی خود در بهزیستی با مسائل و مشكالت كمتری روبه رو 
خواهد شد.

ب( محسن برای بررسی اثر داروهای روان پزشكی بر روی افسردگی اش، هر روز خلقیات خود را با آزمون های روانی می سنجد.
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 نمی داند برای 
ً
هزینۀ مهدكودک را ندارد و همسرش نیز درگیر كار است، حتم دارد نمی تواند در آزمون شركت كند و از سویی دیگر عمال

مقطع دكتری در كدام رشته به تحصیل بپردازد، همچنین او مانع اصلی تحصیل خود را تشخیص نمی دهد.

1( شناسایی موقعیت اولیه                      2( تعریف دقیق هدف

4( فهرست اقدامات در دسترس 3( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

در هریک از موارد زیر به كدام یک از مراحل پنج گانه حل مسئله اشاره شده است؟-    

الف( ثریا تصمیم دارد برای افزایش مهارت خود در زبان انگلیسی هر هفته بر روی یكی از مهارت های صحبت كردن، شنیدن، نوشتن 
و خواندن كار كند.

ب( آقای شریفی كه روان شناس تازه كاری است، با مشاهدۀ تاثیر شگرف بازی درمانی در كاهش نارسایی های كالمی سعی در بهبود 
استفاده از این روش و یادگیری بهتر آن دارد.

ج( سارا برای جلب توجه والدین خود و محبت آن ها چندین بار وانمود به خودكشی كرده است.

2( مرحلۀ دوم- مرحلۀ چهارم- مرحلۀ اول 1( مرحلۀ چهارم- مرحلۀ سوم- مرحلۀ دوم 

4( مرحلۀ دوم- مرحلۀ سوم- مرحلۀ اول 3( مرحلۀ سوم- مرحلۀ دوم- مرحلۀ چهارم 

در هر یک از موارد زیر به ترتیب به كدام ویژگی مسئله اشاره شده است؟-    

الف( محسن كه به تازگی شروع به مطالعه كرده، به طور مداوم خودش را با علی كه یک سال با برنامه درس خوانده مقایسه می كند و از 
همین ابتدای كار از خود توقع    ساعت مطالعۀ روزانه دارد.

ب( الله برای برنامه ریزی درسی خود از آخرین آزمون، میزان پس رفت و شمار اشتباهاتش را برای مطرح كردن با مشاور آماده كرده است.

ج( سهیل برای دومین سال كنكور خود با مشاوری در تماس است، روزانه باالی   ساعت مطالعه دارد و درصدد رفع نقاط ضعف خود و 
تقویت نقاط قوتش است.

1( مشخص بودن مبدا - توانمندی های محدود - هدفمند بودن                                2( توانمندی های محدود - تحت كنترل بودن فرایند - مشخص بودن مبدأ

3( توانمندی های محدود - مشخص بودن مبدأ - تحت كنترل بودن فرایند            4( هدفمند بودن - توانمندی های محدود - مشخص بودن مبدا

به -     به مسائل« و »تبدیل تهدید  آگاهانه«، »داشتن تصویر مثبت  برای تفكر«، »تفكر  از موارد »آمادگی بیشتر  ترتیب هر یک  به   
فرصت« منوط به عوامل كدام گزینه است؟

گاهی به روش های حل مسئله 1( اطالعات بیشتر در حافظه - بهره مندی از دانش گذشته - استفاده از روش های درست حل مسئله - آ

گاهی به راه حل های مسائل - داشتن علم بیشتر به موضوع گاهی بیشتر به اندیشیدن - بهره مندی از دانش گذشته - آ 2( آ

گاهی داشتن به روش تفکر - استفاده از روش های درست حل مسئله - تحت كنترل درآوردن شرایط 3( افزایش تمركز بر روی موضوعات - آ

گاهی به راه حل های مسائل - استفاده از روش های درست حل مسئله گاهی داشتن به روش تفکر - آ 4( اطالعات بیشتر در حافظه - آ

به ترتیب هریک از گزاره های زیر با موارد كدام گزینه در ارتباط است؟-    

الف( آقای صاحبی كه برادرش دچار معلولیت است، در گذراندن دورۀ كارآموزی خود در بهزیستی با مسائل و مشكالت كمتری روبه رو 
خواهد شد.

ب( محسن برای بررسی اثر داروهای روان پزشكی بر روی افسردگی اش، هر روز خلقیات خود را با آزمون های روانی می سنجد.
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ج( سارا به خوبی می داند سال دیگر در دانشگاه شهید بهشتی و در حال مطالعه رشتۀ پزشكی است.

1( اثر نهفتگی - مرحلۀ سوم حل مسئله - تعریف دقیق هدف                      2( اثر انتقال - مرحلۀ چهارم حل مسئله - امکان تضمین دستیابی به هدف

3( اثر نهفتگی - مرحلۀ چهارم حل مسئله - شناسایی موقعیت اولیه             4( اثر انتقال - مرحلۀ سوم حل مسئله - تعریف دقیق هدف

اینكه آقای ربیعی برای افزایش فروش شركت از تجربیات خیل عظیمی از مدیران باتجربه استفاده كرده، نظرات كارمندان را -    
جویا شده، راه حل های ناكارآمد را كنار گذاشته و باز هم به نتیجه نرسیده است، به علت ضعف در كدام یک از مراحل حل مسئله است 

و كدام گزاره پیرامون اثر انتقال درست است؟

1( ارزیابی راه حل - راه خروج از بن بست تغییرباز نمایی مسئله است.

2( به كارگیری راه حل مناسب - با چشم پوشی از تجربۀ گذشته عواملی كه مانع حل مسئله است، فراموش می شود.

3( تشخیص مسئله - تاثیر یادگیری های پیشین همیشه آسان كردن راه حل نیست.

4( بازبینی و اصالح راه حل - كنار گذاشتن كوتاه مدت مسئله باعث گذار از وضعیت گذشته به وضعیت مطلوب می شود.

به ترتیب هریک از موارد زیر به كدام ویژگی حل مسئله اشاره دارد؟-    

الف( آقای صالحی در پیدا كردن عامل ضرر كارخانه بسیار ثابت قدم است.

ب( آقای كریمی برای كاشت محصول جدید، حاصلخیزی خاک، منابع مالی موجود و بذرهای آسیب دیده را بررسی كرده است.

ج( مدیر تولید كارخانه هر ماه قدم اصلی را افزایش بازدهی بیان می كند كه مفهوم آن به طور عینی برای هیچ یک از كارمندان روشن 
نیست.

1( تحت كنترل بودن - محدودیت توانمندی ها - مشخص بودن موقعیت فعلی        2( هدف مند بودن - تحت كنترل بودن - مشخص بودن موقعیت فعلی

3( هدف مند بودن - مشخص بودن موقعیت فعلی - محدودیت توانمندی ها           4( تحت كنترل بودن - محدودیت توانمندی ها - هدف مند بودن

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در كدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

الف( جهل نسبت به ویژگی های مسئله عامل وجود تصور منفی نسبت به مسئله است.

ب( تبدیل یک مسئله از تهدید به فرصت، به شرط آگاهی از روش های حل آن امری محتمل است.

ج( عدم درک واضح و كامل از مسئله به استفاده از راه حل های غیر منطقی می انجامد.

د( هدف نظام تعلیم و تربیت از تمارین مختللف آموزش حل مسئله، تعمیم اصول و قوانین حاصل از آن به سایر موقعیت های زندگی 
است.

4( غ- غ- غ- ص 3( ص- غ- غ- غ  2( غ- غ- ص- ص  1( غ- ص- غ- ص 

به ترتیب هریک از موارد زیر به كدام یک از مراحل حل مسئله اشاره دارد؟-    

الف( علی كه قصد دارد با برنامۀ غذایی پزشک خود وزنش را كم كند، هر ماه وزنش را با ماه قبل مقایسه می كند.

ب( سارا كه با مشاور تحصیلی جدید خود پیشرفتی نكرده، به دنبال مشاور جدیدی برای ادامۀ كار می گردد.

ج( مریم فكر می كند عدم پیشرفت تحصیلی او به علت كم كاری هایش است، در حالی كه منابع مورد استفاده اش مشكل دارند.

1( باز بینی و اصالح راه حل _ به كارگیری راه حل مناسب _ تشخیص مسئله

2( ارزیابی راه حل _ باز بینی و اصالح راه حل _ به كارگیری راه حل مناسب
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3( باز بینی و اصالح راه حل _ انتخاب راه حل جایگزین _ به كارگیری راه حل مناسب

4( ارزیابی و اصالح راه حل _ انتخاب راه حل جایگزین _ تشخیص مسئله

هر یک از موارد زیر به ترتیب با گزاره های كدام گزینه مرتبط است؟-    

الف( محسن برای بهتر كردن اخالق خود باید به نواقض و كاستی های اخالقی فعلی خود آگاه باشد.

ب( الله به این علت برای كنكور مطالعه می كند چون می خواهد در رشتۀ پزشكی دانشگاه شهید بهشتی تحصیل كند و پس از اتمام 
تحصیالت رزومۀ خود را برای پذیرش در دانشگاه های معتبر خارج از كشور بفرستد.

ج( سارا به خوبی می داند كه قادر است تنها روزی   ساعت درس بخواند و بیشتر از این ضربه می خورد.

1( شناخت موانع احتمالی - درک كامل و بی نقص از مسئله - صراحت در تعریف هدف

گاهی كامل به موضوع - تحت كنترل بودن مسئله 2( ارائۀ راه حل های بهتر - آ

3( شناخت موانع احتمالی - درک كامل و بی نقص از مسئله - استفاده از راه حل منطقی

گاهی كامل به موضوع - وضوح موقعیت فعلی 4( ارائۀ راه حل های بهتر - آ

در مثال زیر به كدام یک از ویژگی های مسئله خوب تعریف شده اشاره ای نشده است؟-    

محسن قصد دارد در كنكور كارشناسی ارشد رشتۀ حقوق شركت كند و در رشتۀ حقوق جزا كه بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد 
و ارزش های جامعه می پردازد، قبول شود.او حتم دارد با مطالعه منظم و پیوستۀ بیشتر از   ساعت و خواب كافی و استفاده از منابع 

معتبر به این خواسته خواهد رسید.

2( تعریف دقیق هدف 1( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

3( فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس                    4( شناسایی موقعیت اولیه

 درستی از مسئله ارائه شده -    
ً
به ترتیب داشتن تصور منفی نسبت به مسئله، پیامد كدام مورد است و در كدام گزینه تعریف كامال

است؟

1( جهل نسبت به راه حل - دستیابی فوری به هدف مشخص به دلیل موانع معین در بستر توانمندی های نامحدود

2( ابهام در تعریف هدف - عدم دستیابی سریع به هدف معین به دلیل موانع مشخص، در بستر امکانات محدود

3( جهل نسبت به راه حل - عدم دستیابی سریع به هدف مشخص به دلیل موانع معین در بستر امکانات محدود

4( ابهام در تعریف هدف - دستیابی سریع به هدف مشخص به دلیل موانع نامشخص در بستر توانمندی های محدود

به ترتیب در هریک از مسائل زیر، كدام مراحل حل مسئله رعایت نشده است؟-    

این  است،  بچه  نداشتن  ها  آن  اصلی  مسئلۀ  است  معتقد  همسرش  مادر  و  است  كرده  پیدا  زیادی  اختالفات  خود  همسر  با  الف( مریم 
در حالی است كه مسائل اقتصادی عامل بزرگ اختالفات است، اما مریم تصمیم می گیرد با تولد بچه زندگی اش را سر و سامان دهد.

ب( سارا با سرطان خون دست به گریبان است و داروهایش را مصرف می كند و به گفتۀ روان شناسش توجه بسیاری به مدیتیشن و 
موارد مثبت زندگی دارد، او در تمام این مدت آزمایش دوباره ای برای بررسی پیشروی سرطان خود نداشته است.

ج( محسن كه به اختالل افسردگی دو قطبی مبتال است، دو سال متوالی به روانپزشک مراجعه می كند و این در حالی است كه بهبودی 
در حال او به وجود نیامده است.
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3( باز بینی و اصالح راه حل _ انتخاب راه حل جایگزین _ به كارگیری راه حل مناسب

4( ارزیابی و اصالح راه حل _ انتخاب راه حل جایگزین _ تشخیص مسئله

هر یک از موارد زیر به ترتیب با گزاره های كدام گزینه مرتبط است؟-    

الف( محسن برای بهتر كردن اخالق خود باید به نواقض و كاستی های اخالقی فعلی خود آگاه باشد.

ب( الله به این علت برای كنكور مطالعه می كند چون می خواهد در رشتۀ پزشكی دانشگاه شهید بهشتی تحصیل كند و پس از اتمام 
تحصیالت رزومۀ خود را برای پذیرش در دانشگاه های معتبر خارج از كشور بفرستد.

ج( سارا به خوبی می داند كه قادر است تنها روزی   ساعت درس بخواند و بیشتر از این ضربه می خورد.

1( شناخت موانع احتمالی - درک كامل و بی نقص از مسئله - صراحت در تعریف هدف

گاهی كامل به موضوع - تحت كنترل بودن مسئله 2( ارائۀ راه حل های بهتر - آ

3( شناخت موانع احتمالی - درک كامل و بی نقص از مسئله - استفاده از راه حل منطقی

گاهی كامل به موضوع - وضوح موقعیت فعلی 4( ارائۀ راه حل های بهتر - آ

در مثال زیر به كدام یک از ویژگی های مسئله خوب تعریف شده اشاره ای نشده است؟-    

محسن قصد دارد در كنكور كارشناسی ارشد رشتۀ حقوق شركت كند و در رشتۀ حقوق جزا كه بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد 
و ارزش های جامعه می پردازد، قبول شود.او حتم دارد با مطالعه منظم و پیوستۀ بیشتر از   ساعت و خواب كافی و استفاده از منابع 

معتبر به این خواسته خواهد رسید.

2( تعریف دقیق هدف 1( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

3( فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس                    4( شناسایی موقعیت اولیه

 درستی از مسئله ارائه شده -    
ً
به ترتیب داشتن تصور منفی نسبت به مسئله، پیامد كدام مورد است و در كدام گزینه تعریف كامال

است؟

1( جهل نسبت به راه حل - دستیابی فوری به هدف مشخص به دلیل موانع معین در بستر توانمندی های نامحدود
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اطالعات حافظه را كنار هم قرار دادن، تفسیر كردن، قضاوت كردن، حل مسئله و تصمیم گیری، به این قبیل فعالیت ها ....... -    
می گویند.
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گاهی دارد. 1( فردی كه مشغول اندیشیدن راجع به یک موضوع است، ضمن اینکه از دانش گذشته بهره مند می شود به آنچه می اندیشد، نیز آ

2( اطالعات موجود در حافظه به این دلیل ارزشمندند كه می توانند تفکر ما را بسازند.
گاه نادرست است. گاهی یا اصطالحا تفکر ناخود آ 3( به كارگیری اصطالح تفکر بدون آ

4( هرچه در حافظه، اطالعات بیشتری داشته باشیم، برای اندیشیدن و تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت و برخورداری از حافظه قوی دقیقا مساوی است با 
داشتن اندیشه و تفکر قوی

تفکر )1( حل مسئله
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علی در گوشه ی اتاق نشسته است و به طور ناخودآگاه به خیال پردازی دربارهی آینده خویش می پردازد، آیا این كار او تفكر تلقی -    
می شود؟ و بخش دوم كدام گزینه تفكر محسوب نمی شود؟

1( بلی - در كنار هم قرار دادن اطالعات حافظه                        2( خیر - تفسیر كردن
3( بلی - قضاوت كردن                                            4( خیر - تحریک گیرنده ها

مسئله، عبارت است از ....... فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع ....... با توجه به امكانات و توانمندی های محدود.-    
1( عدم دستیابی – مشخص                    2( دستیابی - نامشخص
3( عدم دستیابی – نامشخص                  4( دستیابی - مشخص

هدف از تمرین های مختلف آموزشی در نظام تعلیم و تربیت چیست؟ چرا؟-    
1( دستیابی صرف به راه حل مسائل خاص درسی - یادگیری مسائل درسی، ظرفیت شناختی دانش آموزان را افزایش می دهد.

2( دستیابی صرف به راه حل مسائل خاص درسی - یادگیری حاصل از حل مسئله قابل تعمیم است.
3( دست یافتن به اصول و قوانین قابل استفاده در موقعیت های دیگر - یادگیری حاصل از حل مسئله قابل تعمیم است.

4( دست یافتن به اصول و قوانین قابل استفاده در موقعیت های دیگر - یادگیری مسائل درسی، ظرفیت شناختی دانش آموزان را افزایش می دهد.

هر یک از جمالت زیر به كدام ویژگی های مسئله اشاره داد؟ )به ترتیب(-    
الف( برای قبولی در آزمونهای پایان ترم، باید در طول ترم مشاركت فعال داشته باشیم، با آگاهی كامل برنامه ریزی كنیم و با جدیت تمام 

مطالعه كنیم.
ب( به این واقف شویم كه از نظر استعداد در یک رشته تحصیلی در چه حدی هستیم و نگاه واقع بینانه به شرایط محیطی و فردی خود 

داشته باشیم.
پ( درک ما از انتخاب رشته تحصیلی همچنان ناقص است و راه حل درستی برای حل كردن مسئله ها مشكالت نیز نداریم.

ت( برای برنامه ریزی درسی باید ابتدا نتایج آخرین آزرمون و معدل را مبنا قرار دهیم تا موانع احتمالی كه برای هر درس ممكن است 
داشته باشیم را بهتر شناسایی كنیم و زمان بیشتری را برای دروس ضعیف اختصاص دهیم.

1( ضرورت هدفمند بودن - مشخص بودن موقعیت فعلی - تحت كنترل در آوردن حل مسئله - محدود بودن توانمندی ها
2( مسئله به عنوان یک فرایند و جریان تحت كنترل - محدود بودن توانمندی های - ضرورت هدفمند بودن - مشخص بودن موقعیت فعلی

3( ضرورت هدفمند بودن - محدود بودن توانمندی های - تحت كنترل در آوردن حل مسئله - مشخص بودن موقعیت فعلی
4( مسئله به عنوان یک فرایند و جریان تحت كنترل - مشخص بودن موقعیت فعلی - ضرورت هدفمند بودن - محدود بودن توانمندی ها

با توجه به مبحث ویژگی های حل مسئله، به ترتیب معلول هر یک از پدیده های زیر كدام است؟-    

- آگاهی به چیستی هدف

- عدم شناسایی دقیق توانمندی - روشن نبودن هدف

1( احساس مسئله - استفاده از راه حل های غیر منطقی - عدم صراحت در تعریف هدف

2( استفاده از راه حل های منطقی - احساس مسئله - درک ناقص از مسئله - درک ناقص از مسئله

3( احساس مسئله - استفاده از راه حل های غیر منطقی - درک ناقص از مسئله

4( استفاده از راه حل های منطقی - احساس مسئله - عدم صراحت در تعریف هدف

چه زمانی درک از مسئله ناقص خواهد بود؟-    

2( بی هدف بودن )عدم داشتن هدفی روشن( 1( عدم اجرای قوانین  

4( موانع بسیار  3( فرضیه نادرست باشد  
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در درک مسئله كدام نوع یادگیری، نسبت به سایر یادگیری ها قابل تعمیم است؟ -    

2( فردی 1( جایگزینی  

4( پردازش ادراكی 3( حل مسئله  

از چه طریق می توانید موانع احتمالی را در حل مسئله به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه دهید؟-    

1( شناخت میزان دانش فع لی                   2( استفاده از محدودیت ها

3( تصور مثبت نسبت به نتیجه                  4( غلبه بر تردید

كدام مسئله ی زیر از نوع »بد تعریف شده« است و دلیل آن چیست؟-    

1( بزرگترین قارهی جهان چه نام دارد؟ - زیرا علل متعددی دارد.                                         2( چرا دوست سارا با او قهر است؟ - زیرا دلیل آن كامال مشخص است.

3( دلیل كم بودن انگیزه ی پیشرفت در انسان ها چیست؟ - زیرا علل متعددی دارد.     4( علت سکته ی خون ریزی چیست؟ - زیرا كامال استاندارد است.

كدام مسئله ی زیر با بقیه متفاوت است؟-    

1( بلند ترین رشته كوه جهان چه نام دارد؟                                                                          2( علت سکته ی كم خونی كدام است؟

3( دلیل كم كردن انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان چیست؟                                         4( دلیل خشک شدن آب دریاچهی ارومیه چیست؟

شناسایی موقعیت اولیه در كدام مسئله ی زیر دشوارتر از سایر مسائل است؟-    

1( علت گرفتگی عروق قلب چیست؟                                                              2( بزرگترین دریاچه ی جهان چه نام دارد؟

3( علت مشکالت زناشویی در بین زوج های ایرانی چیست؟                          4( علت یخ زدن آب رادیاتور ماشین در زمستان چیست؟

درک از مسئله ناقص خواهد بود، اگر .......-    

1( مسئله تحت كنترل نباشد.                                                    3( موقعیت فعلی یا مبدأ مشخص نباشد.

4( هدف روشن نباشد. 2( توانمندی ها به صورت دقیق شناسایی نشوند.                   

به ترتیب هر یک از موارد زیر مربوط به فقدان كدام یک از ویژگی های مسئله است؟-    

الف( ناتوانی در شناسایی موانع احتمالی            ب( ناقص بودن درک ما از مسئله             ج( اتخاذ راه حل های غیر منطقی

1( محدود بودن توانمندی ها – تشخیص موقعیت فعلی - عدم هدفمندی

2( تحت كنترل قرار دادن جریان یک مسئله - هدفمند بودن - محدود بودن توانمندی ها

3( مشخص بودن موقعیت فعلی - هدفمند بودن - محدود بودن توانمندی ها

4( محدود بودن توانمندی ها - عدم تحت كنترل بودن فرایند مسئله - عدم هدفمندی

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر جزء كدام یک از مسائل خوب تعریف شده یا بد تعریف شده هستند؟-    

الف( علت وقوع سیل در نواحی شمالی كشور چیست؟ 

ب( دلیل ناهنجاری های اجتماعی در دهه های اخیر چیست؟ 
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پ( علت بروز افسردگی در برخی جوانان چیست؟ 

ت( بزرگ ترین عدد سه رقمی زوج كدام است؟

1( خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - بد تعریف شده - بد تعریف شده            2( خوب تعریف شده - بد تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف شده

3( بد تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده            4( بد تعریف شده - خوب تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف شده

تعریف صحیح »مسئله« در كدام گزینه بیان شده است؟ -    

1( دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع نامشخص با توجه به امکانات محدود

2( عدم دستیابی فوری به یک هدف نامشخص به دلیل موانع نامشخص با توجه به امکانات نامحدود

3( دستیابی فوری به یک هدف نامشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات نامحدود

4( عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات محدود

فهرست راهبردهای در دسترس چه موردی را به گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می كند؟-    

1( تصمیم گیری                   2( توجه                  3( مسئله                  4( نتیجه گیری

به چه علت تصور افراد در مورد واژه مسئله، مثبت نیست؟ -    

4( ناكامی در درک موضوع مسئله 3( تکراری بودن موضوع   2( ترس از شکست  گاهی در مورد راه حل مسئله  1( عدم آ

مثال زیر كدام یک از شاخص های مسائل »خوب تعریف شده« را دارا می باشد؟-    

من    سال سن دارم، در حال حاضر دانشجوی رشته حقوق هستم و می خواهم در آینده ثروتمند شوم.«

1( تعریف دقیق هدف                                            2( فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس

4( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 3( شناسایی موقعیت اولیه  

در چه صورتی در حل مساله از راه حل های غیر منطقی استفاده می شود؟ -    
1( محدودیت در اجرا مسأله                  2( عدم شناسایی دقیق توانمندیها

3( تداخل چند موضوع                         4( كاهش تمركز 

حل مسئله یک فرایند و جریان ....... است.-    
1( توانمند                   2( تحت كنترل                  3( نامحدود                  4( پیچیده

كدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مسئله« نمی باشد؟-    
1( هدفمند است.                                                                                                          2( یک فرایند و جریان تحت كنترل است.

3( در جریان حل مسئله توانمندی های ما نامحدود است.                                            4( در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد.

چه زمانی با مسئله مواجه می شویم؟ زمانی كه:-    
1( امکانات ما محدود باشد.                                                    2( بسیاری از افراد توانایی های خود را نشناسند. 

3( موقعیت فعلی یا مبدا مشخص نباشد.                               4( هدف مشخص نباشد.
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پ( علت بروز افسردگی در برخی جوانان چیست؟ 

ت( بزرگ ترین عدد سه رقمی زوج كدام است؟

1( خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - بد تعریف شده - بد تعریف شده            2( خوب تعریف شده - بد تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف شده

3( بد تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده            4( بد تعریف شده - خوب تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف شده

تعریف صحیح »مسئله« در كدام گزینه بیان شده است؟ -    

1( دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع نامشخص با توجه به امکانات محدود

2( عدم دستیابی فوری به یک هدف نامشخص به دلیل موانع نامشخص با توجه به امکانات نامحدود

3( دستیابی فوری به یک هدف نامشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات نامحدود

4( عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات محدود

فهرست راهبردهای در دسترس چه موردی را به گروه خوب تعریف شده و بد تعریف شده تقسیم می كند؟-    

1( تصمیم گیری                   2( توجه                  3( مسئله                  4( نتیجه گیری

به چه علت تصور افراد در مورد واژه مسئله، مثبت نیست؟ -    

4( ناكامی در درک موضوع مسئله 3( تکراری بودن موضوع   2( ترس از شکست  گاهی در مورد راه حل مسئله  1( عدم آ

مثال زیر كدام یک از شاخص های مسائل »خوب تعریف شده« را دارا می باشد؟-    

من    سال سن دارم، در حال حاضر دانشجوی رشته حقوق هستم و می خواهم در آینده ثروتمند شوم.«

1( تعریف دقیق هدف                                            2( فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس

4( امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 3( شناسایی موقعیت اولیه  

در چه صورتی در حل مساله از راه حل های غیر منطقی استفاده می شود؟ -    
1( محدودیت در اجرا مسأله                  2( عدم شناسایی دقیق توانمندیها

3( تداخل چند موضوع                         4( كاهش تمركز 

حل مسئله یک فرایند و جریان ....... است.-    
1( توانمند                   2( تحت كنترل                  3( نامحدود                  4( پیچیده

كدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مسئله« نمی باشد؟-    
1( هدفمند است.                                                                                                          2( یک فرایند و جریان تحت كنترل است.

3( در جریان حل مسئله توانمندی های ما نامحدود است.                                            4( در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد.

چه زمانی با مسئله مواجه می شویم؟ زمانی كه:-    
1( امکانات ما محدود باشد.                                                    2( بسیاری از افراد توانایی های خود را نشناسند. 

3( موقعیت فعلی یا مبدا مشخص نباشد.                               4( هدف مشخص نباشد.
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كدام یک از مثال های زیر جرء مسئله »بد تعریف شده« هستند؟-    
1( رفع كیش در بازی شطرنج                                                  2( بزرگترین عدد چهار رقمی فرد چه عددی است؟

3( علت گرم شدن كره ی زمین چیست؟                                4( دلیل بی عدالتی و نابرابری اجتماعی چیست؟

شناسایی موقعیت اولیه - تعریف دقیق هدف از شاخص های كدام گروه از مسئله ها هستند؟-    
2( بد تعریف شده                             3( پیچیده                     4( قابل حل 1( خوب تعریف شده  

 
پنج مرحله حل مسئله به ترتیب عبارتند از:-    

1( انتخاب راه حل های جایگزین - به كارگیری روش های مناسب - تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل - بازبینی و اصالح راه حل
2( ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل های جایگزین - بازبینی و اصالح راه حل - به كارگیری روش های مناسب

3( تشخیص مسئله - به كارگیری روش های مناسب - ارزیابی راه حل - بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های جایگزین
4( به كارگیری روش های مناسب - تشخیص مسئله - انتخاب راه حل های جایگزین - بازبینی و اصالح راه حل - ارزیابی راه حل

كدام یک از گزینه های زیر از موارد تشخیص مسئله« نمی باشد؟-    
1( قبل از حل مسئله، باید خود مسئله مشخص شود.                                                            2( در تشخیص مسلئه بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند.

3( مشخص كردن بسیاری از مسائلی كه در زندگی واقعی وجود دارند نسبتا آسان است.       4( تشخیص دقیق مسئله اولین گام حل آن است.

علی و رضا قصد شركت در مسابقه دوی دویست متر را دارند. رضا در یک مسابقه دیگر شركت كرده است و از میزان توانایی خود -    
در این ورزش آگاه است، اما علی اولین بار است كه در چنین مسابقه ای شركت می كند. این موضوع نشانگر كدام ویژگی حل مسئله 

می باشد؟
1( زمانی احساس مسئله می كنیم كه بدانیم هدف چیست.                    2( حل مسئله یک فرآیند و جریان تحت كنترل است.

3( در جریان حل مسئله، توانمندی های ما محدود است.                      4( در جریان حل مسئله، موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد.

كدام یک از مسئله زیر از نوع »بد تعریف شده« می باشد؟-    
1( هنگامی كه در حیاط مدرسه مشغول بازی كردن هستید، توپ با شدت به شیشه همسایه می خورد و آن را می شکند.

2( هنگام بیرون آوردن ماشین از پاركینگ، با یک ماشین پارک شده بدون راننده در جلوی درب مواجه می شوید.
3( بعداز ظهر به منزل می رسید و به شدت گرسنه اید، ولی هیچ غذای آماده ای در یخچال پیدا نمی كنید.

4( صبح زود برای رفتن به محل كار آمده می شوید ولی هنگام خروج از منزل متوجه میشوید لباستان پاره شده است.

فرض كنید برای تهیه وسایل موردنیاز خود به یک مركز خرید كه از منزلتان فاصله زیادی دارد، می روید و در هنگامی بازگشت به -    
منزل، كیف پول خود را گم می كنید و هیچ پولی همراه ندارید، در ضمن نمی خواهید از كسی هم كمک بگیرید. با توجه به شرایط توصیف 

شده، كدام یک از عبارات زیر با ویژگی های مسئله« مطابقت ندارد؟
1( رسیدن به منزل هدفمند بودن مسئله

2( نداشتن پول و عدم تمایل به كمک گرفتن از دیگران به محدود بودن توانمندی های ما 
3( تصمیم جدی برای رسیدن به منزل چه به صورت پیاده چه با گرفتن آژانس تحت كنترل بودن

4( اینکه هیچ پولی ندارید به مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدا 
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به ترتیب هریک از عبارات زیر با كدام یک از انواع مسئله مرتبط است؟-    
الف( تالش آتش نشانان برای رهایی كودک گرفتار بین آوار                               ب( تنها عدد اول زوج

ج( با استفاده از قواعد بازی به كیش كردن حریف مقابل برسیم                        د( ریشه یابی علل مشكالت اقتصادی
1( خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - بد تعریف شده - بد تعریف شده        2( خوب تعریف شده - بد تعریف شده - خوب تعریف

3( بد تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - بد تعر                     4( بد تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده - خوب تعریف شده

تعدادی از زنان به دلیل اینكه احساس كردند ظلمها و تبعیض هایی بر آنها روا شده است، به جنبش های فمنیستی پیوستند و این -    
یكی از راه هایی بود كه مشكل زنان به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گرفت، در این ارتباط كدام گزینه نادرست است؟

١( اگر چه تبعیض علیه زنان یک مسئله محسوب می شود، اما زنان در صدد هستند با اتخاذ روش های درست به احقاق حقوق خود بپردازند.
2( زنان در صورت داشتن راه حل می توانند مسئله را به جای این كه تهدید محسوب شود به یک فرصت تبدیل سازند.

3( بی عدالتی و تبعیض باعث شده است كه مشکل به عنوان یک مسئله تلقی شود.
4( مسئله زنان تصویر مثبتی ایجاد نمی كند، زیرا درک درستی از مسئله نداریم.

با توجه به عوامل مؤثر در حل مسئله، كدام گزینه صحیح می باشد؟-    
1( تجربه گذشته، انتخاب راه حل های جایگزین و نوع نگاه به حل مسئله از عوامل مؤثر در حل مسئله می باشد.

2( نوع نگاه به مسئله زمانی راه گشاست كه مورد بازبینی قرار گیرد.
3( اینکه كسی كه دوچرخه سواری می داند، موتور سواری را زودتر یاد می گیرد، اشاره به نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص دارد.

4( بن بست زمانی ایجاد می شود كه حل كننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد.

به ترتیب اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص«، »تأثیر یادگیری گذشته بر حل مسئله اشاره به چه چیزی دارد؟-    

1( انتقال - اثر نهفتگی               2( اثر نهفتگی - انتقال               3( اثر نهفتگی - اثر نوع نگاه به مسئله               4( انتقال - اثر نوع نگاه به مسئله

به ترتیب مراحل چهارم و دوم حل مسئله چه نام دارند و كسی كه با به كارگیری روش مطالعه دروس ریاضی پیشرفت كند، باید -    
چه اقدامی انجام دهد؟

1( ارزیابی راه حل - بازبینی و اصالح راه حل - تشخیص مسئله
2( بازبینی و اصالح راه حل - ارزیابی راه حل - بهبود روش های قبلی

3( به كارگیری روش های مناسب - انتخاب راه حل های جایگزین - به كارگیری روش های مناسب
4( بازبینی و اصالح راه حل - به كارگیری روش های مناسب - انتخاب راه حل های جایگزین

در جریان حل مسئله، درگیر موضوع بودن و آگاهی كامل داشتن« و »شناخت میزان دانش فعلی« برای شناسایی موانع احتمالی -    
جهت شركت در یک آزمون مهم، به ترتیب معرف كدام ویژگی های مسئله است؟

1( حل مسئله یک فرآیند و جریان« تحت كنترل است . در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد.
2( هدفمند است - در جریان حل مسئله توانمندی های ما محدود است.

3( حل مسئله یک فرآیند و جریان« تحت كنترل است - در جریان حل مسئله توانمندی های ما محدود است.
4( هدفمند است - در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد.
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به ترتیب هریک از عبارات زیر با كدام یک از انواع مسئله مرتبط است؟-    
الف( تالش آتش نشانان برای رهایی كودک گرفتار بین آوار                               ب( تنها عدد اول زوج

ج( با استفاده از قواعد بازی به كیش كردن حریف مقابل برسیم                        د( ریشه یابی علل مشكالت اقتصادی
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١( اگر چه تبعیض علیه زنان یک مسئله محسوب می شود، اما زنان در صدد هستند با اتخاذ روش های درست به احقاق حقوق خود بپردازند.
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4( هدفمند است - در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد.
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برای بهبود راه حل های قبلی و استفاده از راه حل های جدید، چه روشی مناسب است؟-    

1( ارزیابی راه حل               2( جایگزینی راه حل های دیگر               3( استفاده از تجربیات گذشته               4( بازبینی و اصالح راه حل ها

مرحله ی آخر حل مسئله چه نام دارد و پرسش »دلیل بی عدالتی و نابرابری اجتماعی چیست؟« چه نوع مسئله ای است؟ -    
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3( بازبینی و اصالح راه حل - خوب تعریف شده                            4( انتخاب راه حل های جایگزین - خوب تعریف شده

عبارت »قبل از حل مسئله، باید خود مسئله مشخص شود«، مربوط به مرحله ی چندم از حل مسئله است و كدام كار باعث می -    
شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم؟

1( مرحله ی اول - ارزیابی راه حل                                                   2( مرحله ی دوم - بازبینی و اصالح راه حل
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ب( مقایسه ی نمرات قبل و بعد از به كارگیری روش صحیح مطالعه ج( استفاده از مطالعه ی كار آمد و با فاصله
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4( اول - سوم - دوم 3( سوم - چهارم – دوم  

در چه صورتی یک مساله، به راه حل های درست و منطقی منجر نمی شود؟-    
1( تصور مبهم داشتن                   2( تکراری بودن موضوع                3( تعریف نشده               4( عدم دسترسی به راهبردهای مناسب

چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟-    
الف( در تشخیص مسئله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند.

ب( بازبینی راه حل باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم. 
پ( اثر تجربه گذشته همیشه آسان كردن راه حل است. 

ت( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را »انتقال« می گویند.
1( دو                                                 2( سه                                                 3( یک                                           4( چهار

تمرینات -     از  او تصمیم می گیرد  وارد دروازه می شوند، دچار مشكل است.  از سمت چپ  توپهایی كه  برای گرفتن  بانی  دروازه 
سرعت و دقت استفاده كند و بعد از آن نتایج عملكرد فعلی و قبلی خود را با هم مقایسه كند. به ترتیب دروازه بان چه مراحلی از حل 

مسئله را طی كرده است؟

1( به كارگیری روش های مناسب - بازبینی و اصالح راه حل                           2( بازبینی و اصالح راه حل - ارزیابی راه حل
3( به كارگیری روش های مناسب - ارزیابی راه حل                                          4( بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل های جایگزین

در چه صورتی مالک روشنی برای فهم موقعیت در حل مسئله، خواهیم داشت؟-    
1( ارزیابی راه حل انتخاب شده                       2( تکرارپذیری                                3( كاهش تعارضات                               4( ایجاد رابطه علت و معلولی
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»روش حل مسئله« بیان شده در كدام گزینه، با سایر گزینه ها متفاوت است؟-    
1( محمد حدس می زند كه همسرش به رنگ قرمز عالقه مند است، بنابراین برای او لباسی قرمز می خرد.

2( احمد كه مدیر عامل یک شركت است، برای تولید محصول مورد نظر خود، از تولید قطعاتی كه تکنولوژی آن را در اختیار دارد، شروع می كند.
3( سارا برای خرید هدیه تولد همسرش از او می پرسد كه به چه چیزی نیاز دارد، سپس برای او هدیه می خرد 

4( مینا از دوستانش می خواهد كه برای سفر نوروزی پیش رو، پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

كدام گزینه جزء ویژگی های »حل مسئله« نیست؟-    
1( سر و كار داشتن با راه حل ها                                3( انتخاب بهترین اولویت
2( انتخاب راه حل منتهی به پاسخ صحیح  4( توجه به یافتن راه حل ها

برای آن كه مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم باید كدام یک از مراحل حل مسئله را به كار گیریم؟-    

1( تشخیص مسئله                                  2( ارزیابی راه حل                                 3( بازبینی و اصالح راه حل ها                       4( انتخاب راه حل های جایگزین 

كسی كه با به كارگیری روش مطالعه جدید نتوانست در درس زبان انگلیسی پیشرفت كند باید به كدام مرحله حل مسئله فكر كند؟-    

1( تشخیص مسئله                                                        2( به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله
3( ارزیابی راه حل                                                          4( انتخاب راه حل های جایگزین

كدام یک از گزینه های زیر از عوامل مؤثر در حل مسئله نیستند؟-    

1( تجربه گذشته                                                  2( ارزیابی راه حل
3( نوع نگاه به مسئله                                           4( نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص

كسی كه دوچرخه سواری می داند، موتورسواری را زودتر یاد می گیرد.« این عبارت مربوط به كدام یک از عوامل مؤثر در حل -    
مسئله است؟

1( انتقال                                                               2( نوع نگاه به مسئله
3( ارزیابی راه حل                                                  4( انتخاب راه حل های جایگزین

به ترتیب كدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را بیان می كند؟-    

- به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی نامشخص اثر نهفتگی می گویند.

- قدم نهایی و مهم در حل مسئله، بازبینی و اصالح راه حل هاست كه مرحله سوم حل مسئله محسوب می شود.

- در صورتی كه فرد با به كارگیری روش های مطالعه قدیمی نتوانست پیشرفت كند، باید به راه حل های جایگزین فكركنی

- افرادی كه مسائل را به خوبی حل می كنند، دوست دارند از راه حل های جدید استفاده كنند.

1( غ -غ-غ-غ                                                                         2( ص -غ-غ - ص

3( غ - ص -غ - ص                                                               4( غ -غ -غ - ص

مدرس درس فلسفه از شما خواسته كه درباره تاثیر مطالعه كتاب های فلسفی، بر نوع نگاه و بینش نسبت به جهان هستی مطالعه -    
كنید و سمیناری ارائه دهید؛ اما در آغاز نوشتن، با وجود مطالعات گسترده، امكان سازمان دهی مفاهیم را ندارید و تصمیم می گیرید بین 
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مطالعه و نوشتن مطالب سمینار چند روزی وقفه ایجاد نمایید. این مثال به كدام عامل تأثیر گذار بر حل مسئله اشاره دارد؟

1( تأثیر تجربه مطالعات گذشته در این حوزه                                                         2( نوع زاویه دید و نگاه به مسئله و موضوع سمینار

3( نادیده گرفتن پروسه نوشتن سمنار برای مدت زمانی معین                              4( بازنمایی تفکر در مسئله مورد نظر

وقتی به شدت درگیر حل مسئله ریاضی هستید، ولی در حل آن چندان موفق نیستید، ممكن است به شما پیشنهاد دهند كه از -    
زاویه دیگر به این مسئله نگاه كنید. در ارتباط با اهمیت نوع نگاه به مسئله، كدام گزینه نادرست است؟

1( بن بست، زمانی ایجاد می شود كه حل كننده مسئله با نگاه به گذشته قادر به حل آن مسئله نباشد.

2( راه خروج از مشکل عدم حل مسئله، تغییر نگاه فرد و بازنمایی آن مسئله است.

3( اقدامات احتمالی فرد جهت حل مسئله، تحت الشعاع نگاه خاص او خواهد بود. 

4( نوع نگاه به حل مسئله، باعث میشود تا فرد در حافظه خودش اطالعات مرتبط به آن نگاه خاص را به خاطر آورد.

با توجه به اهمیت تجربه گذشته در توانایی حل مسئله، این موضوع كه كسی كه دوچرخه سواری بلد باشد موتور سواری را زودتر -    
یاد می گیرد، همه موارد زیر را خاطر نشان می كند، به جز .......... .

1( كسی كه روش های حل مسئله را می داند، در موقعیت های جدید از آن روش جهت حل مسئله استفاده می كند.

2( اثر تجربه گذشته همیشه در فرایند یادگیری تأثیر آسان كننده ای دارد.

3( تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را انتقال می گویند.

4( تجربه گذشته فرد در دوچرخه سواری، می تواند یادگیری موتورسواری را آسان نماید.

در كدام گزینه مراحل حل مسئله به ترتیب به طور صحیح آمده است؟-    

1( به كارگیری روش های مناسب به تشخیص مسئله < بازبینی و اصالح راه حل به ارزیابی راه حل به انتخاب راه حل های جایگزین

2( تشحیص مسئله  به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله به بازبینی و اصالح راه حل به انتخاب راه حل جایگزین « به كارگیری روش های نهایی

3( به كارگیری روش های مناسب به بازبینی و اصالح راه حل < انتخاب راه حل های جایگزین به ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل بر اساس نتیجه بهتر

4( »تشخیص مسئله « به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله به ارزیابی راه حل به بازبینی و اصالح راه حل به انتخاب راه حل های جایگزین

چند مورد از جمالت زیر غلط است؟-    

الف( تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است.

ب( بعد از روش اكتشافی، برای اطمینان صد درصدی، استفاده از روش شهودی مفیدتر است . 

ج( تجربه گذشته در صورت تشخیص مسئله، راهگشای مفیدی است. 

د( در تشخیص مسئله بهتر است دیگران آن را شناسایی كنند و خود فرد نقش راهنما داشته باشد. و در استفاده از روش های تحلیلی 
مسئله را خرد می كنند و از قواعد مشخصی هم استفاده می نمایند.

هـ( ناتوانی در حل مسئله، عالوه بر ناكامی، باعث فشار روانی هم می شود.

1( دو مورد                      2( سه مورد                     3( چهار مورد                     4( یک مورد

تصور كنید كه در یک فضای بسته قرار گرفته اید و قرار است دو رشته طناب را به هم برسانید، اما ممكن نیست به یک رشته -    
برسید، در حالی كه یک رشته دیگر را در دست دارید، در چنین شرایطی هیچ چیزی در اختیار ندارید، به جز انبردستی كه در گوشه اتاق 
است و قصد دارید این دو رشته طناب را به یكدیگر گره بزنید. این در حالی است كه به هیچ وجه هم زمان نمی توانید هر دو رشته طناب 
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را بگیرید. برای حل این مسئله احتماال به این فكر می افتید كه می توانید از انبر دست به عنوان یک وزنه یا پاندول استفاده كنید، چرا 
كه تحت تأثیر ....... هستید كه به اصطالح به آن ....... می گویند.

1( موانع و محدودیت ها - اثر نهفتگی                              2( تجربه گذشته - انتقال

3( پیش داوری - اثر نهفتگی                                            4( نوع نگاه به مسئله - مهندسی معکوس

سارا پس از كسب نمره ی پایین در درس ریاضی، روش مطالعه ی جدیدی را برای نمرهی بهتر اتخاذ نمود. او نمرات درس -    
ریاضی را بعد و قبل از اجرای روش مطالعه ی جدید مقایسه كرد و مشاهده نمود كه تفاوت چندانی بین نمرات وجود ندارد. بنابراین 
سعی كرد از این به بعد بر پیش نیازهای درس مربوطه مسلط شود، به ترتیب بگویید سارا چه مراحلی را در حل مسئله طی كرده است؟

1( ارزیابی راه حل ها - انتخاب راه حل های جایگزین - تشخیص مسئله

2( به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله - ارزیابی راه حل ها - انتخاب راه حل های جایگزین

3( ارزیابی راه حل ها - به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله - بازبینی و اصالح راه حل ها

4( به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله - اصالح راه حل ها - انتخاب راه حل های جایگزین

»انتقال« مربوط به كدام عامل مؤثر در حل مسئله می باشد و مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی افراد در حل مسئله كدام است؟-    

1( تجربه ی گذشته - پیروی صرف از تجارب گذشته

2( نوع نگاه به مسئله - بازبینی تجارت گذشته

3( تجربه ی گذشته - بازبینی تجارت گذشته

 4( نوع نگاه به مسئله - پیروی صرف از تجارب گذشته

فاطمه به كالس خیاطی می رود و از آنجا كه بافتنی را به خوبی می داند خیلی سریع تر خیاطی را یاد می گیرد. در این مثال كدام -    
عامل مؤثر در حل مسئله تأثیر گذاشته است؟ 

1( نهفتگی                                     2( تجربه ی گذشته                                     3( نوع نگاه به مسئله                                      4( نادیده گرفتن مسئله

سعید در كالس هفتم تحصیل می كند و در درس ریاضی ضعیف است. او به توصیه مشاور مدرسه تعدادی كتاب كمک درسی -    
تهیه كرده است و تمرین های اضافه انجام می دهد، اما علی رغم به كارگیری این روش هنوز نتوانسته است در درس ریاضی پیشرفت 
كند. مشاور مدرسه حدس می زند كه احتماال به خاطر عدم نظارت معلم، تمرین های اضافه اثربخش نبوده اند. به نظر شما اكنون كدام 

یک از مراحل حل مسئله را باید در پیش گرفت؟

1( تشخیص مسئله                                                                2( ارزیابی راه حل
3( به كارگیری روش های مناسب حل مسئله                        4( انتخاب راه حل های جایگزین

مادر مریم برای مدت كوتاهی به آپارتمان همسایه رفته است و مریم برای سرگرم كردن خود به سراغ عروسكش می رود، اما -    
عروسک را در قفسه باالی اتاق می بیند و دستش به آن نمی رسد. او سعی می كند از صندلی آشپزخانه برای باال رفتن استفاده كند اما 
به دلیل وزن زیاد صندلی نمی تواند آن را حركت دهد. مریم اطراف خود را نگاه می كند و ناگهان با لبخندی به سمت قابلمه می رود و با 
واژگون گذاشتن و باال رفتن از آن، به عروسكش می رسد. به نظر شما استفاده از صندلی« و »قابلمه« به ترتیب نشان دهنده كدام یک 

از عوامل تأثیرگذار بر حل مسئله بوده است؟

1( تجربه گذشته - نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص                                    2( تجربه گذشته - نوع نگاه به مسئله

3( نوع نگاه به مسئله - نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص                             4( نوع نگاه به مسئله - تجربه گذشته



تفکر )1( حل مسئله

339

را بگیرید. برای حل این مسئله احتماال به این فكر می افتید كه می توانید از انبر دست به عنوان یک وزنه یا پاندول استفاده كنید، چرا 
كه تحت تأثیر ....... هستید كه به اصطالح به آن ....... می گویند.

1( موانع و محدودیت ها - اثر نهفتگی                              2( تجربه گذشته - انتقال

3( پیش داوری - اثر نهفتگی                                            4( نوع نگاه به مسئله - مهندسی معکوس

سارا پس از كسب نمره ی پایین در درس ریاضی، روش مطالعه ی جدیدی را برای نمرهی بهتر اتخاذ نمود. او نمرات درس -    
ریاضی را بعد و قبل از اجرای روش مطالعه ی جدید مقایسه كرد و مشاهده نمود كه تفاوت چندانی بین نمرات وجود ندارد. بنابراین 
سعی كرد از این به بعد بر پیش نیازهای درس مربوطه مسلط شود، به ترتیب بگویید سارا چه مراحلی را در حل مسئله طی كرده است؟

1( ارزیابی راه حل ها - انتخاب راه حل های جایگزین - تشخیص مسئله

2( به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله - ارزیابی راه حل ها - انتخاب راه حل های جایگزین

3( ارزیابی راه حل ها - به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله - بازبینی و اصالح راه حل ها

4( به كارگیری روش های مناسب برای حل مسئله - اصالح راه حل ها - انتخاب راه حل های جایگزین

»انتقال« مربوط به كدام عامل مؤثر در حل مسئله می باشد و مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی افراد در حل مسئله كدام است؟-    

1( تجربه ی گذشته - پیروی صرف از تجارب گذشته

2( نوع نگاه به مسئله - بازبینی تجارت گذشته

3( تجربه ی گذشته - بازبینی تجارت گذشته

 4( نوع نگاه به مسئله - پیروی صرف از تجارب گذشته

فاطمه به كالس خیاطی می رود و از آنجا كه بافتنی را به خوبی می داند خیلی سریع تر خیاطی را یاد می گیرد. در این مثال كدام -    
عامل مؤثر در حل مسئله تأثیر گذاشته است؟ 

1( نهفتگی                                     2( تجربه ی گذشته                                     3( نوع نگاه به مسئله                                      4( نادیده گرفتن مسئله

سعید در كالس هفتم تحصیل می كند و در درس ریاضی ضعیف است. او به توصیه مشاور مدرسه تعدادی كتاب كمک درسی -    
تهیه كرده است و تمرین های اضافه انجام می دهد، اما علی رغم به كارگیری این روش هنوز نتوانسته است در درس ریاضی پیشرفت 
كند. مشاور مدرسه حدس می زند كه احتماال به خاطر عدم نظارت معلم، تمرین های اضافه اثربخش نبوده اند. به نظر شما اكنون كدام 

یک از مراحل حل مسئله را باید در پیش گرفت؟

1( تشخیص مسئله                                                                2( ارزیابی راه حل
3( به كارگیری روش های مناسب حل مسئله                        4( انتخاب راه حل های جایگزین

مادر مریم برای مدت كوتاهی به آپارتمان همسایه رفته است و مریم برای سرگرم كردن خود به سراغ عروسكش می رود، اما -    
عروسک را در قفسه باالی اتاق می بیند و دستش به آن نمی رسد. او سعی می كند از صندلی آشپزخانه برای باال رفتن استفاده كند اما 
به دلیل وزن زیاد صندلی نمی تواند آن را حركت دهد. مریم اطراف خود را نگاه می كند و ناگهان با لبخندی به سمت قابلمه می رود و با 
واژگون گذاشتن و باال رفتن از آن، به عروسكش می رسد. به نظر شما استفاده از صندلی« و »قابلمه« به ترتیب نشان دهنده كدام یک 

از عوامل تأثیرگذار بر حل مسئله بوده است؟

1( تجربه گذشته - نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص                                    2( تجربه گذشته - نوع نگاه به مسئله

3( نوع نگاه به مسئله - نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص                             4( نوع نگاه به مسئله - تجربه گذشته
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چه عاملی باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد و كدام اقدامات فرد، تحت تأثیر -    
آن خواهد بود؟ و عوامل مانع حل مسئله چه موقع برطرف می شوند؟

1( داشتن حافظه قوی و داشتن تفکر - قطعی - وقتی دانش شخص نسبت به موضوع بیشتر شود.

 2( نوع نگاه حل كننده مسئله - احتمالی - وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدتی نادیده گرفته شود. 

3( نوع نگاه حل كننده مسئله - قطعی وقتی دانش شخص نسبت به موضوع برای مدتی مشخص بیش تر شود.

4( داشتن حافظه قوی و داشتن تفکر - احتمالی - وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدتی نادیده گرفته شود.

احمد می خواهد به برادرش نجاری یاد بدهد. برای این كار تصمیم می گیرد هر روز یک مهارت را به او آموزش دهد. روز اول راه -    
كردن، روز دوم سمباده زدن و به همین ترتیب سایر مهارت ها. او از كدام روش حل مسئله استفاده كرده است؟

2( بارش مغزی  1( خرد كردن  

4( كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 3( شروع از آخر  

كدام گزینه در ارتباط با ناتوانی در حل مسئله درست است؟-    

1( موقعیت ناكامی، معلول ناتوانی در حل مسئله است و وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می كند.

2( كسانی كه دانش، حافظه و تجربه بیشتری دارند به طور تضمینی مهارت حل مسئله را می دانند.

3( ناكامی از پرخاشگری حاصل می شود و پرخاشگری كم تر منجر به ناكامی كم تر می شود و بسیاری از افرادی كه احساس شکست می كنند، مشکالت عاطفی 
جدی ندارند، بلکه مهارت های مسئله را نمی دانند.

4( شهروندان یک جامعه به دلیل دانستن مهارت های حل مسئله، از روش های تهاجمی و پرخاشگری كمتری استفاده می كنند، لذا میزان ناكامی آنها كمتر خواهد شد.

....... بیشتر در حل مسائل ریاضی كاربرد دارد ....... یكی از شیوه های حل مسئله است كه به راه حل های احتمالی آن فكر كنیم -    
و هر دو روش اشاره به روش حل مسئله ....... دارد.

1( بارش مغزی - روش شروع از آخر - اكتشافی                                                    2( روش شروع از آخر - بارش مغزی – تحلیلی

3( روش شروع از آخر - بارش مغزی - اكتشافی                                                    4( بارش مغزی - روش شروع از آخر - تحلیلی

»علی از دوستانش می پرسد كه آیا روز جمعه برای مهمانی به منزل آنها می آیند یا خیر؟ بعد از كسب موافقت دوستان، به تهیه -    
وسایل مورد نیاز و ضروری مهمانی می پردازد«، این مثال داللت بر كدام روش حل مسئله دارد.

1( از روش اكتشافی استفاده شده است كه چندان مبتنی بر محاسبات ذهنی و قواعد منطقی نمی باشد.
2( با توجه به اینکه براساس حدس و نظرات دیگران صورت گرفته است و راه حل تضمینی دارد داللت بر روش منطقی می كند.

3( از آنجایی كه گفته دوستانش تضمین كننده نمی باشد، بنابراین از روش اكتشافی بهره برده است.
4( از روش تحلیلی استفاده شده است چون بر اساس محاسبات ذهنی و قواعد منطقی صورت گرفته است.

در مثال های زیر رضا در كدام یک از مراحل پنج گانه ی مسئله دچار اشتباه شده است و روش او در زیر مجموعه كدام یک از -    
روش های حل مسئله از نوع اكتشافی قرار می گیرد؟

»رضا قصد دارد كه در مدت   ماه آینده بدن خود را از وجود مواد مخدر پاک كند. بنابراین تصمیم می گیرد به تدریج خود را به وضعیت 
مورد نظر نزدیک كند و از اعتیاد فاصله بگیرد. پس از گذشت چند ماه رضا به این نكته پی می برد كه علی رغم تالش فراوان، روش 
انتخابی او، با وجود نتیجه بخش بودن در موارد مشابه، برای او مفید نبود او پس از گذشت یک سال و نیم، پیشرفت بسیار كمی به 

دست آورده و از ترک اعتیاد خود ناامید می شود«
1( بازبینی و اصالح راه حل - روش خرد كردن                              2( بازبینی و اصالح راه حل - روش كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

3( به كارگیری روش های مناسب - روش خرد كردن                     4( به كارگیری روش های مناسب - روش كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت نامطلوب
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به ترتیب هر یک از عبارت های زیر به كدام روش اكتشافی اشاره دارد؟ -    

- »این روش بیشتر در حل مسئله ریاضی كاربرد دارد«  

- »برج هانوی« - شامل چهار مرحله می باشد

1( روش شروع از آخر - مهندسی معکوس - روش بارش مغزی
2( روش بارش مغزی - مهندسی معکوس - روش شروع از آخر

3( روش شروع از آخر - كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - روش بارش مغزی
4( روش بارش مغزی - افزایش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - روش شروع از آخر

كدام یک از موارد زیر نادرست است؟-    

1( فشار روانی كه از نتایج ناتوانی افراد در حل مسئله می باشد موجب بروز پرخاشگری در افراد می شود.

2( افراد دارای دانش و تجربه در حل مسائل، احساسی عاطفی مثبت تری نسبت به دیگران دارند.

3( ناكامی عبارت است از وضعیت عاطفی ناخوشایندی كه بعد از ناتوانی در حل مسئله به وجود می آید.

گاهی از مهارت های حل مسئله موجب كاهش میزان استفاده از روش های تهاجمی می شود. 4( آ

»ارائه ی معیارهایی برای داوری درباره ی هر راه حل« و »ارائه ی راه حل های مختلف« به ترتیب نشانگر كدام مراحل روش بارش -    
مغزی است و این روش بارش مغزی( جزء كدام روش های حل مسئله می باشد؟

1( مرحله ی 2 و مرحله ی 3- اكتشافی                                       2( مرحله ی 3 و مرحله ی 2- تحلیلی

3( مرحله ی 2 و مرحله ی 3- تحلیلی                                         4( مرحله ی 3 و مرحله ی 2- اكتشافی

علی برای انتخاب رفتن به كوه با دوستانش یا رفتن به باشگاه ورزشی از روش شیر یا خط استفاده كرد، سپس برای خواندن -    
درس ریاضی به دلیل باال بودن حجم درس، سعی كرد به تدریج روزی یک ساعت به درس خواندن اضافه كند ابتدا یک ربع، سپس نیم 
ساعت و تا به یک ساعت برساند تا مجموعه در طی یک هفته   ساعت به ساعات مطالعه اش اضافه شود، علی در مدرسه جهت تصمیم 
گیری برای نوشتن روزنامه دیواری به دوستانش پیشنهاد داد تا هر چه به فكرشان می رسد را ارائه دهند.« به ترتیب بگویید علی از چه 

روش هایی برای حل مسئله استفاده كرده است؟

1( منطقی - مهندسی معکوس - بارش مغزی                                     2( شهودی - كاهش تفاوت وضعیت موجود یا وضعیت مطلوب - منطقی

3( اكتشافی - خرد كردن مسئله - بارش مغزی                                    4( منطقی - شروع از آخر - اكتشافی

خانواده عباسی در یک روز تعطیل تصمیم می گیرند به پیک نیک بروند و ناهار را در آنجا صرف كنند. پیشنهادات زیر برای انتخاب -    
آنها چه نوع روش حل مسئله ای محسوب  از  ترتیب بگویید هر یک  به  نحوه تهیه غذا توسط اعضای خانواده مطرح گردیده است. 

می شود؟

• بیشنهاد اول: سریع تر حركت كنیم و از شهر خارج شویم. هرچه پیش آید خوش آید. آنجا تصمیم می گیریم چه نوع غذایی بخوریم.

• پیشنهاد دوم: ممكن است در خارج شهر رستوران خوبی وجود نداشته باشد یا غذاهای سالم نداشته باشد. بنابراین بهتر است مواد 
غذایی و وسایل مورد نیاز را به همراهمان ببریم. • پیشنهاد سوم: قرعه كشی می كنیم. هر كدام از موارد باال كه آمد، همان را انتخاب 

كرده و انجام می دهیم.

1( تحلیلی - تحلیلی - شهودی                                           2( شهودی - تحلیلی - شهودی

3( شهودی - شهودی - تحلیلی                                          4( تحلیلی - شهودی - تحلیلی
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به ترتیب هر یک از عبارت های زیر به كدام روش اكتشافی اشاره دارد؟ -    

- »این روش بیشتر در حل مسئله ریاضی كاربرد دارد«  

- »برج هانوی« - شامل چهار مرحله می باشد

1( روش شروع از آخر - مهندسی معکوس - روش بارش مغزی
2( روش بارش مغزی - مهندسی معکوس - روش شروع از آخر

3( روش شروع از آخر - كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - روش بارش مغزی
4( روش بارش مغزی - افزایش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب - روش شروع از آخر

كدام یک از موارد زیر نادرست است؟-    

1( فشار روانی كه از نتایج ناتوانی افراد در حل مسئله می باشد موجب بروز پرخاشگری در افراد می شود.

2( افراد دارای دانش و تجربه در حل مسائل، احساسی عاطفی مثبت تری نسبت به دیگران دارند.

3( ناكامی عبارت است از وضعیت عاطفی ناخوشایندی كه بعد از ناتوانی در حل مسئله به وجود می آید.

گاهی از مهارت های حل مسئله موجب كاهش میزان استفاده از روش های تهاجمی می شود. 4( آ

»ارائه ی معیارهایی برای داوری درباره ی هر راه حل« و »ارائه ی راه حل های مختلف« به ترتیب نشانگر كدام مراحل روش بارش -    
مغزی است و این روش بارش مغزی( جزء كدام روش های حل مسئله می باشد؟

1( مرحله ی 2 و مرحله ی 3- اكتشافی                                       2( مرحله ی 3 و مرحله ی 2- تحلیلی

3( مرحله ی 2 و مرحله ی 3- تحلیلی                                         4( مرحله ی 3 و مرحله ی 2- اكتشافی

علی برای انتخاب رفتن به كوه با دوستانش یا رفتن به باشگاه ورزشی از روش شیر یا خط استفاده كرد، سپس برای خواندن -    
درس ریاضی به دلیل باال بودن حجم درس، سعی كرد به تدریج روزی یک ساعت به درس خواندن اضافه كند ابتدا یک ربع، سپس نیم 
ساعت و تا به یک ساعت برساند تا مجموعه در طی یک هفته   ساعت به ساعات مطالعه اش اضافه شود، علی در مدرسه جهت تصمیم 
گیری برای نوشتن روزنامه دیواری به دوستانش پیشنهاد داد تا هر چه به فكرشان می رسد را ارائه دهند.« به ترتیب بگویید علی از چه 

روش هایی برای حل مسئله استفاده كرده است؟

1( منطقی - مهندسی معکوس - بارش مغزی                                     2( شهودی - كاهش تفاوت وضعیت موجود یا وضعیت مطلوب - منطقی

3( اكتشافی - خرد كردن مسئله - بارش مغزی                                    4( منطقی - شروع از آخر - اكتشافی

خانواده عباسی در یک روز تعطیل تصمیم می گیرند به پیک نیک بروند و ناهار را در آنجا صرف كنند. پیشنهادات زیر برای انتخاب -    
آنها چه نوع روش حل مسئله ای محسوب  از  ترتیب بگویید هر یک  به  نحوه تهیه غذا توسط اعضای خانواده مطرح گردیده است. 

می شود؟

• بیشنهاد اول: سریع تر حركت كنیم و از شهر خارج شویم. هرچه پیش آید خوش آید. آنجا تصمیم می گیریم چه نوع غذایی بخوریم.

• پیشنهاد دوم: ممكن است در خارج شهر رستوران خوبی وجود نداشته باشد یا غذاهای سالم نداشته باشد. بنابراین بهتر است مواد 
غذایی و وسایل مورد نیاز را به همراهمان ببریم. • پیشنهاد سوم: قرعه كشی می كنیم. هر كدام از موارد باال كه آمد، همان را انتخاب 

كرده و انجام می دهیم.

1( تحلیلی - تحلیلی - شهودی                                           2( شهودی - تحلیلی - شهودی

3( شهودی - شهودی - تحلیلی                                          4( تحلیلی - شهودی - تحلیلی
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برسد. -     تولد پدرش  برگزاری مراسم جشن  برای چگونگی  نتیجه ی درستی  به  نتوانست  بارش مغزی  از روش  با استفاده  امیر 
حسین نیز نتوانست در ارتباط با انتخاب شغل بازیگری و مواجهه با سختی های آن به نتیجه ی مطلوبی برسد. به این ترتیب امیر و 

حسین احتماال با چه نوع پیامدی مواجهه خواهند شد؟

1( ناكامی - تعارض                                         2( ناكامی - ناكامی

3( تعارض - ناكامی                                         4( تعارض - تعارض

عامل هر یک از موارد زیر به ترتیب در كدام گزینه به درستی آمده است؟-    

الف( كمتر شدن استفاده از روش های تهاجمی و پرخاشگری                                              ب( پرخاشگری 

ج( باز داشتن فرد از رسیدن به هدف مورد نظر                                                                             د( ندانستن روش های كار آمد حل مسئله

گاه بودن شهروندان یک جامعه از مهارت های حل مسئله - ناكامی - ناتوانی در حل مسئله - قرار گرفتن افراد، مدام در حالت فشار روانی 1( آ

گاه بودن شهروندان یک جامعه از عوامل فشار روانی - ناتوانی در حل مسئله - ناكامی - قرار گرفتن افراد، مدام در حالت فشار روانی 2( آ

گاه بودن شهروندان یک جامعه از مهارت های حل مسئله - ناتوانی در حل مسئله - پرخاشگری - احساس شکست بسیاری از افراد 3( آ

گاه بودن شهروندان یک جامعه از عوامل فشار روانی - ناكامی - پرخاشگری۔ احساس شکست بسیاری از افراد جامعه 4( آ

به ترتیب در هر یک از مثال های زیر از كدام روش حل مسئله استفاده شده است؟-    

- علی با توجه به اینكه سال بعد كنكور دارد در نمایشگاه كتاب امسال از تخفیف ها استفاده می كند و كتاب درسی تهیه می كند. - محمد 
بدون آن كه عواقب مصرف بیش از حد قرص های مسكن را در نظر بگیرید هر بار كه كوچک ترین دردی احساس می كند از قرص 

مسكن استفاده می كند.

- مرتضی عالقه زیادی به خوانندگی دارد ولی چون می داند استعداد خوانندگی ندارد با مشورت دیگران به سراغ رشته موسیقی می 
رود تا یک ساز بیاموزد.

- مصطفی قصد دارد كه همراه همسرش و پسرش به مسافرت برود، او برای انتخاب مقصد به همسر خود می گوید بین عدد یک و عدد 
دو یک كدام را انتخاب كند و با توجه به انتخاب همسر خود مقصد را معین می كند.

1( اكتشافی - اكتشافی - تحلیلی - تحلیلی                             2( اكتشافی - تحلیلی - اكتشافی – تحلیلی

3( تحلیلی - اكتشافی - تحلیلی - اكتشافی                             4( تحلیلی - تحلیلی - اكتشافی - اكتشافی

با توجه به مطلب زیر به ترتیب كدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت می باشد؟ آقای احمدی كه معلم ورزش می باشد، اطالع می یابد -    
كه در هفته پیش رو كالس های او با بارندگی هوا مواجه می شود. او این مسئله را در كالس مطرح می كند و از دانش آموزان می خواهد 
كه راه حل های خودشان را بیان كنند، و در نهایت با این راه حل ها مواجه می شود كه دانش آموزان نیم ساعت بیشتر در حیاط مدرسه 
نباشند، دانش آموزان لباس گرم بپوشند، به حیاط نروند و در نهایت اینكه سر كالس، شطرنج بازی كنند. آقای احمدی پیشنهاد و راه 

حل محمد را مبنی بر اینكه در كالس شطرنج بازی كنند، را به عنوان بهترین راه حل می پذیرد.

الف( هر یک از مواردی كه زیر آنها خط كشیده شده است بیانگر كدام مرحله و مبتنی بر كدام روش اكتشافی حل مسئله می باشد؟ 

ب( در این مطلب، بر كدام یک از مراحل این روش اكتشافی، اشاره نشده است؟

1( سعی می شود راه حل های مختلف ارائه شود )مرحله 3(، بهترین راه حل ارائه می شود )مرحله 4(، روش بارش مغزی - تعریف كرن مسئله )مرحله 1(

2( سعی می شود راه حل های مختلف ارائه شود )مرحله 2(، بهترین راه حل ارائه می شود )مرحله 4(، روش بارش مغزی - ارائه معیارهای داوری برای هر یک 
از راه حل ها )مرحله 3(
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3( ارائه معیارهای داوری برای هر یک از راه حل ها )مرحله 3(، سعی می شود راه حل های مختلف ارائه شود. )مرحله 2( روش بارش مغزی - سعی می شود 
راه حل های مختلف ارائه شود. )مرحله 1(

4( ارائه معیارهای داوری برای هر یک از راه حل ها )مرحله 2(، بهترین راه حل ارائه می شود. )مرحله 4(، روش شروع از آخر - سعی می شود راه حل های 
مختلف ارائه شود. )مرحله 1(

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در كدام گزینه به درستی پاسخ داده شده است؟-    

الف( دلیل تمایل برخی به روش های اكتشافی به جای روش های تحلیلی چیست؟

ب( راه حل یک دانشمند برای خروج از بن بست هنگامی كه با نگاه فعلی قادر به حل مسئله نیست، چیست؟ 

تابع احساس شخصی بودن، بدون دلیل منطقی داشتن و عدم تضمین راه حل مربوط به كدام روش حل  ج( به ترتیب خصوصیات 
مسئله است؟

1( الف( بی اعتبار بودن روش تحلیلی ب( ادامه تالش برای حل مسئله با نگاه فعلی ج( اكتشافی

2( الف( زمان بر بودن روش تحلیلی ب( تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی مسئله ج( اكتشافی

3( الف( بی اعتبار بودن روش تحلیلی ب( تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی مسئله ج( تحلیلی

4( الف( زمان بر بودن روش تحلیلی ب( ب( ادامه تالش برای حل مسئله با نگاه فعلی ج( تحلیلی

استفاده از روش های تحلیلی برای مسئله، چه مشكلی دارد؟ -    
 ( محدودیت زمانی دارد.                                                                                                 2( تابع نظر و احساس شخصی است.

3( اجرای آن دست یابی به راه حل مسئله را تضمین نمی كند.                                        4( بدون دلیل منطقی است.
در كدام روش حل مسئله، یک مسئله بزرگ به چندین مسئله كوچک تقسیم می شود و افراد مسئله های كوچک را حل می كنند تا -    

به تدریج بتوانند به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند؟
1( اكتشافی )خرد كردن(                                       2( شهودی )بارش مغزی(
3( تحلیلی )خرد كردن(                                         4( اكتشافی )شروع از آخر(

در هر موقعیت مسئله، با دو حالت وجود مسئله ....... و حالت دسترسی به راه حل ....... مواجه هستیم.-    
2( وضعیت موجود - وضعیت مطلوب 1( وضعیت مطلوب - وضعیت موجود 

4( بد تعریف شده - وضعیت موجود 3( خوب تعریف شده - وضعیت مطلوب 

ناتوانی در حل مسئله وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می كند كه ....... نام دارد كه باعث ....... می شود.-    
1( عدم موفقیت - افسردگی                                             2( شکست - بیماری روانی

3( ناكامی - پرخاشگری                                                   4( اختالل دو قطبی - شیدایی

كدام یک از روش های ذكر شده، تضمین كننده حل مسئله است و محدودیت این روش چیست؟-    
1( تحلیلی - زمان بر است.                                                        2( تحلیلی - تابع قواعد محدودی است.

3( اكتشافی - قابل تعمیم نمی باشد.                                        4( اكتشافی - مبتنی بر نظر شخصی است .
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3( ارائه معیارهای داوری برای هر یک از راه حل ها )مرحله 3(، سعی می شود راه حل های مختلف ارائه شود. )مرحله 2( روش بارش مغزی - سعی می شود 
راه حل های مختلف ارائه شود. )مرحله 1(

4( ارائه معیارهای داوری برای هر یک از راه حل ها )مرحله 2(، بهترین راه حل ارائه می شود. )مرحله 4(، روش شروع از آخر - سعی می شود راه حل های 
مختلف ارائه شود. )مرحله 1(

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در كدام گزینه به درستی پاسخ داده شده است؟-    

الف( دلیل تمایل برخی به روش های اكتشافی به جای روش های تحلیلی چیست؟

ب( راه حل یک دانشمند برای خروج از بن بست هنگامی كه با نگاه فعلی قادر به حل مسئله نیست، چیست؟ 

تابع احساس شخصی بودن، بدون دلیل منطقی داشتن و عدم تضمین راه حل مربوط به كدام روش حل  ج( به ترتیب خصوصیات 
مسئله است؟

1( الف( بی اعتبار بودن روش تحلیلی ب( ادامه تالش برای حل مسئله با نگاه فعلی ج( اكتشافی

2( الف( زمان بر بودن روش تحلیلی ب( تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی مسئله ج( اكتشافی

3( الف( بی اعتبار بودن روش تحلیلی ب( تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی مسئله ج( تحلیلی

4( الف( زمان بر بودن روش تحلیلی ب( ب( ادامه تالش برای حل مسئله با نگاه فعلی ج( تحلیلی

استفاده از روش های تحلیلی برای مسئله، چه مشكلی دارد؟ -    
 ( محدودیت زمانی دارد.                                                                                                 2( تابع نظر و احساس شخصی است.

3( اجرای آن دست یابی به راه حل مسئله را تضمین نمی كند.                                        4( بدون دلیل منطقی است.
در كدام روش حل مسئله، یک مسئله بزرگ به چندین مسئله كوچک تقسیم می شود و افراد مسئله های كوچک را حل می كنند تا -    

به تدریج بتوانند به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند؟
1( اكتشافی )خرد كردن(                                       2( شهودی )بارش مغزی(
3( تحلیلی )خرد كردن(                                         4( اكتشافی )شروع از آخر(

در هر موقعیت مسئله، با دو حالت وجود مسئله ....... و حالت دسترسی به راه حل ....... مواجه هستیم.-    
2( وضعیت موجود - وضعیت مطلوب 1( وضعیت مطلوب - وضعیت موجود 

4( بد تعریف شده - وضعیت موجود 3( خوب تعریف شده - وضعیت مطلوب 

ناتوانی در حل مسئله وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می كند كه ....... نام دارد كه باعث ....... می شود.-    
1( عدم موفقیت - افسردگی                                             2( شکست - بیماری روانی

3( ناكامی - پرخاشگری                                                   4( اختالل دو قطبی - شیدایی

كدام یک از روش های ذكر شده، تضمین كننده حل مسئله است و محدودیت این روش چیست؟-    
1( تحلیلی - زمان بر است.                                                        2( تحلیلی - تابع قواعد محدودی است.

3( اكتشافی - قابل تعمیم نمی باشد.                                        4( اكتشافی - مبتنی بر نظر شخصی است .
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حسین میخواهد نحوه سر هم كردن قطعات كامپیوتر را یاد بگیرد. بدین منظور مربی آموزشگاه به او توصیه می كند ابتدا قطعات -    
یک كامپیوتر سالم را از هم جدا كند. او از كدام روش حل مسئله استفاده كرده است؟

1( مهندس معکوس                                     2( بارش مغزی

3( خرد كردن مسئله                                     4( كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

حمید به شدت عالقمند به تحصیل در رشته پزشكی است، اما رتبه او در كنكور سراسری امسال   رقمی شده است. او تصمیم -    
می گیرد روزانه   ساعت درس بخواند تا در كنكور سال آینده رتبه دورقمی كسب كند. بعد از مدتی مشاور مدرسه به او توصیه می كند 

كه باید روزانه    ساعت مطالعه كند تا به رتبه موردنظر خود دست یابد. روش حل مسئله موجود در این مثال چه نام دارد؟

1( كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب                                         2( خرد كردن

3( بارش مغزی                                                              4( تحلیلی

چرا با وجود تضمین بیشتر در تحقق اهداف با استفاده از روش های تحلیلی، برخی تمایل دارند تا از روش های شهودی جهت -    
حل مسائل خود استفاده كنند؟

1( به دلیل محدودیت های زیاد روش های تحلیلی و زمان بر بودن روش های اكتشافی

2( به دلیل نیازسنجی واقعی و دقیق روش های اكتشافی و شهودی

3( به جهت اینکه مورد قبول همه می باشد.

4( به دلیل عدم محدودیت زمانی روش های اكتشافی

مریم شماره رمز قفل كیف جدیدش را فراموش كرده است. فقط می داند كه رمز آن چهار رقمی است و هرگاه در حین امتحان به -    
رقم صحیح برسد صدای تقه ظریفی به گوشش می آید، تا به این ترتیب بتواند رقم های رمز را پیدا نماید.« در این مثال، مریم از كدام 

روش برای حل مسئله استفاده كرده است؟

2( روش شروع از آخر 1( روش خرد كردن  

4( روش كاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 3( روش بارش مغزی  

این كه شركت خودروسازی تصمیم می گیرد خودروی جدیدی را تولید كند ولی تكنولوژی آن را ندارد و برای شروع از تولید قطعات -    
استفاده می كند، اشاره به كدام روش حل مسئله دارد؟

2( خرد كردن – اكتشافی 1( خرد كردن - روش تحلیلی  

4( شروع از آخر - تحلیلی 3( شروع از آخر - اكتشافی  

كدام روش، بیشتر در حل مسائل ریاضی كاربرد دارد؟ و نمونه ای از آن در كدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

2( روش مهندسی معکوس - روش شروع از اول 1( روش شروع از آخر - روش بارش مغزی  

4( روش بارش مغزی - روش مهندسی معکوس 3( روش شروع از اخر - روش مهندسی معکوس  

حالت دسترسی به راه حل« چه نامیده میشود و برای حل یک معادله ی ریاضی بهتر است از كدام روش اكتشافی استفاده شود؟-    

2( وضعیت مطلوب - خرد كردن 1( وضعیت موجود - شروع از آخر  

4( وضعیت مطلوب - شروع از آخر 3( وضعیت موجود - بارش مغزی  
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دو شرطی كه باید در محل مسئله ی »برج هانوی« رعایت شود، كدام است؟ -    

1( هر حركت تنها یک صفحه حركت داده میشود و صفحهی بزرگتر باید روی صفحه ی كوچک تر قرار گیرد.

2( هر حركت دو صفحه حركت داده می شود و صفحه ی كوچک تر باید روی صفحه ی بزرگ تر قرار گیرد.

3( در هر حركت دو صفحه حركت داده می شود و صفحهی بزرگ تر باید روی صفحه ی كوچک تر قرار گیرد.

4( در هر حركت تنها یک صفحه حركت داده می شود و صفحهی كوچک تر باید روی صفحه ی بزرگ تر قرار گیرد.

كدام عبارت صحیح می باشد؟-    

1( »روش مهندسی معکوس« نمونه ای از روش، بارش مغزی است.

2( بعد از استفاده از روش تحلیلی، برای اطمینان صددرصدی از روش اكتشافی استفاده می نمایند.

3( روش اكتشافی صد در صد قابل اطمینان است.

4( استفاده از روش های تحلیلی بهتر از روش های اكتشافی است.



تفکر )1( حل مسئله

345
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گزینه 2 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود/ هدف و ا (1ل
چیزی است که می خواهیم به آن برسیم.

گزینه 4 ؛ به کارگیری روش های منا ب حل مسئله: پیدا کردن راه حل مناسب.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ زمانی که شناخت دقیق از محدودیت در توانمندی های خود نداریم از راه حل های غیر منطقی استفاده می کنیم و وقتی هدف روشن نباشد و ا (1ل
درک از مسئله ناقص خواهد بود.

گزینه 2 ؛ مسائلی که مربوط به علوم انسانی باشد معموال بد تعریف شده و بقیه مسائل خوب تعریف شده اند.و ا (1ل

گزینه 1 ؛ در حل مسئله تجربه گذشته فرد یادگیری جدید را آسان می کند.و ا (1ل

گاه نباشند به رفتار های هجومی و پرخاشگرانه روی می آورند.و ا (1ل گزینه 3 ؛ افراد زمانی که از مهارت های حل مسئله آ

گزینه 4 ؛ مسئول نمایشگاه از آخر به اول مسئله را حل کرده و به هدف مورد نظر رسیده است.و ا (1ل

گزینه 4 ؛ زمانی که شناخت دقیق از محدودیت در توانمندی های خود نداریم از راه حل های غیر منطقی استفاده می کنیم و وقتی هدف روشن نباشد و ا (1ل
درک از مسئله ناقص خواهد بود.

گزینه 4 ؛ مسائلی که مربوط به انسان می شوند معموال بد تعریف شده اند و مسائل بد تعریف شده هدف مشخصی ندارند و راه حل آنها تضمین شده و ا (1ل
نیست.

گزینه 3 ؛ به کارگیری روش های منا ب حل مسئله: پیدا کردن راه حل مناسب/ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای و لا (1ل
فهم موقعیت داشته باشیم.

گزینه 2 ؛ بن بست زمانی ایجاد می شود که فرد از یک زاویه در مدت زمان طوالنی به مسئله نگاه کند و مدت زمان طوالنی درگیر مسئله بودن به و اا (1ل
حل آن کمک نمی کند.

گزینه 4 ؛ نیازسنجی واقعی یعنی پرس و جو کردن از افراد برای حل مسئله.و اا (1ل
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گاه نباشند به رفتار های هجومی و پرخاشگرانه روی می آورند.و ا (1ل گزینه 3 ؛ افراد زمانی که از مهارت های حل مسئله آ

گزینه 4 ؛ مسئول نمایشگاه از آخر به اول مسئله را حل کرده و به هدف مورد نظر رسیده است.و ا (1ل

گزینه 4 ؛ زمانی که شناخت دقیق از محدودیت در توانمندی های خود نداریم از راه حل های غیر منطقی استفاده می کنیم و وقتی هدف روشن نباشد و ا (1ل
درک از مسئله ناقص خواهد بود.

گزینه 4 ؛ مسائلی که مربوط به انسان می شوند معموال بد تعریف شده اند و مسائل بد تعریف شده هدف مشخصی ندارند و راه حل آنها تضمین شده و ا (1ل
نیست.

گزینه 3 ؛ به کارگیری روش های منا ب حل مسئله: پیدا کردن راه حل مناسب/ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای و لا (1ل
فهم موقعیت داشته باشیم.

گزینه 2 ؛ بن بست زمانی ایجاد می شود که فرد از یک زاویه در مدت زمان طوالنی به مسئله نگاه کند و مدت زمان طوالنی درگیر مسئله بودن به و اا (1ل
حل آن کمک نمی کند.

گزینه 4 ؛ نیازسنجی واقعی یعنی پرس و جو کردن از افراد برای حل مسئله.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ و اا (1ل

گزینه 1 ؛ روش بارش مغزی: مراحل روش بارش مغزی: مسئله تعریف می شود )مرحله 1(/ راه حل های مختلف ارائه می شود )مرحله 2(/ و اا (1ل
ارائه معیارهایی برای داوری هر راه حل )مرحله3(/ انتخاب بهترین راه حل )مرحله 4(.

گزینه 1 ؛ ناتوانی در حل مسئله تعارض را به همراه خود می آورد.و اا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ 

گزینه 3 ؛ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ روش مهندسی معکوس یا شروع از آخر بیشتر در مسائل ریاضی کاربرد دارد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ تشخیص مسئله بخشی از مراحل حل مسئله است.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ 1ثر نهفتگی: اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص/ از دیرباز سنت معمول دانشمندان و حکما بوده است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ و اا (1ل

گزینه 3 ؛ نوع نگاه حل کننده مسئله باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد، بن بست زمانی ایجاد و اا (1ل
می شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد/ راه خروج از این بن بست تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله است.
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گزینه 4 ؛ اعتبار آنها با گذشت زمان متزلزل نمی شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ ناتوانی در حل مسئله منجر به تعارض و فشار روانی می شود/ در جریان حل مسئله م(قعیت فعلی یا مبد1ء باید مشخص ش(د.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول همه است/ زمان بر و اا (1ل
است.

گزینه 2 ؛ در روش بارش مغزی باید به افراد فرصت داد تا راه حل های مختلف را ارائه کنند/ برج هانوی مصداقی برای کاهش وضعیت موجود و و اا (1ل
وضعیت مطلوب است.

گزینه 4 ؛ هدف مشخص نباشد درک ما از مسئله ناقض خواهد بود/ زمانی که امکانات و توانمندی های خود را به خوبی نمی شناسیم از راه حل و اا (1ل
های غیر منطقی استفاده می کنیم/ هنگامی که موقعیت اولیه و مبدا به خوبی مشخص نیاشد نمی توانیم موانع احتمالی را شناسایی کنیم.

گزینه 1 ؛ معموال مسائلی که مربوط به انسان می شوند از نوع بد تعریف شده هستند.و اا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ کسی که روش حل مسئله را می داند در موقعیت های جدید از آنها برای حل مسئله استفاده می کند/ تاثیر یادگیری های گذشته را بر و اا (1ل
حل مسئله »انتقال« می گویند.

گزینه 3 ؛ الف و ب نادرست می باشد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1 و 3 که هر دو یکی هستند پس نمی تواند پاسخ درست و صحیح باشد/ روش بارش مغزی هم که دارای چهار مرحله مختلف و اا (1ل
است ) رد گزینه 2(

گزینه 2 ؛ ناتوانی در حل مسئله به همراه خود احساس شکست را می آورد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مسائل مربوط به انسان ها از نوع بد تعریف شده اند/ برای پیشرفت تحصیلی نمره فعلی دانش آموزان موقعیت اولیه را شناسایی می کند.و اا (1ل

گزینه 1 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ نوع نگاه حل کننده مسئله باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد، بن بست زمانی ایجاد و اا (1ل
می شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد/ تاثیر یادگیری های گذشته را بر حل مسئله »انتقال« می گویند.

گزینه 2 ؛ موارد ب و ج نادرست می باشند.و اا (1ل



349

تفکر )1( حل مسئله

گزینه 4 ؛ اعتبار آنها با گذشت زمان متزلزل نمی شود.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ ناتوانی در حل مسئله منجر به تعارض و فشار روانی می شود/ در جریان حل مسئله م(قعیت فعلی یا مبد1ء باید مشخص ش(د.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول همه است/ زمان بر و اا (1ل
است.

گزینه 2 ؛ در روش بارش مغزی باید به افراد فرصت داد تا راه حل های مختلف را ارائه کنند/ برج هانوی مصداقی برای کاهش وضعیت موجود و و اا (1ل
وضعیت مطلوب است.

گزینه 4 ؛ هدف مشخص نباشد درک ما از مسئله ناقض خواهد بود/ زمانی که امکانات و توانمندی های خود را به خوبی نمی شناسیم از راه حل و اا (1ل
های غیر منطقی استفاده می کنیم/ هنگامی که موقعیت اولیه و مبدا به خوبی مشخص نیاشد نمی توانیم موانع احتمالی را شناسایی کنیم.

گزینه 1 ؛ معموال مسائلی که مربوط به انسان می شوند از نوع بد تعریف شده هستند.و اا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ کسی که روش حل مسئله را می داند در موقعیت های جدید از آنها برای حل مسئله استفاده می کند/ تاثیر یادگیری های گذشته را بر و اا (1ل
حل مسئله »انتقال« می گویند.

گزینه 3 ؛ الف و ب نادرست می باشد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ گزینه 1 و 3 که هر دو یکی هستند پس نمی تواند پاسخ درست و صحیح باشد/ روش بارش مغزی هم که دارای چهار مرحله مختلف و اا (1ل
است ) رد گزینه 2(

گزینه 2 ؛ ناتوانی در حل مسئله به همراه خود احساس شکست را می آورد.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مسائل مربوط به انسان ها از نوع بد تعریف شده اند/ برای پیشرفت تحصیلی نمره فعلی دانش آموزان موقعیت اولیه را شناسایی می کند.و اا (1ل

گزینه 1 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ نوع نگاه حل کننده مسئله باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد، بن بست زمانی ایجاد و اا (1ل
می شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد/ تاثیر یادگیری های گذشته را بر حل مسئله »انتقال« می گویند.

گزینه 2 ؛ موارد ب و ج نادرست می باشند.و اا (1ل
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گزینه 4 ؛ نوع نگاه حل کننده مسئله باعث می شود تا فرد در حافظه خود اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد، بن بست زمانی ایجاد و اا (1ل
می شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد/ راه خروج از این بن بست تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله است.

گزینه 4 ؛ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال بد تعریف شده و مسائل دیگر معموال خوب تعریف شده اند.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.و اا (1ل

گزینه 2 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ هدفمند 1 ت: وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود/ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: و اا (1ل
در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است.

گزینه 1 ؛ ناتوانی در حل مسئله منجر به ناکامی و آن به پرخاشگری منجر می شود و به دلیل محدودیت های زمانی نمی توان از روش های تحلیلی و اا (1ل
استفاده کرد.

گزینه 1 ؛ روش بارش مغزی: مراحل روش بارش مغزی: مسئله تعریف می شود )مرحله 1(/ راه حل های مختلف ارائه می شود )مرحله 2(/ و اا (1ل
ارائه معیارهایی برای داوری هر راه حل )مرحله3(/ انتخاب بهترین راه حل )مرحله 4(.

گزینه 2 ؛ یکی از شاخص های تقسیم بندی مسائل شناسایی موقعیت اولیه می باشد.و اا (1ل

در جریان حل مسئله م(قعیت فعلی یا مبد1ء باید مشخص ش(د/ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: و اا (1ل گزینه 3 ؛ 
زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 3 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ ناکامی : ناتوانی در حل مسئله که وضعیت عاطفی ناخوشایندی ایجاد می کند که ناکامی نام دارد. باعث پرخاشگری می شود.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.و لا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل را تضمین نمی کند/ بدون دلیل منطقی است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ تاثیر یادگیری های گذشته را بر حل مسئله »انتقال« می گویند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال بد تعریف شده و مسائل دیگر معموال خوب تعریف شده اند.و اا (1ل
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گزینه 2 ؛ تجربه گذشته و نگاه جدید به مسئله دو عاملی هستن که به حل مسائل کمک شایانی می کنند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ در جریان حل مسئله عدم شناسایی دقیق توانمندی ها به استفاده از راه حل های غیر منطقی منجر می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ روش خرد کردن مسئله: یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک تقسیم می شود/ افراد مسئله های کوچک را حل می کنند تا و اا (1ل
بتوانند به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند.

گزینه 2 ؛ تجربه گذشته در صورتی که با بازبینی همراه باشد حل مسئله را آسان می کند و معموال کودکان در این امر مبتدی تر عمل می کنند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ روش های اکتشافی نیاز به پردازش عمیق ندارند و به مرور زمان اعتبار آنها متزلل می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ کسی که روش حل مسئله را می داند در موقعیت های جدید از آنها برای حل مسئله استفاده می کند/ تاثیر یادگیری های گذشته را بر و لا (1ل
حل مسئله »انتقال« می گویند.

گزینه 3 ؛ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال بد تعریف شده و مسائل دیگر معموال خوب تعریف شده اند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ ویژگی های مسئله عبارت اند از: هدفمند بودن، تحت کنترل بودن، شناسایی موقعیت اولیه، محدودیت در توانمندی ها.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ و اا (1ل

گزینه 1 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ هر چه میزان اطالعات درون حافظه بیشتر باشد فرد آمادگی بیشتری برای تفکر دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تاثیر تجربه گذشته فرد در حل مسائل و یادگیری را انتقال می گویند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ وضعیتی که دارد را به مرور به وضعیت حل مسئله نزدیک می کند.و اا (1ل

گزینه 3 صحیح است.و اا (1ل

به کارگیری روش های منا ب حل و اا (1ل گزینه 1 ؛ بازبینی و 1صالح ر1ه حل ها: بهبود روش های قبلی و استفاده از راه حل های جدید/ 
مسئله: پیدا کردن راه حل مناسب.
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گزینه 2 ؛ تجربه گذشته و نگاه جدید به مسئله دو عاملی هستن که به حل مسائل کمک شایانی می کنند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ در جریان حل مسئله عدم شناسایی دقیق توانمندی ها به استفاده از راه حل های غیر منطقی منجر می شود.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ روش خرد کردن مسئله: یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک تقسیم می شود/ افراد مسئله های کوچک را حل می کنند تا و اا (1ل
بتوانند به حل مسئله بزرگ دسترسی یابند.

گزینه 2 ؛ تجربه گذشته در صورتی که با بازبینی همراه باشد حل مسئله را آسان می کند و معموال کودکان در این امر مبتدی تر عمل می کنند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ روش های اکتشافی نیاز به پردازش عمیق ندارند و به مرور زمان اعتبار آنها متزلل می شود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ کسی که روش حل مسئله را می داند در موقعیت های جدید از آنها برای حل مسئله استفاده می کند/ تاثیر یادگیری های گذشته را بر و لا (1ل
حل مسئله »انتقال« می گویند.

گزینه 3 ؛ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال بد تعریف شده و مسائل دیگر معموال خوب تعریف شده اند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ ویژگی های مسئله عبارت اند از: هدفمند بودن، تحت کنترل بودن، شناسایی موقعیت اولیه، محدودیت در توانمندی ها.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ و اا (1ل

گزینه 1 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ هر چه میزان اطالعات درون حافظه بیشتر باشد فرد آمادگی بیشتری برای تفکر دارد.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ تاثیر تجربه گذشته فرد در حل مسائل و یادگیری را انتقال می گویند.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ وضعیتی که دارد را به مرور به وضعیت حل مسئله نزدیک می کند.و اا (1ل

گزینه 3 صحیح است.و اا (1ل

به کارگیری روش های منا ب حل و اا (1ل گزینه 1 ؛ بازبینی و 1صالح ر1ه حل ها: بهبود روش های قبلی و استفاده از راه حل های جدید/ 
مسئله: پیدا کردن راه حل مناسب.
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گزینه 3 ؛ روش بارش مغزی: مراحل روش بارش مغزی: مسئله تعریف می شود )مرحله 1(/ راه حل های مختلف ارائه می شود )مرحله 2(/ و لا (1ل
ارائه معیارهایی برای داوری هر راه حل )مرحله3(/ انتخاب بهترین راه حل )مرحله 4(

گزینه 2 ؛ چرا که از نوع مسادل بد تعریف شده می باشد.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ گزینه های دیگر به روش های تحلیلی حل مسئله اشاره دارند اما گزینه 1 روش اکتشافی را مد نظر دارد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ به دلیل توانمدی های محدود افراد ممکن است از روش های غیر منطقی برای راه حل استفاده کنند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ پیروری صرف از تجربه گذشته نمی تواند راهگشای مفیدی باشد/ بن بست در حل مسئله زمانی اتفاق می افتد که فرد با همان نگاه قبلی و اا (1ل
به حل مسئله بپردازد.

گزینه 2 ؛و اا (1ل

گزینه 4 ؛ خطای ادراکی مولر و الیر مربوط به ادراک است نه تفکر.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ 1ثر نهفتگی: اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمان مشخص/ از دیرباز سنت معمول دانشمندان و حکما بوده است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ شیر یا خط مبتنی بر محاسبات ذهنی نیست/ روش های اکتشافی نیازی به پردازش عمیق اطالعات ندارند.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ ناکامی هایی که مرتبا تکرار می شوند پیامد های ناگواری می توانند داشته باشند.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال بد تعریف شده و مسائل دیگر معموال خوب تعریف شده اند.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ روش های تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول و اا (1ل
همه است/ زمان بر است.

گاهی صورت نمی گیرد.و اا (1ل گزینه 4 ؛ تفکر بدون آ

گزینه 1 ؛ تاثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را اثر انتقال می نامند و پیروری صرف از تجربه گذشته نمی تواند راهگشای مفیدی باشد و باید و اا (1ل
همراه با بازبینی باشد.

گزینه 2 ؛ وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ در هر لحظه به هدف نزدیکتر می شود  و فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را کم می کند.و اا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ و اا (1ل

گزینه 2 ؛ روش های تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول و اا (1ل
همه است/ زمان بر است.

گزینه 2 ؛ عدم توانایی حل مسئله را ناکامی می نامند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ عدم توانایی حل مسئله را ناکامی می نامند.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ روش های اکتشافی با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل را تضمین نمی کند/ بدون دلیل منطقی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ناکامی یا ناتوانی در حل مسئله موجب پرخاشگری می شود/ افرادی که مدام در معرض فشار روانی هستند روش های کار آمد حل مسئله و اا (1ل
را نمی دانند.

گزینه 1 ؛ روش های اکتشافی با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل را تضمین نمی کند/ بدون دلیل منطقی و اا (1ل
است.

گزینه 1 ؛ چرا که تابع نظر شخصی افراد نیست.و اا (1ل

گاهی باشد/ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال از نوع بد تعریف شده است/ تجربه گذشته و اا (1ل گاه تفکری است که بدون آ گزینه 2 ؛ تفکر ناخودآ
افراد اگر با تغییر نگاه همراه باشد می تواند کارآمد باشد.

گزینه 4 ؛ تجربه گذشته افراد اگر با تغییر نگاه همراه باشد می تواند کارآمد باشد. و اا (1ل

گزینه 3 ؛ روش های تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول و اا (1ل
همه است/ زمان بر است.

گزینه 3 ؛ در مواقعی برای حل مسائل باید نوع نگاه به مسائل را تغییر داد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ علت اختراعات دانشمندان اثر نهفتگی نیست.و اا (1ل
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گزینه 3 ؛ در هر لحظه به هدف نزدیکتر می شود  و فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را کم می کند.و اا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 ؛ و اا (1ل

گزینه 2 ؛ روش های تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول و اا (1ل
همه است/ زمان بر است.

گزینه 2 ؛ عدم توانایی حل مسئله را ناکامی می نامند.و اا (1ل

گزینه 2 ؛ عدم توانایی حل مسئله را ناکامی می نامند.و لا (1ل

گزینه 2 ؛ روش های اکتشافی با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل را تضمین نمی کند/ بدون دلیل منطقی است.و اا (1ل

گزینه 3 ؛ ناکامی یا ناتوانی در حل مسئله موجب پرخاشگری می شود/ افرادی که مدام در معرض فشار روانی هستند روش های کار آمد حل مسئله و اا (1ل
را نمی دانند.

گزینه 1 ؛ روش های اکتشافی با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل را تضمین نمی کند/ بدون دلیل منطقی و اا (1ل
است.

گزینه 1 ؛ چرا که تابع نظر شخصی افراد نیست.و اا (1ل

گاهی باشد/ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال از نوع بد تعریف شده است/ تجربه گذشته و اا (1ل گاه تفکری است که بدون آ گزینه 2 ؛ تفکر ناخودآ
افراد اگر با تغییر نگاه همراه باشد می تواند کارآمد باشد.

گزینه 4 ؛ تجربه گذشته افراد اگر با تغییر نگاه همراه باشد می تواند کارآمد باشد. و اا (1ل

گزینه 3 ؛ روش های تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی/ قواعد منطقی/ نیازسنجی واقعی/ دست یابی به راه حل را تضمین می کند/ مورد قبول و اا (1ل
همه است/ زمان بر است.

گزینه 3 ؛ در مواقعی برای حل مسائل باید نوع نگاه به مسائل را تغییر داد.و اا (1ل

گزینه 4 ؛ علت اختراعات دانشمندان اثر نهفتگی نیست.و اا (1ل
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گزینه 4 ؛ روش های اکتشافی با خطا مواجه بوده/ تابع نظر و احساس شخصی است/ دست یابی به راه حل را تضمین نمی کند/ بدون دلیل و للا (1ل
منطقی است.

گزینه 1 ؛ مسئله ای که چندین علل گوناگون دارد را نمی توان با اقدامات مشخص و استاندارد حل کرد.و الا (1ل

گاهی همراه نیست.و الا (1ل گاه همان تفکری است که با آ گزینه 1 ؛ تفکر ناخودآ

گزینه 1 ؛ اگر حافظه نباشد تفکر هم شکل نمی گیرد.و الا (1ل

گزینه 4 ؛ چرا که تفکر مربوط به شناخت عالی می شود وبخشی از فرایند شناخت است.و الا (1ل

گزینه 2 ؛ مسائلی که مربوط به انسان باشد معموال بد تعریف شده و مسائل دیگر معموال خوب تعریف شده اند.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ تشخیص مسئله به معنای شناسایی دقیق موقعیت فعلی و عدم دسترسی فوری به هدف است با توجه به محدودیت های موجود.و الا (1ل

گزینه 1 ؛ هدف نظام تعلیم و تربیت این است که فرد بتواند بر مسائل و مشکالت خود غلبه کند و تمرین های مختلف نشان می دهد که می توانیم و الا (1ل
از حل مسئله در موقعیت های مختلف استفاده کنیم.

گزینه 4 ؛ محدودیت در توانمندی ها فرد را با مسئله مواجه می کند و مسئله زمانی شکل می گیرد که فرد نتواند فورا به هدفی که می خواهد و الا (1ل
دسترسی داشته باشد.

گزینه 2 صحیح است.و الا (1ل

گزینه 3 ؛ تفسیر مربوط به ادراک می باشد.و لاا (1ل

گزینه 2 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم/ تشخیص مسئله: در این مرحله بهتر است و ااا (1ل
دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند/ تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است/ تصور مبهم از یک مسئله به راه 

حل های منطقی و درست منجر نمی شود/ بازبینی و 1صالح ر1ه حل ها: بهبود روش های قبلی و استفاده از راه حل های جدید.

گزینه 1 ؛ حل مسئله: یافتن بهترین ر1ه حل برای رسیدن به هدف، با توجه به شر1یط موجود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسائلی که مربوط به انسان می شود معموال بد تعریف شده می باشند.و ااا (1ل

گزینه 1 صحیح است.و ااا (1ل
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گزینه 1 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تفکر عبارت است از: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ چرا که آمار هایی که دقیق نیستند نمی توانند راه حل منطقی را به همراه داشته باشند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در این گزینه مسئله تشخیص داده شده است و حل شده ولی در گزینه های دیگر مسئله مبهم است و پاسخ های غیر منطقی به آن و ااا (1ل
داده شده است.

گزینه 4 ؛ و لاا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 3 ؛ تمرین ریاضی برای یک ریاضیدان مسئله محسوب نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 4 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 2 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ عوامل موثر بر حل مسئله عبارت اند از: تجربه گذشته افراد، نوع نگاه به مسئله، نادیده گرفتن مسئله برای مدت زمان کوتاه.و ااا (1ل

گزینه 3 صحیح است.و لاا (1ل
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گزینه 1 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ تفکر عبارت است از: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ چرا که آمار هایی که دقیق نیستند نمی توانند راه حل منطقی را به همراه داشته باشند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ در این گزینه مسئله تشخیص داده شده است و حل شده ولی در گزینه های دیگر مسئله مبهم است و پاسخ های غیر منطقی به آن و ااا (1ل
داده شده است.

گزینه 4 ؛ و لاا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 3 ؛ تمرین ریاضی برای یک ریاضیدان مسئله محسوب نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 4 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 2 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ عوامل موثر بر حل مسئله عبارت اند از: تجربه گذشته افراد، نوع نگاه به مسئله، نادیده گرفتن مسئله برای مدت زمان کوتاه.و ااا (1ل

گزینه 3 صحیح است.و لاا (1ل
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گزینه 4 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ در زندگی روزمره از واژه مسئله بسیار استفاده می کنیم و بسیاری از مردم از واژه مسئله تصور مثبتی ندارند و اکثرا راه حل مسائل را نمی دانند.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ مردم به دلیل آنکه راه حل مسائل را نمی دانند معموال نگاه مثبتی به آن ندارند.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ عوامل موثر بر حل مسئله عبارت اند از: تجربه گذشته افراد، نوع نگاه به مسئله، نادیده گرفتن مسئله برای مدت زمان کوتاه.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ یادگیری حاصل از حل مسئله قابل تعمیم به مسائل دیگر است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.و لاا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسائلی که مربوط به انسان می شود معموال بد تعریف شده می باشندو بقیه مسائل معموال خوب تعریف شده می باشند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسائلی که مربوط به انسان می شود معموال بد تعریف شده می باشندو بقیه مسائل معموال خوب تعریف شده می باشند.و ااا (1ل

گزینه 3 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 1 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ عدم شناسایی توانایی ها و امکانات ما منجر به استفاده از راه حل های غیر منطقی می شود.و ااا (1ل
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گزینه 1 ؛ مردم به دلیل اینکه راه حل اکثر مسائل را نمی دانند معموال تصور مثبتی از مسائل ندارند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله: یافتن بهترین ر1ه حل برای رسیدن به هدف، با توجه به شر1یط موجود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حافظه قوی لزوما به معنای تفکر قوی نمی باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ لزوما حل مسئله با منطق و استدالل همراه نیست.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هدف از تمرین های مختلف آموزشی فقط دستیابی به راه حل آن مسئله خاص نیست بلکه دستیابی به اصول و قوانین قابل تعمیم است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تفکر عبارت است از: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است/ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 3 ؛ یادگیری حاصل از حل مسئله قابل تعمیم است و در شرایط گوناگون قابل استفاده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.
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گزینه 1 ؛ مردم به دلیل اینکه راه حل اکثر مسائل را نمی دانند معموال تصور مثبتی از مسائل ندارند.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله: یافتن بهترین ر1ه حل برای رسیدن به هدف، با توجه به شر1یط موجود.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حافظه قوی لزوما به معنای تفکر قوی نمی باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ لزوما حل مسئله با منطق و استدالل همراه نیست.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ هدف از تمرین های مختلف آموزشی فقط دستیابی به راه حل آن مسئله خاص نیست بلکه دستیابی به اصول و قوانین قابل تعمیم است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تفکر عبارت است از: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است/ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 3 ؛ یادگیری حاصل از حل مسئله قابل تعمیم است و در شرایط گوناگون قابل استفاده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و لاا (1ل

گزینه 1 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.
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گزینه 1 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است/ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 3 ؛ یادگیری حاصل از حل مسئله قابل تعمیم است و در شرایط گوناگون قابل استفاده است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 1 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود / حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل و ااا (1ل
مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است/ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم 

که امکانات ما محدود است.

گزینه 2 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و لاا (1ل
بیشتر است/ در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گاهی کامل ندارند/ عدم شناسایی دقیق توانمندی ها سبب استفاده از راه حل های غیر منطقی می شود.و ااا (1ل گزینه 4 ؛ لزوما افراد به آنچه می اندیشند آ

گزینه 4 ؛ مشخص نبودن هدف، عدم شناسایی موقعیت اولیه، عدم دسترسی به راهبرد های در دسترس و عدم تضمین دستیابی به هدف از پارامتر و ااا (1ل
های مسئله بد تعریف شده می باشد.

گزینه 4 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 1 ؛ به دلیل وجود زمان مناسب فرد نگاهش مثبت تر است.و ااا (1ل
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گزینه 2 ؛ هدف نهایی خانم علیاری چون صراحتا مشخص نیست پس مسئله بد تعریف شده می باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تاثیر یادگیری های گذشته را بر حل مسئله »انتقال« می گویند./ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت و ااا (1ل
داشته باشیم/ صراحتا هدف را تعریف می کند.

گزینه 3 ؛ تجربه های گذشته زمانی که به همراه بازبینی باشد مفید و قابل استفاده است.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گاهی از روش های صحیح حل مسئله باعث تصور منفی می شود/ امری قطعی است/ عدم شناخت توانمندی ها سبب استفاده و ااا (1ل گزینه 4 ؛ عدم آ
از روش های غیر منطقی حل مسئله می شود.

گزینه 4 ؛ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم/ تشخیص مسئله: در این مرحله بهتر است و ااا (1ل
دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند/ تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است/ تصور مبهم از یک مسئله به راه 

حل های منطقی و درست منجر نمی شود.

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 1 ؛ رسیدن یا نرسیدن به هدف هنور مشخص نشده است.و ااا (1ل

 گزینه 3 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تشخیص مسئله: در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند/ تشخیص مسئله با و ااا (1ل
احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است/ تصور مبهم از یک مسئله به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود/ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا 

مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.
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گزینه 2 ؛ هدف نهایی خانم علیاری چون صراحتا مشخص نیست پس مسئله بد تعریف شده می باشد.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ و ااا (1ل

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 4 صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 ؛ تاثیر یادگیری های گذشته را بر حل مسئله »انتقال« می گویند./ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت و ااا (1ل
داشته باشیم/ صراحتا هدف را تعریف می کند.

گزینه 3 ؛ تجربه های گذشته زمانی که به همراه بازبینی باشد مفید و قابل استفاده است.و لاا (1ل

گزینه 4 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گاهی از روش های صحیح حل مسئله باعث تصور منفی می شود/ امری قطعی است/ عدم شناخت توانمندی ها سبب استفاده و ااا (1ل گزینه 4 ؛ عدم آ
از روش های غیر منطقی حل مسئله می شود.

گزینه 4 ؛ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم/ تشخیص مسئله: در این مرحله بهتر است و ااا (1ل
دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند/ تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است/ تصور مبهم از یک مسئله به راه 

حل های منطقی و درست منجر نمی شود.

گزینه 3 ؛ حل مسئله یک فر1یند و جریان تحت کنترل 1 ت: در جریان حل مسئله هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، و ااا (1ل
بیشتر است / در جریان حل مسئله ت(1نمندی ما محدود 1 ت: زمانی با مسئله مواجه میشویم که امکانات ما محدود است.

گزینه 1 ؛ رسیدن یا نرسیدن به هدف هنور مشخص نشده است.و ااا (1ل

 گزینه 3 ؛ مسئله: عدم دست یابی ف(ری به یک هدف مشخص به دلیل م(1نع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود.و ااا (1ل

گزینه 1 ؛ تشخیص مسئله: در این مرحله بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند/ تشخیص مسئله با و ااا (1ل
احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است/ تصور مبهم از یک مسئله به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود/ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا 

مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.
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گزینه 4 ؛ تجربه گذشته در صورت بازبینی می تواند مثمر ثمر واقع شود/ 1رزیابی ر1ه حل: باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت و ااا (1ل
داشته باشیم/ بازبینی و 1صالح ر1ه حل ها: بهبود روش های قبلی و استفاده از راه حل های جدید.

گزینه 3 صحیح است.و ااا (1ل

گاهی کامل داشته باشد دیگر مسئله برایش تعریف نمی شود.و لاا (1ل گزینه 4 ؛ فرد اگر به همه راه حل ها آ

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

البته و ااا (1ل گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر چه در حافظه اطالعات بیشتری داشته باشیم، برای اندیشیدن و تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت. 
برخورداری از حافظه قوی لزومًا به معنای داشتن تفکر قوی نیست.

گاهانه است، پس عمل علی تفکر محسوب نمی شود، به فعالیت های در کنار هم گذاشتن و ااا (1ل گزینه 4 پاسخ صحیح است. از آنجایی که تفکر کاماًل آ
اطالعات حافظه، قضاوت، حل مسئله و تفسیر، تفکر می گویند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مسئله، عبارت است از »عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و و ااا (1ل
توانمندی های محدود.«

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هدف از تمرین های مختلف آموزشی فقط دستیابی به راه حل آن مسئله خاص نیست، بلکه هدف آن است که در اثر و ااا (1ل
حل مسئله به اصول و قوانینی دست یابیم که در موقعیت های دیگر هم قابل استفاده باشد. به همین دلیل است که یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با 

سایر یادگیری ها قابل تعمیم است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.الف( تحت کنترل در آوردن مسئله به عنوان یک فرایند و جریان اشاره به جدی دنبال کردن مسئله دارد که مبتنی بر و ااا (1ل
گاهی است. ب( نگاه واقع بینانه به شرایط موجود، داللت بر محدود بودن توانمندی های ما دارد. پ( یکی از دالیلی که افراد راه حل مسئله را نمی دانند، این  آ
است که هدف را به صراحت تعریف نمی کنند و درک آن ها از مسئله ناقص است. ت( مشخص کردن موقعیت فعلی کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی 

بشناسید و راه حل های بهتری ارائه دهید.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. زمانی احساس مسئله می کنیم که بدانیم هدف چیست. عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل و ااا (1ل
های غیر منطقی می شود، وقتی هدف روشن نباشد درک از مسئله ناقص خواهد بود. یکی از دالیل این که برخی افراد راه حل مسئله را نمی دانند این است که 

هدف را به صراحت تعریف نکرده اند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ویژگی های مسئله 4 مورد است، 1- هدفمند است 2- حل مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترل است. 3- در و ااا (1ل
جریان حل مسئله، توانمندی های ما محدود است. 4- در جریان حل مسئله، موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص شده باشد. وقتی هدف روشن نباشد، درک از 

مسئله ناقص خواهد بود. یکی از دالیلی که افراد راه حل مسئله را نمی دانند این است که هدف را به صراحت تعریف نکرده اند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. یادگیری حاصل از حل مسأله، در مقایسه با سایر یادگیری ها، قابل تعمیم است.و ااا (1ل
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد، اگر قرار باشد در آینده نزدیک در یک آزمون مهم شرکت و للا (1ل
کنید، شناخت میزان دانش فعلی تان به شما کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه دهید.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به تعریف شده به معنای پیچیده بودن و دشواری حل یک مسئله است، به عبارت دیگر مسئله های پیچیده از آن و الا (1ل
جایی که علل متعددی دارند، به راحتی قابل تعریف نیستند. کم بودن انگیزه ی پیشرفت و قهر کردن دوست  مسائل بد تعریف شده هستند، زیرا علل متعددی 

دارند و دارای ابهام هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مسئله هایی که در علوم انسانی با آن ها مواجه می شویم، عمدتًا از نوع بد تعریف شده هستند. علت کم بودن انگیزه و الا (1ل
ی دانش آموزان، به تعریف شده است، زیرا هم به روان شناسی ارتباط دارد و هم علت های متعددی دارد. سایر مسائل مطرح شده در گزینه های 1، 2 و 4 از نوع 

خوب تعریف شده هستند، زیرا دالیل کاماًل مشخصی دارند و مربوط به سایر علوم هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مسئله های خوب تعریف شده و بد تعریف شده از نظر شاخص هایی مانند شناسایی موقعیت اولیه، فهرست اقدامات یا و الا (1ل
راهبردهای در دسترس، تعریف دقیق هدف و غیره با هم متفاوت هستند. از آنجا که در گزینه ی )3( مسئله ی ما به تعریف شده است، زیرا مربوط به علوم انسانی 

است، با سایر مسائل که خوب تعریف شده هستند و به علوم دیگر مربوط می شوند، متفاوت است و شناسایی موقعیت اولیه در آن دشوارتر است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. وقتی هدف روشن نباشد  درک از مسئله ناقص خواهد بود.و الا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( مشخص بودن موقعیت فعلی کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه و الا (1ل
دهید. ب( وقتی هدف روشن نباشد، درک از مسئله ناقص خواهد بود.ج( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غیر منطقی می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در مورد )الف( و )ت( موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و قوانین کاماًل استاندارد هم وجود دارد. و الا (1ل
هدف در آن ها مشخص است و می دانیم اگر مراحل را به درستی طی کنیم، به هدف مورد نظر می رسیم. در مورد )ب( و )پ( اقدامات مشخص و استانداردی 

نداریم و نمی دانیم آیا با استفاده از اقدامات به هدف مورد نظر می رسیم یا خیر و این مسائل از آنجایی که عوامل متعددی دارند، به راحتی قابل تعریف نیستند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تعریف مسئله: عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی و الا (1ل
های محدود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. با توجه به شاخص های 1- شناسایی موقعیت اولیه، 2- قهرست اقدامات یا راهبردهای در و دسترس، 3- تعریف و الا (1ل
دقیق هدف، 4- امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف، مسئله ها به دو گروه »خوب تعریف شده« و »بد تعریف شده« تقسیم می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بسیاری از مردم از واژه مسئله تصور مثبتی ندارند، زیرا راه حل آن مسئله را نمی دانند.و الا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مثال بیان شده، تنها موقعیت اولیه به خوبی شناسایی شده است و شاخص های دیگر به روشنی مشخص نشده اند.و لاا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عدم دستیابی به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود را مسأله می و ااا (1ل
گویند. عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غیر منطقی می شود.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. در جریان حل مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد، اگر قرار باشد در آینده نزدیک در یک آزمون مهم شرکت و للا (1ل
کنید، شناخت میزان دانش فعلی تان به شما کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه دهید.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به تعریف شده به معنای پیچیده بودن و دشواری حل یک مسئله است، به عبارت دیگر مسئله های پیچیده از آن و الا (1ل
جایی که علل متعددی دارند، به راحتی قابل تعریف نیستند. کم بودن انگیزه ی پیشرفت و قهر کردن دوست  مسائل بد تعریف شده هستند، زیرا علل متعددی 

دارند و دارای ابهام هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مسئله هایی که در علوم انسانی با آن ها مواجه می شویم، عمدتًا از نوع بد تعریف شده هستند. علت کم بودن انگیزه و الا (1ل
ی دانش آموزان، به تعریف شده است، زیرا هم به روان شناسی ارتباط دارد و هم علت های متعددی دارد. سایر مسائل مطرح شده در گزینه های 1، 2 و 4 از نوع 

خوب تعریف شده هستند، زیرا دالیل کاماًل مشخصی دارند و مربوط به سایر علوم هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مسئله های خوب تعریف شده و بد تعریف شده از نظر شاخص هایی مانند شناسایی موقعیت اولیه، فهرست اقدامات یا و الا (1ل
راهبردهای در دسترس، تعریف دقیق هدف و غیره با هم متفاوت هستند. از آنجا که در گزینه ی )3( مسئله ی ما به تعریف شده است، زیرا مربوط به علوم انسانی 

است، با سایر مسائل که خوب تعریف شده هستند و به علوم دیگر مربوط می شوند، متفاوت است و شناسایی موقعیت اولیه در آن دشوارتر است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. وقتی هدف روشن نباشد  درک از مسئله ناقص خواهد بود.و الا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( مشخص بودن موقعیت فعلی کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری ارائه و الا (1ل
دهید. ب( وقتی هدف روشن نباشد، درک از مسئله ناقص خواهد بود.ج( عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غیر منطقی می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در مورد )الف( و )ت( موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و قوانین کاماًل استاندارد هم وجود دارد. و الا (1ل
هدف در آن ها مشخص است و می دانیم اگر مراحل را به درستی طی کنیم، به هدف مورد نظر می رسیم. در مورد )ب( و )پ( اقدامات مشخص و استانداردی 

نداریم و نمی دانیم آیا با استفاده از اقدامات به هدف مورد نظر می رسیم یا خیر و این مسائل از آنجایی که عوامل متعددی دارند، به راحتی قابل تعریف نیستند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تعریف مسئله: عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی و الا (1ل
های محدود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. با توجه به شاخص های 1- شناسایی موقعیت اولیه، 2- قهرست اقدامات یا راهبردهای در و دسترس، 3- تعریف و الا (1ل
دقیق هدف، 4- امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف، مسئله ها به دو گروه »خوب تعریف شده« و »بد تعریف شده« تقسیم می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بسیاری از مردم از واژه مسئله تصور مثبتی ندارند، زیرا راه حل آن مسئله را نمی دانند.و الا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مثال بیان شده، تنها موقعیت اولیه به خوبی شناسایی شده است و شاخص های دیگر به روشنی مشخص نشده اند.و لاا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عدم دستیابی به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی های محدود را مسأله می و ااا (1ل
گویند. عدم شناسایی دقیق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غیر منطقی می شود.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در جریان حل مسئله توانمندی های ما محدود است.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. یک سؤال از مسئله های علوم انسانی است که عمدتا از نوع »بد تعریف شده« هستند.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مشخص کردن بسیاری از مسائلی که در زندگی واقعی وجود دارند چندان آسان نیست.و ااا (1ل

گاه است، اما علی و ااا (1ل گزینه 4 پاسخ صحیح است. در جریان حل مسئله، موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد: رضا از موقعیت و توان فعلی خود آ
نمی داند چقدر در این ورزش توانا است. در هر فرآیند حل مسئله، شناخت میزان توانمندی و دانش فعلی کمک می کند تا موانع احتمالی را بشناسیم و راه حل 

های بهتری ارائه دهیم.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در مسئله گزینه دوم ابهامات زیادی وجود دارد. نمی دانیم راننده کیست و چه زمانی می آید؟ چه مقدار معطل می و لاا (1ل
شویم؟ چگونه می توانیم راننده را پیدا کنیم؟ و ... بنابراین یک مسئله بد تعریف شده است. و در حالی که در گزینه های دیگر هدف مشخص است و اقدامات و 

راهبردهای در دسترسی وجود دارند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مسئله مطرح شده هدف رفتن به منزل است و محدودیت هایی مثل نداشتن پول و وعدم درخواست کمک از و ااا (1ل
دیگران وجود دارد. حل مسئله یک فرآیند تحت کنترل است یعنی فردی که به دنبال حل مسئله است کاماًل درگیر موضوع می شود و هر چه جدی تر باشد احتمال 
انتخاب راه حل بهتر، بیشتر است. در جریان حل مسئله، موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشد، یعنی شناخت شرایط فعلی و اینکه از کجا به کجا می خواهیم 
برسیم. در این مثال، خیابانی که در آن قرار داریم موقعیت فعلی ماست و ما می خواهیم به منزل برسیم. )نداشتن پول در صورتی موقعیت فعلی یا مبدأ محسوب 

می شد که به دست آوردن پول یا داشتن پول هدف و مقصد اصلی مسئله بود(.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( در مثال آتش نشانان، اقدامات استاندارد مشخصی نداریم و نمی دانیم آیا اقدامات آتش نشانان موجب رهایی و ااا (1ل
کودک می شود یا خیر. پس مسئله از نوع بد تعریف شده می باشد. در عبارت های )ب( و )ج(، موقعیت های اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و 
قوانین کاماًل استاندارد هم وجود دارد پس مسئله خوب تعریف شده است. در عبارت )د( مسئله ای از نوع مسائل علوم انسانی است و مسائل این چنینی عمدتًا 

بد تعریف شده اند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. واژه مسئله یکی از واژگانی است که به کرات در زندگی روزمره از آن استفاده می کنیم، اما بسیاری تصویر مثبتی ندارند و ااا (1ل
و علت آن این است که راه حل مسئله را نمی دانند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های نادرست:گزینه ی »1«: عوامل مؤثر در حل مسئله: تجربه گذشته، نوع نگاه به حل مسئله، نادیده و ااا (1ل
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گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص می باشد. گزینه ی »2«: تجربه گذشته زمانی راهگشاست که مورد بازبینی قرار گیرد.گزینه ی »3«: اشاره به تجربه گذشته 
دارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص اثر نهفتگی می گویند. تأثیر یادگیری گذشته بر حل مسئله و ااا (1ل
را انتقال می گویند.

گزینه 4 ؛و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. حل مسئله یک »فرآیند و جریان« تحت کنترل است  وقتی فردی در حال حل مسئله است کاماًل درگیر موضوع است و ااا (1ل
گاهی کامل دارد.در جریان حل مسئله موقعتی فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد  اگر قرار باشد در آینده ی نزدیک در یک آزمون مهم  و به آنچه انجام می دهد آ

شرکت کنید، شناخت میزان دانش فعلی تان به شما کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری را ارائه دهید.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. قدم نهایی و مهم در حل مساله، بازبینی و اصالح راه حل ها است. افرادی که مسائل را به خوبی حل می کنند، دوست و ااا (1ل
دارند روش های قبلی را بهبود بخشند و از راه حل های جدید استفاده کنند.

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشخیص مسئله )مرحله ی اول(  قبل از حل مسئله، باید خود مسئله مشخص شود. ارزیابی راه حل  باید راه حل و لاا (1ل
انتخاب شده را ارزیابی کرد. این کار باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( تشخیص مسئله )مرحله ی اول(  در تشخیص مسئله، بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود و ااا (1ل
آن را شناسایی کند. ب( ارزیابی راه حل )مرحله ی سوم(  باید راه حل انتخاب شده را ارزیابی کرد. در اینجا فرد روش صحیح مطالعه را به کار گرفته و نمرات قبل 
و بعدش را مقایسه می کند که نشان دهنده ی ارزیابی راه حل به کار گرفته شده است. ج( به کارگیری روش های مناسب برای حل مسئله )مرحله ی دوم(  مانند 

استفاده از روش مطالعه ی خرد خرد، تمرین مکرر و در این جا به مطالعه ی کار آمد و با فاصله )با استراحت( اشاره شده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تصور مبهم از یک مساله، به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های ناردست: ب( ارزیابی راه حل باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.پ( و ااا (1ل
اثر تجربه گذشته همیشه آسان کردن راه حل نیست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.استفاده از تمرینات دقت و سرعت  به کارگیری روش های مناسب برای حل مسئلهمقایسه ی عملکرد قبل و بعد از و ااا (1ل
تمرین  ارزیابی راه حل.
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گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص می باشد. گزینه ی »2«: تجربه گذشته زمانی راهگشاست که مورد بازبینی قرار گیرد.گزینه ی »3«: اشاره به تجربه گذشته 
دارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص اثر نهفتگی می گویند. تأثیر یادگیری گذشته بر حل مسئله و ااا (1ل
را انتقال می گویند.

گزینه 4 ؛و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. حل مسئله یک »فرآیند و جریان« تحت کنترل است  وقتی فردی در حال حل مسئله است کاماًل درگیر موضوع است و ااا (1ل
گاهی کامل دارد.در جریان حل مسئله موقعتی فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد  اگر قرار باشد در آینده ی نزدیک در یک آزمون مهم  و به آنچه انجام می دهد آ

شرکت کنید، شناخت میزان دانش فعلی تان به شما کمک می کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل های بهتری را ارائه دهید.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. قدم نهایی و مهم در حل مساله، بازبینی و اصالح راه حل ها است. افرادی که مسائل را به خوبی حل می کنند، دوست و ااا (1ل
دارند روش های قبلی را بهبود بخشند و از راه حل های جدید استفاده کنند.

گزینه 2 ؛ و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشخیص مسئله )مرحله ی اول(  قبل از حل مسئله، باید خود مسئله مشخص شود. ارزیابی راه حل  باید راه حل و لاا (1ل
انتخاب شده را ارزیابی کرد. این کار باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( تشخیص مسئله )مرحله ی اول(  در تشخیص مسئله، بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود و ااا (1ل
آن را شناسایی کند. ب( ارزیابی راه حل )مرحله ی سوم(  باید راه حل انتخاب شده را ارزیابی کرد. در اینجا فرد روش صحیح مطالعه را به کار گرفته و نمرات قبل 
و بعدش را مقایسه می کند که نشان دهنده ی ارزیابی راه حل به کار گرفته شده است. ج( به کارگیری روش های مناسب برای حل مسئله )مرحله ی دوم(  مانند 

استفاده از روش مطالعه ی خرد خرد، تمرین مکرر و در این جا به مطالعه ی کار آمد و با فاصله )با استراحت( اشاره شده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تصور مبهم از یک مساله، به راه حل های منطقی و درست منجر نمی شود.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های ناردست: ب( ارزیابی راه حل باعث می شود تا مالک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.پ( و ااا (1ل
اثر تجربه گذشته همیشه آسان کردن راه حل نیست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.استفاده از تمرینات دقت و سرعت  به کارگیری روش های مناسب برای حل مسئلهمقایسه ی عملکرد قبل و بعد از و ااا (1ل
تمرین  ارزیابی راه حل.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.باید راه حل های انتخاب شده را ارزیابی کرد. این کار باعث می شود تا مدرک روشنی برای موقعیت داشته باشیم.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. انتخاب بهترین اولویت مربوط به تصمیم گیری است، نه حل مسئله.و ااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ارزیابی راه حل، از مراحل حل مسئله است.و لاا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تجربه گذشته فرد انتقال یادگیری جدید را آسان می کند.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. افرادی که مسائل را به خوبی حل می کنند، دوست دارند از راه حل های جدید استفاده نمایند. تشریح عبارت های و ااا (1ل
نادرست: - به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص »اثر نهفتگی« می گویند. - بازبینی و اصالح راه حل، مرحله چهارم حل مسئله می باشد.- 

کسی که با کارگیری روش مطالعه جدید نتوانست پیشرفت کند، باید به راه حل های جایگزین فکر کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی سماجت برای حل یک مسئله برای مدت زمانی خاص نادیده گرفته می شود، عواملی که مانع حل آن مسئله و ااا (1ل
هستند فراموش می شود. در نتیجه به هنگام مراجعه مجدد عواملی که مانع حل مسئله می شدند، کم رنگ می شوند. در این مثال نیز شما تالش کرده اید بین 

پروسه مطالعه و فرایند پیچیده نوشتن در این حوزه یک فاصله ایجاد کنید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بن بست، زمانی ایجاد می شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل مسئله نباشد.و ااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اثر تجربه گذشته، همیشه تأثیر آسان کننده ای برای حل مسئله ندارد.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مراحل حل مسئله به ترتیب عبارت اند از: تشخیص  به کارگیری روش های مناسب  ارزیابی راه حل  بازبینی و اصالح و ااا (1ل
راه حل  انتخاب راه های جایگزین.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست: ب( بعد از روش اکتشافی، برای اطمینان صد درصدی، استفاده از روش تحلیلی مفیدتر و ااا (1ل
است.ج( تجربه گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی است. د( در تشخیص مسئله بهتر است خود فرد آن را شناسایی کند و دیگران نقش راهنما داشته 

باشند.و( در استفاده از روش های اکتشافی، گاهی از روش خرد کردن استفاده می کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی از افراد در حل مسئله، به دلیل پیروی صرف از تجربه گذشته می باشد. به گونه و ااا (1ل
ای که نمی توانند از انبر دست به عنوان یک وزنه و پاندول استفاده کنند، زیرا تحت تأثیر این تجربه گذشته هستند که از انبردست فقط در کارهای فنی می توانند 

استفاده کنند. که اصطالحًا به این تأثیر تجربه گذشته، »انتقال« می گویند.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. روش جدید مطالعه ی درس ریاضی  به کارگیری روش های مناسب برای حل مسئله مقایسه ی نمرات قبل و بعد از و ااا (1ل
اجرای روش جدید  ارزیابی راه حل ها مسلط شدن بر پیش نیازهای درس مربوط به جای اجرای روش جدید مطالعه  انتخاب راه حل های جایگزین.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را »انتقال« می گویند. مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی افراد در حل و لاا (1ل
مسئله، پیروی صرف از تجربه ی گذشته است )عدم بازبینی تجربیات(. تجربه ی گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی خواهد بود..

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این سؤال، تجربه ی گذشته ی فرد، یادگیری جدید را آسان کرده است.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این موضوع، توسط مشاور تشخیص داده شده است )ضعف در درس ریاضی(، روش های مناسب معمول به کار و ااا (1ل
گرفته شده است )حل تمرین های کتاب کمک درسی( و راه حل انتخاب شده مورد ارزیابی قرار گرفته است )عدم اثربخشی به دلیل نبود نظارت معلم(، اما هنوز 

پیشرفتی حاصل نشده است، بنابراین باید راه حل های جایگزین انتخاب شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تجربه گذشته بر توانایی ما در حل مسئله تأثیر می گذارد. تجارب پیشین مریم در مورد صندلی باعث می شود از آن و ااا (1ل
برای باال رفتن استفاده کند و این یک روش معمول و متداول است که احتمااًل قباًل شاهد آن بوده است. اما در استفاده از قابلمه، مریم با یک نگاه جدید و متفاوت 

به قابلمه می نگرد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نوع نگاه حل کننده مسئله، باعث میشود تا فرد در حافظه خود، اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد و و ااا (1ل
اقدامات احتمالی فرد برای حل مسئله، تحت الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود. وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدت زمانی نادیده گرفته می شود، عواملی 

که مانع حل آن مسئله هستند فراموش می شود. در نتیجه هنگام مراجعه مجدد و با نبود عواملی که مانع حل مسئله می شدند، حل مسئله محقق می گردد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در روش خرد کردن، یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک تقسیم  می شود و افراد مسئله های کوچک را حل و ااا (1ل
می کنند تا به تدریج بتوانند به حل مسئله بزرگ دست یابند. احمد نیز نجاری را به مهارت های مختلف تقسیم کرده است و در هر بار یکی از آن ها را به برادرش 

آموزش می دهد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناتوانی در حل مسئله، وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می کند که ناکامی نام دارد و ناکامی باعث پرخاشگری و ااا (1ل
می شود نه برعکس.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. روش شروع از آخر بیشتر در حل مسائل ریاضی کاربرد دارد. یکی از شیوه های حل مسئله این است که به راه حل و ااا (1ل
های احتمالی آن فکر کنیم که داللت به روش بارش مغزی است. و هر دو روش داللت بر روش اکتشافی دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. از آنجایی که علی پس از کسب اطالع از حضور دقیق دوستان، اقدام به تهیه ملزومات مهمانی کرده است، بنابراین و ااا (1ل
از روش تحلیلی بهره گرفته است. چون بر اساس محاسبات ذهنی و قواعد منطقی صورت گرفته است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. رضا در اصل، راه حل مناسب را در پیش گرفته است اما به دالیلی این راه حل برای او مؤثر نبوده است. اشتباه اصلی و ااا (1ل
رضا در مرحله اصالح و بازبینی راه حل رخ داده است. که به کلی از آن صرف نظر کرده است و نیز چون سعی در کاهش تفاوت و فاصله وضعیت اعتیاد با وضعیت 

ترک اعتیاد دارد، روش اکتشافی مورد استفاده از سوی او روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب بوده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. 1- روش شروع از آخر، بیشتر در حل مسئله ریاضی کاربرد دارد.2- برج هانوی اشاره به کاهش تفاوت وضعیت موجود و لاا (1ل
با وضعیت مطلوب دارد. 3- روش بارش مغزی شامل چهار مرحله است.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. روش جدید مطالعه ی درس ریاضی  به کارگیری روش های مناسب برای حل مسئله مقایسه ی نمرات قبل و بعد از و ااا (1ل
اجرای روش جدید  ارزیابی راه حل ها مسلط شدن بر پیش نیازهای درس مربوط به جای اجرای روش جدید مطالعه  انتخاب راه حل های جایگزین.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را »انتقال« می گویند. مهم ترین دلیل عدم موفقیت برخی افراد در حل و لاا (1ل
مسئله، پیروی صرف از تجربه ی گذشته است )عدم بازبینی تجربیات(. تجربه ی گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی خواهد بود..

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این سؤال، تجربه ی گذشته ی فرد، یادگیری جدید را آسان کرده است.و ااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این موضوع، توسط مشاور تشخیص داده شده است )ضعف در درس ریاضی(، روش های مناسب معمول به کار و ااا (1ل
گرفته شده است )حل تمرین های کتاب کمک درسی( و راه حل انتخاب شده مورد ارزیابی قرار گرفته است )عدم اثربخشی به دلیل نبود نظارت معلم(، اما هنوز 

پیشرفتی حاصل نشده است، بنابراین باید راه حل های جایگزین انتخاب شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تجربه گذشته بر توانایی ما در حل مسئله تأثیر می گذارد. تجارب پیشین مریم در مورد صندلی باعث می شود از آن و ااا (1ل
برای باال رفتن استفاده کند و این یک روش معمول و متداول است که احتمااًل قباًل شاهد آن بوده است. اما در استفاده از قابلمه، مریم با یک نگاه جدید و متفاوت 

به قابلمه می نگرد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نوع نگاه حل کننده مسئله، باعث میشود تا فرد در حافظه خود، اطالعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد و و ااا (1ل
اقدامات احتمالی فرد برای حل مسئله، تحت الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود. وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدت زمانی نادیده گرفته می شود، عواملی 

که مانع حل آن مسئله هستند فراموش می شود. در نتیجه هنگام مراجعه مجدد و با نبود عواملی که مانع حل مسئله می شدند، حل مسئله محقق می گردد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در روش خرد کردن، یک مسئله بزرگ به چندین مسئله کوچک تقسیم  می شود و افراد مسئله های کوچک را حل و ااا (1ل
می کنند تا به تدریج بتوانند به حل مسئله بزرگ دست یابند. احمد نیز نجاری را به مهارت های مختلف تقسیم کرده است و در هر بار یکی از آن ها را به برادرش 

آموزش می دهد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناتوانی در حل مسئله، وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می کند که ناکامی نام دارد و ناکامی باعث پرخاشگری و ااا (1ل
می شود نه برعکس.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. روش شروع از آخر بیشتر در حل مسائل ریاضی کاربرد دارد. یکی از شیوه های حل مسئله این است که به راه حل و ااا (1ل
های احتمالی آن فکر کنیم که داللت به روش بارش مغزی است. و هر دو روش داللت بر روش اکتشافی دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. از آنجایی که علی پس از کسب اطالع از حضور دقیق دوستان، اقدام به تهیه ملزومات مهمانی کرده است، بنابراین و ااا (1ل
از روش تحلیلی بهره گرفته است. چون بر اساس محاسبات ذهنی و قواعد منطقی صورت گرفته است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. رضا در اصل، راه حل مناسب را در پیش گرفته است اما به دالیلی این راه حل برای او مؤثر نبوده است. اشتباه اصلی و ااا (1ل
رضا در مرحله اصالح و بازبینی راه حل رخ داده است. که به کلی از آن صرف نظر کرده است و نیز چون سعی در کاهش تفاوت و فاصله وضعیت اعتیاد با وضعیت 

ترک اعتیاد دارد، روش اکتشافی مورد استفاده از سوی او روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب بوده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. 1- روش شروع از آخر، بیشتر در حل مسئله ریاضی کاربرد دارد.2- برج هانوی اشاره به کاهش تفاوت وضعیت موجود و لاا (1ل
با وضعیت مطلوب دارد. 3- روش بارش مغزی شامل چهار مرحله است.
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گاه باشند احتمال استفاده و ااا (1ل گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناکامی باعث پرخاشگری می شود. هر قدر شهروندان جامعه از مهارت های حل مسئله آ
از روش های تهاجمی و پرخاشگری کمتر خواهد بود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مراحل روش بارش مغزی که جزء روش های اکتشافی حل مسئله می باشد، به ترتیب زیر است: مرحله ی 1: تعریف و ااا (1ل

مسئله مرحله ی 2: ارائه ی راه حل های مختلف مرحله 3: ارائه ی معیارهایی برای داوری درباره ی هر راه حل مرحله ی 4: در نهایت با استفاده از این معیارها، 
بهترین راه حل ارائه می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. روش شیر یا خط که با خطا مواجه می باشد، با روش های غیرمنطقی صورت می گیرد و مبتنی بر نظر و احساس و ااا (1ل
شخصی است، رو اکتشافی یا شهودی نام دارد. روش خرد کردن مسئله نیز نوعی روش اکتشافی محسوب می شود که در آن یک مسئله ی بزرگ به چندین 
مسئله ی کوچک تقسیم می شود. در اینجا هدف، اضافه شدن ۷ ساعت به ساعات مطالعه ی درس ریاضی در طی یک هفته است که به تدریج به روزی یک 
ساعت می رسد )اول یک ربع، نیم ساعت و ...( تا در نهایت به نتیجه ی موردنظر می رسد. روش بارش مغزی نیز نوعی روش اکتشافی است که در آن تمامی راه 

حل های احتمالی ارائه می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. پیشنهاد دوم مبتنی بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیاز سنجی واقعی است و به همین دلیل روش تحلیلی حل و ااا (1ل
مسئله است. استفاده از روش های تحلیلی، دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می کند. پیشنهاد اول و سوم با خطا مواجه بوده و با روش غیر منطقی صورت 
می گیرد. این قبیل روش ها عمدتًا تابع نظر و احساس شخصی است و اجرای آن دستیابی به راه حل مسئله را تضمین نمی کند. بنابراین از روش اکتشافی یا 

شهودی محسوب می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناکامی  محصول ناتوانی در حل مسئله است  امیر با استفاده از روش بارش مغزی که نوعی روش حل مسئله است و ااا (1ل
نتوانست به نتیجه برسد، پس در حل مسئله ناتوان شده است. تعارض  محصول ناتوانی در تصمیم گیری است  حسین در رابطه با انتخاب شغل بازیگری و تحمل 

سختی های حاصل از آن نتوانسته است به تصمیم درستی برسد، پس در تصمیم گیری ناتوان مانده است.

و و ااا (1ل از روش های تهاجمی  باشند، احتمال استفاده  گاه  آ از مهارت های حل مسئله  گزینه 1 پاسخ صحیح است.الف( هر قدر شهروندان جامعه 
پرخاشگری کمتر خواهد بود. ب( ناکامی باعث پرخاشگری می شود. ج( ناتوانی در حل مسئله، فرد را از رسیدن به هدف مورد نظر باز می دارد. د( افرادی که مدام 

در حالت فشار روانی قرار دارند، روش های کار آمد حل مسئله را نمی دانند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. روش تحلیلی مبنی بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازهای واقعی است و به همین دلیل به آن روش تحلیلی می و ااا (1ل
گویند روش علی و مرتضی از این نوع است. روش اکتشافی تابع نظر و احساس شخصی و بدون دلیل منطقی می باشد. روش محمد و مصطفی از این نوع است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. این داستان اشاره به مراحل روش بارش مغزی می کند به طوری که در اولین مرحله آن، مسئله تعریف می شود، در و ااا (1ل
دومین مرحله سعی می شود راه حل های مختلف ارائه شود، سپس در مرحله سه، معیارهایی برای داوری درباره هر راه حل ارائه می شود و در مرحله چهارم، با 
استفاده از این معیارها بهترین راه حل ارائه می شود. در این داستان درخواست آقای احمدی از دانش آموزان و ارائه دادن راه حل های مختلف از جانب دانش 
آموزان مربوط به مرحله دوم است و پذیرش راه حل محمد به عنوان بهترین راه حل اشاره به مرحله چهارم دارد. از آنجا که مالک و معیار آقای احمدی برای انتخاب 

راه حل محمد ذکر نشده لذا مرحله سوم در این داستان بیان نشده است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( هر چند استفاده از روش های تحلیلی برای حل مسئله از قواعد مشخصی تبعیت می کند و ما را در دستیابی به و ااا (1ل
نتیجه کمک می کند، اما در بسیاری موارد زمان بر است. ب( راه حل خروج از بن بست، تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله است. ج( به روش های حل 
مسئله که بدون دلیل منطقی و مبتنی بر احساس و نظر شخصی باشد روش های اکتشافی می گویند و اجرای آن دستیابی بر راه حل مسئله را تضمین نمی کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. استفاده از روش های تحلیلی برای مسئله از قواعد مشخصی پیروی می کند و ما را در دستیابی به نتیجه کمک می و لاا (1ل
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کند اما در بسیاری موارد زمان بر است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. روش تحلیلی، مبتنی بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی است. استفاده از روش های تحلیلی، و ااا (1ل
دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می کند، اما در بسیاری از موارد زمان بر است. به همین دلیل برخی تمایل دارند از روش های اکتشافی استفاده کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مربی آموزشگاه برای یاد دادن نحوه سرهم کردن قطعات کامپیوتر از حسین می خواهد ابتدا برعکس آن عمل را و ااا (1ل
انجام دهد. روش »مهندسی معکوس«، نمونه ای از روش های شروع از آخر است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب: در هر مسئله با دو حالت وجود مسئله در وضعیت فعلی )رتبه و ااا (1ل
رقمی( و دسترسی به راه حل در وضعیت مطلوب )رتبه ای 2 رقمی( مواجه هستیم. هدف، کاستن تفاوت این دو وضعیت است. حمید با افزایش میزان مطالعه 
روزانه خود، فاصله بین رتبه ای که کسب کرده با رتبه ای که می خواهد کسب کند را کاهش می دهد. هر چند روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت 
مطلوب و روش »خرد کردن« کاماًل از هم جدا نیستند، اما در روش »خرد کردن«، یک مسئله بزرگ از ابتدا به چند مسئله کوچک تقسیم می شود و فرد مسئله 
های کوچک را حل می کند تا به تدریج به حل مسئله بزرگ دست یابد. در مثال ذکر شده اگر حمید میزان مطالعه روزانه خود را به تدریج )و نه ناگهانی( از ۷ ساعت 

به 14 ساعت می رساند و یا اگر ابتدا برای رتبه سه رقمی و سپس رتبه دورقمی برنامه ریزی می کرد، روش او از نوع »خرد کردن« بود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به دلیل محدودیت زمانی، برخی تمایل دارند از روش های اکتشافی حل مسئله استفاده کنند.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشتر افراد به جای حل مسئله کلی، هدف را به چهار مسئله فرعی تقسیم می کنند که در هر مسئله فرعی یافتن یکی و ااا (1ل
از آن چهار رقم است، بنابر این مریم از روش خرد کردن بهره برده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. این که اول قطعات تولید کنند و سپس به تولید خودرو بپردازند داللت بر روش شروع از آخر دارد که از نمونه روش و ااا (1ل
های اکتشافی می باشد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. روش شروع از آخر، بیشتر در حل مسائل ریاضی کاربرد دارد و نمونه ای از روش های شروع از آخر، می توان مهندسی و لاا (1ل
معکوس را نام برد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. حالت وجود مسئله  وضعیت موجود  حالت دسترسی به راه حل  وضعیت مطلوب روش شروع از آخر، بیشتر در حل و ااا (1ل
مسائل ریاضی کاربرد دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. دو شرط الزم در حل مسئله ی برج هانوی: 1( در هر حرکت تنها یک صفحه حرکت داده می شود. 2( یک صفحه با و ااا (1ل
اندازه ی بزرگ تر نمی تواند بر روی صفحه ای کوچک تر قرار گیرد )صفحه ی کوچک تر باید روی صفحه ی بزرگ تر قرار گیرد.(
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فصل ششم
تفکر )2( تصمیم گیری

 تصمیم گیری         ارزیابی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل

             عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی

 حضرت علی )ع( درباره اهمیت تصمیم گیری: 

 آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد. )حکمت 173 نهج البالغه(

 چون به یقین رسیدید اقدام کنید شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند. )حکمت 274 نهج البالغه(

انتخاب چیست. بهترین  این مسئله مواجه هستیم که  با  نوعی حل مسئله است    تصمیم گیری 

تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری

در تصمیم گیری فرد باید از انتخاب های مختلف بهترین را برگزیند/ در حل مسئله افراد باید راه حل های موجود را خود باز آفرینی کنند.

در تصمیم گیری با اولویت ها سر و کار داریم/ در حل مسئله با راه حل ها مواجهیم. )هر اولویت فرد را به مقصد می رساند ولی ممکن است مطلوب نباشد/ 
در حل مسئله راه حل های مختلف وجود دارد که ممکن است فقط یکی از آن ها ما را به هدف برساند(

دغدغه تصمیم گیرندگان انتخاب بهترین اولویت است/ در حل مسئله افراد به دنبال روش های موفق و کارآمد هستند.
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تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری

در تصمیم گیری فرد باید از انتخاب های مختلف بهترین را برگزیند/ در حل مسئله افراد باید راه حل های موجود را خود باز آفرینی کنند.
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دغدغه تصمیم گیرندگان انتخاب بهترین اولویت است/ در حل مسئله افراد به دنبال روش های موفق و کارآمد هستند.
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پیچیده پیچیده/ معمولی ساده/ معمولی   چهار نوع تصمیم گیری وجود دارد: مهم ساده/ مهم 

 هزینه و مزیت: بر اساس خرد و دانش/ مالک تصمیم گیری سودمندی است.

 خطر: اطمینان کافی به نتایج تصمیم گیری وجود ندارد.

افراد در تصمیم گیری هایی که ضرر بیشتری دارند شرکت نمی کنند این است که این تصمیم گیری ها پر خطر است/   علت اصلی این که اغلب 

علت دوم این که افراد به از دست دادن بیشتر از به دست آوردن حساس هستند )فرار از ضرر(
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تفکر)2(تصمیمگیری

 تکانشی: 

 فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد.

 در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می شود.

پشیمانی همراه است. با  بالفاصله   

 وابسته:
فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است.

اند. ایت است که دیگران چنین تصمیمی گرفته  انتخاب فرد  دلیل 

 احساسی:
 مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است.

تواند زیر بنای تصمیم گیری قرار بگیرد.  احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی 

اجتنابی:
فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود.

فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد.

افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود.

زمان را از دست می دهند و مشکل آن ها زیاد می شود.

منطقی )عفالنی(
گیری. تصمیم  شیوه  بهترین 

است. اندیشیدن  آن  زیربنای 

را می سنجد. تمام راه های ممکن  تصمیم گیرنده 

تابع یک روش قاعده مند و منظم است.

فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.
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مراحل تصمیم گیری

1( اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیج تصمیم گیری آن ها غلط از 
آب در می آید.

2( کوچک شمردن خود: بسیاری از تصمیم گیری ها عالوه بر دانش الزم به اعتماد به نفس قوی نیاز دارد/ عصبانی بودن، ترسو بودن و دست کم گرفتن 
خود مانع تصمیم گیری درست می شود.

3( سوءگیری تایید )روش غلط(: فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تایید کند استفاده می کند.
4( کنترل نکردن هیجانات: واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد افرادی که قادر به کنترل هیجانات خویش 

نباشند به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند.

 تعــارض: موقعیتــی کــه حتمــا بایــد تصمیــم بگیریــم ولــی قــادر بــه تصمیــم گیــری نباشــیم/ محصــول ناتوانــی در تصمیــم گیــری/ مواجــه شــدن پــی در 
پــی بــا آن بــه ســالمت روانــی لطمــه مــی زنــد.

             گرایش – گرایش: تعارض بین دو موضوع خواستنی.

انواع تعارض            گرایش – اجتناب: تعارض بین دو امر خواستنی و ناخواستنی.

            اجتناب – اجتناب: تعارض بین دو امر ناخواستنی. 

  

موانع تصمیم گیری
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تفکر)2(تصمیمگیری

 اگر فردی به صورت مداوم و پی در پی تعارض های مختلفی را تجربه کند دچار آسیب های روانی و جسمانی می شود.

گیری  تصمیم  تابع  فرد  یک  سالمت  بلکه  موفقیت  تنها  نه  دارد/  بستگی  آن ها  گیری  تصمیم  چگونگی  به  جامعه  یک  حتی  و  انسان  یک  موفقیت   

های اوست.

1( تصمیم مورد نظر را به خوبی بشناسید.       

2( از سبک تصمیم گیری منطقی استفاده کنید.

3( در تصمیم گیری های مهم و پیچیده از روش های میان بر استفاده کیند.

4( موقعیت های پر خطر را بشناسید.

 

چند پیشنهاد برای ارتقای 
مهارت تصمیم گیری
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.............. یعنی »ارزیابی راههای مختلف و انتخاب بهترین راه«-  

۱(حلمسئله۲(تحلیلمسئله۳(بسطمعنایی۴(تصمیمگیری

....... عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان است.-  

۱(رمزگردانی۲(تصمیمگیری۳(تمرکز۴(احساس

کدام گزینه اشتراک حل مسئله و تصمیم گیری را نشان می دهد؟-  

۱(هردوبامسئلهروبهروهستند.۲(همدرتصمیمگیریوهمدرحلمسئله،فردبایدازانتخابهایمختلف،بهترینرابرگزیند.

۳(درهردوبااولویتسروکارداریم.۴(همدرحلمسئلهوهمدرتصمیمگیریافرادبهدنبالروشهایموفقوکارآمدهستند.

»همه ی راهها برایم امکان پذیر است، ولی این از همه مطلوب تر است« ................. - »فقط این راه مرا به هدف می رساند-  

۲(ادراک-احساس  ۱(ذخیرهسازی–بازیابی

۴(تصمیمگیری-حلمسئله  ۳(توجهبهتمرکز

در تفاوت های تصمیم گیری و حل مسئله، جواب های صحیح کدام گزینه می باشد-  

حلمسئلهتصمیمگیری

؟۱توجهبهموضوعانتخابها1

سروکارداشتنباراهحلها؟2۲

؟۳انتخاببهتریناولویت3

۱(۱-سروکارداشتنبااولویتها۲-توجهبهیافتنراهحلهاراهحلها۳-انتخابراهحلمنتهیبهحلمسئله

۲(۱-توجهبهیافتنراهحلها۲-سروکارداشتنبااولویتها۳-انتخابراهحلمنتهیبهحلمسئله

۳(۱-انتخابراهحلمنتهیبهحلمسئله۲-توجهبهیافتنراهحلها۳-سروکارداشتنبااولویتها

۴(۱-سروکارداشتنبااولویتها۲-انتخابراهحلمنتهیبهحلمسئله۳-راهحلمنتهیبهمسئله
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کدام یک از موارد زیر از تفاوت های تصمیم گیری و حل مسئله نمی باشد؟-  

۱(درتصمیمگیری،فردبایدازانتخابهایمختلفبهترینرابرگزیند،درحالیکهدرحلمسئلهبایدراهحلهایمسئلهموردنظرراخودشبازآفرینیکند.

۲(درتصمیمگیریبااولویتهاسروکارداریم،درحالیکهدرحلمسئلهباراهحلهامواجههستیم.

۳(دغدغهتصمیمگیرندگانانتخاببهتریناولویتاست،درحالیکهدرحلمسئلهافرادبهدنبالروشهایموفقوکارآمدهستند.

۴(تصمیمگیرینوعیحلمسئلهاست،چونتصمیمگیرندگانبااینمسئلهمواجههستندکهبهترینانتخابچیست.

با توجه به مثال های زیر، درگیری ذهنی شهره و خانواده ناصری به کدام وجه تصمیم گیری مرتبط می باشد؟-  

الف( شهره باید در سال آینده یک رشته انتخاب کند، او بین رشته ریاضی و تجربی نمی داند کدام یک را برگزیند.

ب( خانواده ناصری تصمیم دارند برای عید امسال به سفر بروند اما آنها نمی دانند کدام شهر را برای سفر انتخاب کنند.

۱(هدفتصمیمگیری۲(نتیجهتصمیمگیری۳(موضوعتصمیمگیری۴(مالکهایتصمیمگیری

در کدام گزینه تفاوت حل مسئله با تصمیم گیری به درستی بیان شده است؟-  

۱(درحلمسئله،بامسئلهروبهروهستیمامادرتصمیمگیریخیر.

۲(درحلمسئله،بااولویتهاسروکارداریمامادرتصمیمگیریباراهحلهامواجههستیم.

۳(درتصمیمگیری،فردبایدراهحلهارابازآفرینیکند.

۴(درتصمیمگیری،فردبایدازانتخابهایمختلف،بهترینرابرگزیندوبااولویتهاسروکاردارد.

عبارات زیر به ترتیب بیان گر کدام موقعیت می باشد؟-  

- همه ی راه ها برایم امکان پذیر است، ولی این، از همه مطلوب تر است.

- فقط این راه مرا به هدف می رساند

۲(تصمیمگیری-حلمسئله ۱(حلمسئله-حلمسئله

۴(تصمیمگیری-تصمیمگیری ۳(حلمسئله-تصمیمگیری

کدام دو عبارت زیر در رابطه با مفاهیم حل مسئله و تصمیم گیری« نادرست هستند؟-   

۱(درتصمیمگیریفردبایدانتخابهایخودرابازآفرینیکند.درتصمیمگیریهراولویتیفردرابهمقصدمیرساند،ولیممکناستمطلوبنباشد.

۲(تصمیمگیرینوعیحلمسئلهاست-درحلمسئلهافرادبهدنبالروشهایکارآمدوموفقهستند.

۳(درحلمسئلهتمامیراهحلهامارابهحلمسئلهمیرساند-ازنظرحضرتعلی)ع(زمانیکهفرددانشبهدستبیاورد،بایدبرایتصمیمگیریاقدامکند.

۴(دغدغهیتصمیمگیرندگان،انتخاببهتریناولویتاست-عبارت»فقطاینراهمرابههدفمیرساند«،نشاندهندهیتصمیمگیریاست.

جمله چون به یقین رسیدید، اقدام کنید« از بیانات کدام بزرگوار می باشد؟-   

۱(پیامبراسالم۲(حضرتعلی)ع(۳(حضرتسجاد)ع(۴(حضرتهادی)ع(

تفکر)2(تصمیمگیری
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با توجه به مالک های تصمیم گیری کدام گزینه نادرست است؟-   

۱(اینکهبهدلیلخریدلوازمموردنیازبرایشنا،علیرغمطوفانیبودندریا،بهشناکردنمیپردازید،بهتصمیمگیریبرپایههزینهاشارهدارد.

۲(عدمشرکتدرمرحلهدوممسابقهایبهدلیلاینکهدرازایعبورموفقیتآمیزازهرمرحلههدیهایدریافتمیشود،امادرصورتعدمموفقیتحتیدر
یکمرحله،جوایزتماممراحلقبلبازپسگرفتهمیشود،بهتصمیمگیریبرپایهمنفعتاشارهدارد.

۳(باخواندناینمطلبکه۵۹%افرادیکهسرطانریهداشتهاند،سیگاریبودهاند،ازمصرفهرگونهدخانیاتصرفنظرمیکنید،اشارهبهتصمیمگیریبر
پایهمیزانخطرناکبودندارد.

۴(اینکهپدرزهراعلیرغمآلودهبودنهوایخوزستانوبحرانریزگردهاازمهاجرتبهشیرازصرفنظرمیکند،زیرااطمیناننداردکهدرشهرمقصدبتواند
حقوقیهمچونشرکتنفتدریافتنماید،اشارهبهتصمیمگیریبرپایهاصطالح»فرارازضرر«دارد،زیراحداکثرمردمحداقلتمایلبهپذیرفتنشرط۰۵-۵

دارند،نهکمترازآن.

به ترتیب عبارت های زیر اشاره به کدام ویژگی های تصمیم گیری دارد؟-   

الف( محمد بین رفتن عروسی یا رفتن جشن تولد دوستش دچار تردید در انتخاب شده است.

ب( زهرا بین خرید وسایل ورزشی یا لوازم موسیقی بر سر دو راهی قرار گرفته است.

ج( فرید برای انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود بین شهرهای مختلف دچار تردید می شود.

د( یک قاضی پس از مطالعه پرونده بین صدور حکم یا برائت مجرم دچار تردید می شود و این تصمیم زندگی فرد را تحت الشعاع قرار 
می دهد.

۲(سادهومعمولی-سادهومعمولی-پیچیدهومهم-پیچیدهومهم  ۱(پیچدهومعمولی-پیچیدهومهم-پیچیدهومهم-پیچیدهومهم

۴(سادهومهم-سادهومعمولی-پیچیدهومعمولی-دشوار   ۳(سادهومعمولی-سادهوپیچیده-سادهومهم-دشوار

به ترتیب در کدام گزینه صحیح و غلط بودن گزاره های زیر به درستی مشخص شده است؟ -   

- در بیشتر مواقع تصمیم گیری با خطر همراه است. در چنین حالتی اطمینان کافی به نتایج تصمیم گیری وجود ندارد.

- اینکه بین رایانه های مختلف، رایانه خاصی را انتخاب می کنید، هزینه و مزایای خاص به عنوان مالک تصمیم گیری مربوط می شود.

- مالکهای تصمیم گیری تابع منفعت، میزان خطرناک بودن و هزینه های دیگر است.

- روشهای ثابت و یکنواخت تصمیم گیری افراد، به چهار دسته کلی تقسیم می شود.

۲(ص-غ-ص-غ  ۱(ص-ص-ص-غ

۴(غ-غ-ص-ص  ۳(ص-ص-ص–ص

به ترتیب میزان هزینه ها و مزیت ها و تعداد اولویت ها مربوط به کدام یک از مباحث تصمیم گیری می باشند؟-   

۲(انواعتصمیمگیری-جایگاهتصمیمگیری  ۱(مالکهایتصمیمگیری-انوعتصمیمگیری

۴(پیامدتصمیمگیری-انواعتصمیمگیری  ۳(مالکهایتصمیمگیری-تعریفتصمیمگیری

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام مرحله از مراحل تصمیم گیری است؟-   

الف( انتخاب رشته علوم انسانیب( انتخاب رشته تحصیلی ج( بررسی دروس هر رشته

۱(اجرایبهتریناولویت-شناساییتعداداولویتهایتصمیم-ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت

۲(تعهدوپایبندیبهاجرایاولویت-شناساییتعدادانتخابها-ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت

۳(اجرایبهتریناولویت-شناساییوتعریفتصمیمموردنظر-بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت

۴(تعهدوپایبندیبهاجرایاولویت-اجرایمهمتریناولویت-بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت



تفکر)2(تصمیمگیری

377

با توجه به مالک های تصمیم گیری کدام گزینه نادرست است؟-   
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مریم و علی، دختر عمو و پسر عمو هستند و به دلیل مشابهت های که دارند، تصمیم به ازدواج با یکدیگر گرفته اند، نوع تصمیم گیری -   
علی از کدام نوع است؟

۴(پیچیدهوگروهی  ۳(مهموفردی  ۲(سادهومعمولی  ۱(فردیومعمولی

تصمیم گیری برای چگونگی مقابله با دشمن توسط فرماندهان ارتش یک کشور، چه نوع تصمیم گیری محسوب می شود؟-   

۲(مهمپیچیدهگروهی  ۱(مهمسادهفردی

۴(معمولیپیچیدهگروهی  ۳(مهمپیچیدهفردی

سمیرا چند سال پیش، علیرغم مخالفت های شدید خانواده اش و حتی طرد شدن از سوی آنان و محروم شدن از کمک های مالی -   
شان، با مرد مورد عالقه اش ازدواج کرد. او در طی این سال ها سختی های زیادی کشید و در زمانی که همسرش بیکار بود خودش به 
تأمین مخارج زندگی پرداخت. اما اخیرا اعتیاد نیز به مشکالت همسرش اضافه شده است و او با اینکه می داند این مسأله در آینده بر روی 

تربیت فرزندانش اثر منفی می گذارد، به زندگی با همسرش ادامه داده است. به نظر شما کدام مالک در این تصمیم گیری دخالت دارد؟

۴(فرارازضررها  ۳(خطرات  ۲(مزیتها  ۱(هزینهها

به ترتیب بگویید برای مثال های زیر بهترین نوع تصمیم گیری کدام گزینه می باشد؟-   

- انتخاب غذای موردنظر در یک غذاخوری

- انتخاب همسر آینده

۲(معمولیساده-مهمپیچیده ۱(مهمپیچیده-معمولیساده

۴(مهمساده-معمولیپیچیده ۳(معمولپیچیده-مهمساده

کدام یک از تصمیم گیری های زیر از نوع فردی می باشد؟-   

۱(انتخابرئیسجمهورازبیننامزدهایمختلف۲(انتخاببهتریندروازهبانازبیندانشآموزانمدرسه

۳(انتخاببهترینتاکتیکبرایحملهبهدشمندرمیدانجنگ۴(انتخابدانشگاهبرایتحصیلازبیندودانشگاهآزادوغیرانتفاعی

به چه دلیل بیشتر مردم تمایلی به پذیرفتن شرط    -   ، ندارند؟-   

۲(تمایلیبهسودبیشترندارندوازسودبیشترفرارمیکنند.   ۱(بهدستآوردنبرایشانحساستراستتاازدستدادن.

۴(سودوضرربرایشانمساویاستوفرقیندارد.  ۳(بهازدستدادن،بیشترازبهدستآوردنحساسهستند.

تصمیم گیری بر اساس »تعداد اولویت ها« و »اهمیت تصمیم« به ترتیب شامل کدام موارد زیر می شود؟-   

۱(پیچیدهساده-معمولیمهم۲(سادهمهم-پیچیدهمعمولی

۳(مهممعمولی-پیچیدهساده۴(فردیگروهی-مهمپیچیده

وقتی از »مهم و معمولی بودن یک تصمیم گیری« صحبت می شود اشاره به چه موردی شده است؟-   

۱(تفاوتها۲(اهمیت۳(اولویت۴(انتخابها
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به -    بازی فوتبال  انتخاب بهترین روش حمله در  و  انتخاب رئیس شورای شهر  انتخاب رشته ی تحصیلی،  آینده،  انتخاب همسر 
ترتیب چه نوع تصمیمی محسوب می شوند؟

۱(فردی–فردی–گروهی–گروهی۲(فردی–گروهی–فردی–گروهی

۳(گروهی–فردی–گروهی–فردی۴(گروهی–گروهی–فردی–فردی

بر مبنای تقسیم بندی انواع تصمیم گیری کدام گزینه، جدول را کامل می کند؟-   

تعداداولویتها
میزاناهمیت

پیچیده؟۱-

اهمیتباالیامهم
؟۳-

؟۲-
معمولیساده

مهمپیچیده
؟۴-

۲(۱-ساده۲-مهمساده۳-معمولی۴-معمولیپیچیده  ۱(۱-دشوار۲-مهمدشوار۳-سخت۴-سختپیچیده

۴(۱-دشوار۲-مهمساده۳-مهممتوسط۴-مهممعمولی  ۳(۱-ساده۲-مهمسخت۳-پیچیده۴-مهمپیچیده

انواع تصمیم گیری بر اساس تعداد اولویت ....... و اهمیت تصمیم ....... و تعداد افراد تصمیم گیرنده ....... می باشد.-   

۲(فردیگروهی-سادهپیچیده-مهممعمولی   ۱(مهممعمولی-فردیگروهی-سادهپیچیده

۴(فردیگروهی-مهممعمولی-سادهپیچیده   ۳(سادهپیچیده-مهممعمولی-فردیگروهی

روز جمعه زهرا و مریم بین رفتن به مهمانی، پارک، رستوران و سینما تردید دارند. آنها درگیر چه نوع تصمیم گیری هستند؟-   

۴(پیچیدهگروهی  ۳(معمولیفرد  ۲(سادهمعمولی  ۱(سادهمهم

اکثر مردم در صورت بیشتر بودن نسبت ضرر به منفعت، تمایلی به پذیرفتن شرط »   -   « ندارند زیرا .............-   

۲(دراینشرطاحتمالبازندهشدنبیشترازبرندهشدناست.   ۱(بهازدستدادنبیشترازبهدستآوردنحساسهستند.

۴(اینشرطازنوعتصمیمگیریپیچیدهمهممیباشد.   ۳(مزیتیدراینشرطوجودنداردوهزینهآنباالاست.

به ترتیب سبک تصمیم گیری و مانع تصمیم گیری صحیح در مثال زیر در کدام گزینه بیان شده است؟-   

هادی پسر    ساله ای بود که گمان می کرد در ورزش فوتبال مهارت قابل توجهی دارد. پس از مرگ پدر هادی بر اثر بیماری سرطان، 
مادرش با مرد دیگری ازدواج می کند. او با ناپدری خود کنار نمی آمد و مدام از این قضیه صحبت می کرد که می خواهد زندگی مستقلی 
را شروع کند و البته با تکیه بر مهارت خود در امر فوتبال از پس مخارج برمی آید. او معتقد بود که چون فوتبال ورزش پر در آمده است 
می تواند زندگی بسیار بهتری را برای خود آغاز کند. باالخره لحظه موعود فرا می رسد و در شب سالگرد پدر فقیدش بحث شدیدی با 
ناپدری اش صورت می گیرد و بالفاصله خانه را ترک می کند تا به دنبال اهدافخود برود. اما   سال بعد، خبر می رسد که هادی بر اثر 

همزمان چند ماده مخدر صنعتی دچار ایست قلبی شده است و با وضعیت اسفباری در کنار خیابان فوت می کند.«

۱(تکانشی-هزینههاومزایایخاص-اعتمادافراطی۲(احساسی-خطر-کوچکشمردنخود

۳(تکانشی-هزینههاومزایایخاص-کوچکشمردنخود۴(احساسی-خطر-اعتمادافراطی 
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؟۴-
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 به ترتیب مراحل دوم، چهارم و ششم تصمیم گیری در کدام گزینه آمده است؟-   
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۲(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیمبهاجرایبهتریناولویت-بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر
۳(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیم-ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت-تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر

۴(بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت-ارزیابیپیامدهایهرانتخاببااولویت-بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر

به ترتیب هر یک از ویژگی های زیر، مربوط به کدام نوع سبک تصمیم گیری است؟-   
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ب( در این سبک، فرد زمان را از دست می دهد.
پ( این نوع سبک از تصمیم گیری در میان نوجوانان زیاد دیده میشود.

ت( در متون دینی همواره به پرهیز از این نوع تصمیم گیری اشاره شده است.
۲(منطقی-اجتنابی-تکانشی-وابسته ۱(عقالنی-اجتنابی-تکانشی–احساسی
۳(عقالنی-تکانشی-احساسی–وابسته۴(منطقی-وابسته-تکانشی-احساسی

»مونا دانش آموزی است که استعداد بسیار زیادی در حل مسئله ریاضی دارد ولی حفظ کردن مطالب برایش مشکل است. دوست -   
در دوره  برای تحصیل  را  انسانی  به دوستش، رشته  زیاد  به خاطر عالقه  مونا  و  انتخاب کند  را  انسانی  مونا، تصمیم گرفته که رشته 
دبیرستان انتخاب می کند ولی بعد از گذشت یک سال، مونا از ادامه تحصیل در این رشته منصرف می شود و رشته ریاضی را انتخاب 

می کند.«، سبک تصمیم گیری مونا به نظر شما کدام است؟
۱(سبکاجتنابی۲(سبکتکانشی۳(سبکاحساسی۴(سبکوابسته

هر یک از موارد زیر، مربوط به کدام یک از پیشنهادات در هنگام تصمیم گیری است؟ )به ترتیب(-   
الف( بی توجهی به این نکته باعث تصمیم گیری های پرخطر می شود.

ب( هر چه موضوع تصمیم گیری دقیق تر باشد، اقدام های بعدی نیز شفاف تر خواهد بود.
ج( اطالع داشتن از بازی های آسیب زای فضای مجازی.

د( حذف تک تک جنبه ها
۱(شناختموقعیتهایپرخطر-تصمیمموردنظرراخوببشناسیم-استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقی-استفادهازروشهایمیانبر.

۲(سبکتصمیمگیریمنطقی-تصمیمموردنظرراخوببشناسیم-شناختموقعیتهایپرخطر-استفادهازروشهایمیانبر.
۳(تصمیمموردنظرراخوببشناسیم-استفادهازروشهایمیانبر-شناختموقعیتهایپرخطر-استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقی

۴(شناختموقعیتهایپرخطر-استفادازروشهایمیانبر-استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقی-شناختتصمیمموردنظر

در آگهی تبلیغاتی یک کارخانه تولید خمیر دندان، بازیگر معروفی در حال استفاده از آن خمیر دندان نشان داده می شود. فردی که -   
با دیدن این تبلیغ اقدام به خرید خمیر دندان موردنظر می کند، از کدام سبک تصمیم گیری استفاده کرده است؟

۴(وابسته ۳(منطقی ۲(اجتنابی ۱(تکانشی

به ترتیب، عبارات زیر بیانگر ویژگیهای کدام سبک تصمیم گیری می باشند؟-   
- تصمیم گیری به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه

- تصمیم گیری بر اساس عواطف و هیجانات زودگذر
۱(تکانشی–احساسی۲(وابسته–احساسی۳(اجتنابی–وابسته۴(تکانشی-اجتنابی
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سارا رشته ی روان شناسی را صرفا به دلیل عالقه و بدون در نظر گرفتن توانایی ها و آینده ی شغلی انتخاب می کند و برای انتخاب -   
دانشگاه، شهر سمنان را به دلیل آن که دوست صمیمی اش در آن شهر است انتخاب می کند و بعد مسافت و دیگر موارد را در نظر نمی 

گیرد، به ترتیب بگویید سارا از کدام سبک های تصمیم گیری استفاده کرده است؟

۲(تکانشی-وابسته  ۱(وابسته–احساسی

۴(منطقی-اجتنابی  ۳(احساسی–وابسته

مریم با مردی آشنا می شود که شناخت کافی از او ندارد، اما به دلیل احساسات و عواطف سطحی با او ازدواج می کند.«، »او در -   
زندگی صرفا از خواهرش پیروی می کند و بدون منطق از او اطاعت کورکورانه می کند و دچار مشکالت فراوانی می شود.« و در نتیجه 
اطرافیان به او پیشنهاد می کنند که به مشاور رجوع کند، اما او دست، دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد.« به ترتیب بگویید 

سبک تصمیم گیری مریم چگونه است؟

۲(احساسی-وابسته-اجتنابی  ۱(وابسته-احساسی–منطقی

۴(احساسی-اجتنابی-تکانشی  ۳(تکانشی-اجتنابی–احساسی

به ترتیب بیان کنید در کدام سبک تصمیم گیری فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود و در کدام یک فرد، کار امروز را به فردا -   
می اندازد؟

۴(احساسی-وابسته ۳(وابسته–احساسی ۲(منطقی–اجتنابی ۱(اجتنابی–منطقی

به ترتیب مثال توضیحی در رابطه با بیان ویژگی های هر انتخاب یا اولویت« و »ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت« کدام است؟-   

۱(امنیتشغلی-انتخابرشتهیعلومانسانی۲(بررسیدروسهررشته-امنیتشغلیوعالیقتحصیلی

۳(ابرازرضایتتحصیلی-عالیقتحصیلیوامنیتشغلی۴(بررسیدروسهررشته-انتخابرشتهیتحصیلی

شیوا برای انتخاب هدیه تولد صمیمی ترین دوستش مائده، مدتهاست در حال تصمیم گیری است. او دوست دارد یک یک هدیه -   
بی نظیر به دوستش بدهد و او را غافل گیر کند. به همین دلیل به طور پنهانی با خواهر مائده مشورت می کند تا بفهمد او به چه چیزهای 
نیاز دارد و در نهایت با توجه به مقدار پس اندازش یکی از چیزهای مورد عالقه مائده را برای کادوی تولد او انتخاب می کند. به نظر شما 

سبک تصمیم گیری شیوا از چه نوعی است؟

۴(منطقی ۳(وابسته ۲(اجتنابی ۱(احساسی

مریم به شدت به فضای مجازی اعتیاد پیدا کرده است به طوری که تمامی اوقات خود را در روز صرف استفاده از موبایل می کند. -   
او تصمیم گرفته است این کار را ترک کند ولی هر روز عملی کردن تصمیم خود را به روز دیگری محول می کند. در ضمن او می خواهد 
یک رشته ی تحصیلی را از بین چهار انتخاب دورهی دوم متوسط انتخاب کند، به ترتیب بگویید مریم از چه سبک تصمیم گیری استفاده 

کرده است و اقدام موردنیاز او برای انتخاب رشته ی تحصیلی چه نامیده می شود؟

۱(سبکتصمیمگیریاجتنابی-شناساییوتعریفتصمیمموردنظر

۲(سبکتصمیمگیریتکانشی-بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت

۳(سبکتصمیمگیریاجتنابی-شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیم

۴(سبکتصمیمگیریتکانشی-اجرایبهتریناولویت
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کدام گروه و به کدام سبک تصمیم گیری به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرند؟-   

۴(بزرگساالن-اجتنابی  ۳(کودکان–احساسی  ۲(نوجوانان-تکانشی  ۱(کودکان–تنشی

»سعید برای خرید خانه صرفا به این دلیل که برادرش در یکی از محله های شهر ساکن است، در همان محله خانه می خرد، بدون -   
آن که به مسافت زیاد خانه تا محل کارش توجه کند.« و اسارا اضافه وزن دارد و باید رژیم خود را رعایت کند، اما همیشه به مادرش می 

گوید از فردا رعایت می کنم.« به ترتیب سعید و سارا از کدام سبک تصمیم گیری استفاده کرده اند

۴(احساسی-تکانشی ۳(وابسته–احساسی ۲(وابسته–اجتنابی ۱(احساسی–اجتنابی
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۳(بررسیویژگیهایهریکازاتومبیلها-انتخابماشینموردنظرازبینسهماشین

۴(ابرازرضایتازخریدماشین-انتخابماشینپژو

روش مقابله ای »در انتظار معجزه بودن« با کدام سبک تصمیم گیری شباهت بیشتری دارد؟-   

۴(اجتنابی ۳(احساسی ۲(وابسته ۱(تکانشی

»امنیت شغلی«، »ابراز رضایت شغلی« و »انتخاب شغل پرستاری از بین سه شغل دیگر« به ترتیب مثال های توضیحی کدام مراحل -   
تصمیم گیری هستند؟ 

۲(سوم-هفتم-پنجم۳(چهارم-ششم–پنجم۴(سوم-ششم-دوم ۱(چهارم-هفتم–دوم

مردی که با عجله و به صورت ناگهانی و بدون محاسبه تصمیم می گیرد از کدام نوع سبک تصمیم گیری استفاده کرده است؟-   

۴(تکانشی ۳(اجتنابی ۲(منطقی ۱(ناگهانی

کدام سبک تصمیم گیری، تابع یک روش قانونمند و منظم است؟-   

۴(اجتنابی ۳(احساسی ۲(منطقی ۱(تکانشی

اصطالح »چشم و هم چشمی« به کدام سبک تصمیم گیری اشاره دارد؟-   

۴(وابسته ۳(اجتنابی ۲(تکانشی ۱(احساسی

استفاده از روش های ثابت و یکنواخت تصمیم گیری افراد را چه می نامند؟-   

۲(سبکتصمیمگیری  ۱(ساماندهیمطالب

۴(راهبردهایانتخابی  ۳(الویتهایانتخابی

یکی از سبک های تصمیم گیری که نمی تواند پایدار و ماندنی باشد، کدام است؟-   

۲(وابسته۳(منطقی۴(اجتنابی ۱(احساسی
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به ترتیب کدام سبک تصمیم گیری در بین نوجوانان بیشتر دیده می شود و اهمیت و پایداری در تصمیم گیری با کدام سبک تصمیم -   
گیری در تقابل است؟

۲(سبکتکانشی-سبکاحساسی ۱(سبکاحساسی-سبکاحساسی

۴(سبکاجتنابی-سبکتکانشی ۳(سبکوابسته-سبکتکانشی

به ترتیب در کدام روش مقابله با فشار روانی و کدام سبک تصمیم گیری فرد دست از فعالیت برداشته و تالشی نمی کند؟-   

۲(درانتظارمعجزهبودن–وابسته  ۱(منفعلبودن–اجتنابی

۴(درانتظارمعجزهبودن-تکانشی ۳(استعمالدخانیات–اجتنابی

کدام دو عبارت زیر در مورد سبکهای تصمیم گیری« نادرست است؟-   

۱(بهروشهایمتغیروبیثباتتصمیمگیریافراد،سبکتصمیمگیریمیگویند-مهمترینسبکهایتصمیمگیریبهپنجدستهتقسیممیشوند.

۲(سبکتصمیمگیریتکانشیدرنوجوانانزیاددیدهمیشود،اماازانجامآنپشیماننمیشوند-تصمیمگیریامریمهماستکهمیتواندناپایدارباشد.

۳(دربینسبکهایتصمیمگیریفقطیکیبهترازسایرسبکهااست-احساسیعملکردندرامرازدواجمیتواندپیامدهایناگواریداشتهباشد.

۴(تصمیمگیریفقطچندبعداززندگیرادربرمیگیرد-تصمیمگیریوابستهیکیازانواعسبکهایتصمیمگیریاست.

در سبک تصمیم گیری ....... ، فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد. این گونه سبک تصمیم گیری -   
در میان ....... زیاد دیده میشود.

۱(اجتنابی-جوانان۲(احساسی-زنان۳(وابسته-مردان۴(تکانشی-نوجوانان

در تصمیم گیری برای ازدواج کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-   

۱(درتصمیمگیریبرایازدواج،احساسیعملکردندرستنیست.۲(احساساتبهدلیلزودگذربودن،نمیتواندزیربنایتصمیمگیریباشد.

۳(تصمیمگیرییکامرمهموناپایداراستوهمهابعادزندگیرادربرمیگیرد.۴(تصمیمگیریبهروشهایپایداروماندنینیازدارد.

افرادی که دارای این سبک تصمیم گیری هستند، بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود، در نتیجه زمان را از -   
دست می دهند و مشکل آنها بیش تر می شود.

۴(وابسته  ۳(منطقی ۲(احساسی ۱(اجتنابی

زیر بنای این تصمیم گیری ....... نه عجله و شتاب، نه احساسات زودگذر، نه اطاعت کورکورانه و نه اجتناب بلکه ....... است.-   

۴(تکانشی-قاعدهمند  ۳(منطقی–اندیشیدن  ۲(احساسی-بامحاسبه  ۱(اجتنابی–عملی

نوجوانی در برخورد با یک خانم که کودک شیر خواری به همراه دارد و از او درخواست کمک می کند، تمام پول نقد موجود در کیفش -   
را به او می دهد و مجبور می شود برای رسیدن به منزل ساعت ها پیاده روی کند. این سبک تصمیم گیری چه نام دارد؟

۱(اجتنابی۲(احساسی۳(وابسته۴(تکانشی
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شعر زیر اشاره به کدام سبک تصمیم گیری دارد؟ |-   

هی مگو فردا، که فرداها گذشت / تا به کلی نگذرد ایام کشت
۴(تکانشی  ۳(اجتنابی  ۲(وابسته  ۱(منطقی

دو مثال زیر، به ترتیب به کدام یک از انواع تصمیم گیری اشاره دارد؟-   

الف( پزشک با این موضوع مواجه است که برای نجات بیماری که ضمن داشتن کهولت سن، مبتال به توده های سرطانی است، جراحی 
را انتخاب نماید یا روش دارو درمانی را؟

ب( سیما به رشته روانشناسی عالقه بیشتری دارد، اما بازار کار برای رشته وکالت با امکانات بیشتری همراه است و احتمال قبول شدن 
در هر دو را دارد، با این همه هنوز نمی داند که عالقه را معیار قرار دهد یا بازار کار و آینده شغلی را؟

۲(مهمساده-مهمپیچیده ۱(معمولیپیچیده-معمولیساده
۴( مهم پیچیده - مهم پیچیده ۳( مهم پیچیده - معمولی پیچیده

هر یک از مثال های زیر به ترتیب مربوط به ویژگی های کدام سبکهای تصمیم گیری است؟-   

الف( جواد مشغول تماشای مسابقه فوتبال در تلویزیون بود اما برادر کوچکش با سروصدا مزاحم او می شد. جواد ناگهان تصمیم گرفت 
او را کتک بزند.

ب( نازنین در انتخاب رشته خود به خاطر عالقه اش به شغل پزشکی، رشته تجربی را انتخاب کرد در حالی که هیچ استعدادی در این 
رشته نداشت.

۱(باگذشتزمانبهتدریجمشکالتبهوجودمیآید-کورکورانهتصمیمگرفتنوعدممشورتباافرادخبره
۲(بالفاصلهباپشیمانیهمراهاست-مالکتصمیمگیریهیجاناتزودگذربودهاست.

٣(کورکورانهتصمیمگرفتن-باوربهاینموضوعکههمهچیزخودبهخوددرستمیشود.
۴(بالفاصلهباپشیمانیهمراهاست.ازدیگرانکورکورانهاطاعتکردهاستدرحالیکهانتخابدیگرانمیتواندبرایمادرستنباشد.

هر یک از ویژگی های زیر به ترتیب مربوط به کدام نوع از سبک های تصمیم گیری است؟-   

الف( افرادی که کار امروز را به فردا می اندازند.
ب( افرادی که به جای فکر کردن، از دیگران اطاعت می کنند.

پ( این سبک تصمیم گیری در میان نوجوانان زیاد دیده میشود.
۲(اجتنابی-وابسته-تکانشی ۱(تکانشی-وابسته–احساسی
۴(اجتنابی-وابسته-احساسی ۳(تکانشی-احساسی–وابسته

در بین سبک های مختلف تصمیم گیری، بهترین سبک از نوع ............... است.-   

۱(اجتنابی۲(احساسی۳(منطقی۴(تکانشی

هر چه موضوع تصمیم گیری ....... باشد، اقدام های بعدی هم شفاف تر خواهد بود.-   

۱(مهمتر۲(دقیقتر۳(پیچیدهتر۴(سادهتر

آیدا اضافه وزن دارد و دلش می خواهد وزن خود را کم کند. از طرفی دوست دارد از خوردن دسر بعد از شام نیز لذت ببرد. او در -   
چه شرایطی قرار دارد؟

۱(تعارضگرایش–گرایش۲(تعارضگرایش-اجتناب
۴(ناکامیوناتوانیدرحلمسئله ۳(تعارضاجتناب–اجتناب
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رؤیا پس از مخالفت پدرش با شرکت در یک مهمانی، از دست او ناراحت می شود و تصمیم می گیرد خانه را ترک کند. کدام یک از -   
موانع تصمیم گیری در عملکرد او وجود دارد؟

۴(سوگیریتأیید  ۳(عدمکنترلهیجانات  ۲(کوچکشمردنخود  ۱(اعتمادافراطی

مادربزرگ ساسان در یک حادثه دچار شکستگی لگن شده است. پزشک بعد از جراحی برای او فیزیوتراپی تجویز کرده و تأکید -   
کرده است که اگر ورزش های الزم را انجام ندهد، ممکن است فلج شود. در نتیجه او هر روز ورزش های دردناک و سنگینی را تحمل 

می کند. به نظر شما مادربزرگ ساسان دچار چه نوع تعارضی شده است؟ چرا؟
۱(گرایش-اجتناب،چوندردناشیازورزش،اجتنابوبهبودیکامل،گرایشایجادمیکند.

۲(اجتناب-اجتناب،زیراهمدردناشیازورزشوهمفلجشدنناخوشاینداست.
۳(گرایش-اجتناب،زیراورزشهاهمدردناکهستندوهمباعثدرمانویمیشوند.

۴(اجتناب-اجتناب،زیراهمفیزیوتراپیوهمورزشهاهردوناخوشایندهستند.

به ترتیب کدام گزینه، با توجه به عبارت های ذکر شده، اشاره به موانع تصمیم گیری دارد؟-   
الف( »سارا دانش آموز زرنگی است که فکر می کند که در همه جا با اندک مطالعه ای بهترین نتیجه را به دست می آورد.«

ب( مربی تیم فوتبال سپاهان به دلیل ابراز احساسات منفی تماشاگران بهترین بازیکن زمین را تعویض می کند.«
۲(اعتمادافراطی-عدمکنترلهیجانات ۱(سوگیریتأیید-عدمکنترلهیجانات
۴(اعتمادافراطی-کوچکشمردنخود ۳(سوگیریتأیید-کوچکشمردنخود

هر یک از مثال های زیر، مربوط به کدام نوع تعارض می باشد؟-   
الف( احمد فردا امتحان دارد و باید به اندازه مطلوب مطالعه کند، از طرفی برادر بزرگتر او می خواهد برای تماشای مسابقه فوتبال به 

ورزشگاه برود، احمد با توجه به داشتن آزمون در تصمیم گیری مردد است.
ب( مادر لیال مشغول تمیز کردن خانه است و از لیال میخواهد به او کمک کند، مادر به او می گوید برود نان بخرد و یا این که از خواهر 

کوچک خود مراقبت کند.
۱(اجتناباجتناب-گرایشگرایش۲(گرایشاجتنای-گرایشگرایش
۳(گرایشاجتناب-اجتناباجتناب۴(اجتناباجتناب-گرایشاجتناب

کدام گزینه صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را مشخص می کند؟-   
الف( تعارض محصول ناتوانی در تصمیم گیری است.

ب( در روش اعتماد افراطی فرد از دیدگاهش را تایید کند، استفاده می نماید.
پ( بسیاری از مشکالت روانی به دلیل ناتوانی های شناختی مانند نداشتن مهارت حل مسئله است.

ت( موفقیت یک جامعه به چگونگی تصمیم گیری مواجه می شوند.
ث( افرادی که به واکنش های عاطفی دیگران احترام نگذارند، به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند.

ج( اگر فردی به طور مداوم تعارض اجتناب اجتناب را تجربه کند، دچار آسیب های روانی و جسمانی می شود. 
۲(ص-غ-ص-ص-غ-غ  ۱(ص-ص-ص-غ-ص-غ

۴(ص-غ-غ-ص-غ-ص ۳(ص-غ-غ-ص-ص–ص

نوجوانی با این تصور که افراد معتاد انسانهای ضعیفی هستند و او قوی تر از آن است که با یکی دو بار مصرف مواد روان گردان -   
به آنها وابسته شود، گهگاهی از این مواد استفاده می کند تا مورد تایید دوستانش قرار گیرد. کدام عامل موجب تصمیم گیری نادرست 

وی شده است؟

۴(عدمکنترلهیجانات  ۳(کوچکشمردنخودبادیگران  ۲(سوگیریتأیید  ۱(اعتمادافراطی
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رؤیا پس از مخالفت پدرش با شرکت در یک مهمانی، از دست او ناراحت می شود و تصمیم می گیرد خانه را ترک کند. کدام یک از -   
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تصور کنید برای خریدن ساعت مچی به مغازه ای می روید و به فروشنده تأکید می کنید که به دنبال ساعتی با بند چرم قهوه ای -   
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سیامک    ساله است و فرصتی برایش فراهم شده است که پدرش را در یک مسافرت کاری   روزه همراهی کند. اما تاریخ این -   
سفر همزمان با امتحان میان ترم او است و اگر در امتحان شرکت نکند، نصف نمره امتحان پایان ترم را از دست می دهد. به نظر شما 

سیامک با کدام تعارض روبه رو است؟ چرا؟
۱(گرایش-گرایش،همرفتنبهمسافرتوهمکسبنیمیازنمرهپایانترمخوشاینداست.

۲(گرایش-گرایش،رفتنبهسفرخوشاینداستوعالوهبراینبهانهایبرایشرکتنکردندرامتحاناست.
۳(گرایش-اجتناب،رفتنبهسفرجذابوخواستنیاست،اماازدستدادننمرهناخوشاینداست.

۴(گرایش-اجتناب،رفتنبهسفرتجربههیجانانگیزیاست،اماچونیکسفرکاریاستممکناستچندانخوشایندنباشد.

به ترتیب بیان کنید، مرحله ی چهارم و دوم اقدام مورد نیاز برای تصمیم گیری کدام می باشد و معلمی که به دلیل نارضایتی دانش -   
آموزان، بهترین دانش آموز خود را از کالس اخراج می کند، با کدام مانع تصمیم گیری مواجه شده است؟

۱(ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت-بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت-کنترلنکردنهیجانات
۲(بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت-ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت-اعتمادافراطی
۳(اجرایبهتریناولویت-تعدادانتخابهایبااولویتهایآنتصمیم-کوچکشمردنخود

۴(ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت-شناسایتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیم-کنترلنکردنهیجانات

»آرش به شغل آتش نشانی عالقه دارد، اما از سوی دیگر انتخاب این شغل باعث نگرانی و آشفتگی خانواده اش می شود.«، -   
»سعید ترم آخر دانشگاه است و باید حتما درسی را انتخاب کنید به استاد آن عالقه ای ندارد، از طرفی هم اگر آن درس را انتخاب 
به مسافرت برود و هم عالقه دارد در کنفرانس  بماند.« و مژگان، هم دوست دارد  نکند، مجبور است که یک ترم دیگر در دانشگاه 

روانشناسی شرکت کند.« به ترتیب بگویید این سه نفر با کدام نوع از تعارض مواجه شده اند؟
۲(اجتناب-اجتناب،گرایش-اجتناب،اجتناب-اجتناب   ۱(گرایش-اجتناب،اجتناب-اجتناب،گرایش-گرایش
۴(گرایش-گرایش،اجتناب-اجتناب،گرایش-اجتناب   ۳(گرایش-اجتناب،گرایش-گرایش،گرایش-اجتناب

»محصول ناتوانی در تصمیم گیری«، عاملی که فرد را به سوی رفتار معینی سوق می دهد« و محصول ناتوانی در حل مسئله« به -   
ترتیب چه نامیده می شوند؟

۲(تعارض-نگرش-ناکامی ۱(ناکامی-نگرش–تعارض
۴(تعارض-انگیزه-ناکامی ۳(ناکامی-انگیزه–تعارض

کدام یک از عبارات زیر نشانگر تعارض گرایش - اجتناب می باشد؟-   

۱(علیدرکنکوردررشتهیموردعالقهاشپذیرفتهشدهاست،ولیشرطآنازدستدادنکارتماموقتاواست.

۲(مریممرددشدهاستکهحالتناخوشایندبیماریرابپذیردویادردناشیازتزریقآمپولراتحملکند.

۳(سعیدبینانتخابرشتهیمهندسیبرقومهندسیکامپیوترکههردورادوستدارد،مرددشدهاست.

۴(برایمژگانهمتحملدردناشیازسرطانوهمدردناشیازشیمیدرمانیدشواراست.
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مرحله ی ششم اقدام مورد نیاز برای تصمیم گیری کدام است و فوتبالیست ماهری که فکر می کند همه جا با اندک تالش و تمرین، -   
بهترین نتیجه را به دست می آورد با کدام مانع تصمیم گیری مواجه شده است؟

۱(اجرایبهتریناولویت-کوچکشمردنخود۲(تعهدبهاجرایاولویتموردنظر-اعتمادافراطی

۳(ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت-کنترلنکردنهیجانات۴(بررسیپیامدهایونتایجاجرایاولویتموردنظر-اعتمادافراطی

امیر برای انتخاب رشته ی ورزشی مورد عالقه اش بین رشته ی والیبال و بسکتبال مردد شده است. او برای تصمیم گیری درست، -   
همه ی ویژگی های این دو رشته را مورد بررسی قرار می دهد و از مشاور مدرسه و والدینش کمک می گیرد و عالقه و توانایی های خود 

را به درستی می سنجد. به ترتیب بگویید امیر دچار چه تعارضی شده است و از چه سبک تصمیم گیری استفاده نموده است؟

۲(اجتناب،اجتناب-اجتنابی ۱(گرایش،اجتناب–وابسته

۴(گرایش،گرایش-احساسی ۳(گرایش،گرایش–منطقی

ناهماهنگی بعد از تصمیم زمانی پیش می آید که ....... و در این صورت فرد .......-   

۱(انتخابفردبابورهایشمتناقضباشد-درموردآنچهکهردکردهاست،معایبرامیشمارد.

۲(انتخابفردباباورهایشمتناقضباشد-درموردآنچهانتخابکردهاست،معیابرامیشمارد.

۳(فردمجبورشودبیندوانتخابمطلوبیکیراانتخابکند.درموردآنچهانتخابکردهاستمعایبرامیشمارد.

۴(فردمجبورشودبیندوانتخابمطلوبیکیراانتخابکند-درموردآنچهردکردهاستمعایبرامیشمارد.

دانش آموزی در حین تدریس معلم چندین بار با همکالسی اش صحبت می کند و علی رغم تذکرات معلم، همچنان به محتوای -   
درس و سخنان او بی توجهی می کند تا جایی که معلم به شدت کالفه می شود و او را از کالس اخراج و تا آخر سال از حضور در کالس 

محروم می کند. به نظر شما کدام یک از عوامل زیر باعث تصمیم گیری غلط معلم شده است؟

۱(سوگیریتأیید۲(اعتمادافراطی۳(کوچکشمردنخود۴(کنترلنکردنهیجانات

مثال توضیحی برای ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت در کدام گزینه بیان شده است، محصول ناتوانی در حل مسئله چه نام -   
دارد و تردید در انتخاب دو موضوع دوست داشتنی چه نامیده می شود؟

۱(انتخابرشتهیعلومانسانی-تعارض-ناکامی۲(امنیتشغلی-ناکامی-تعارضاجتناب-اجتناب

۳(عالیقتحصیلی-ناکامی–تعارضگرایش-گرایش۴(بررسیدروسهررشته-تعارض-تعارضگرایش-گرایش

کدام تعارض زیر با بقیه متفاوت است؟ -   

۱(انتخابشغلمعلمیکهموردعالقهیزینباست،اماحقوقآنکماست.

۲(انتخاببینپرداختدیهبراییکمجرمیارفتنبهزندان

۳(تحملدرددندانوباتحملترسناشیازکشیدنآن

۴(انتخاببینمحرومشدنازکالسدرسیانوشتنصدصفحهمشقشبتوسطدانشآموزخطاکار
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کدام تعارض زیر با بقیه متفاوت است؟ -   

۱(انتخابشغلمعلمیکهموردعالقهیزینباست،اماحقوقآنکماست.

۲(انتخاببینپرداختدیهبراییکمجرمیارفتنبهزندان

۳(تحملدرددندانوباتحملترسناشیازکشیدنآن

۴(انتخاببینمحرومشدنازکالسدرسیانوشتنصدصفحهمشقشبتوسطدانشآموزخطاکار
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»امیر مبلغی پول به دوستش قرض می دهد، اما دوست او در بازگرداندن پول بدقولی می کند، با وجود شواهد مربوط به خیانت -   
در امانت توسط دوست امیر، او همچنان معتقد است که دوستانش عاری از بدقولی و اشتباه هستند«. »فاطمه والیبالیست قدرتمندی 
است، اما همیشه فکر می کند نیازی به شرکت در تمرین های بیشتر ندارد«. به ترتیب امیر و فاطمه با کدام موانع تصمیم گیری مواجه 

هستند؟

۲(کوچکشمردنخودبهاعتمادافراطی ۱(اعتمادافراطی-سوگیریتأیید

۴(سوگیریتأیید-اعتمادافراطی ۳(سوگیریتأیید-کنترلنکردنهیجانات

مثال مطرح شده در کدام گزینه به تعارض اجتناب - اجتناب اشاره دارد؟-   

۱(فردیکهبهازدواجتمایلزیادیدارد،اماازمسئولیتناشیازآنمیترسد.

۲(دانشجوییکهبهعلتدوریازخانواده،برایادامهتحصیلبهخارجازکشورمهاجرتنمیکند.

۳(فردیکهبیندورشتهمطلوب،مجبوربهانتخابیکرشتهبرایتحصیلدردانشگاهاست.

۴(بیماریکهدرعینرنجشازدردبیماری،ازمداوانیزمیهراسد.

سعید به کوه نوردی عالقه زیادی دارد، ولی از طرفی از ارتفاع می ترسد، او دچار کدام نوع تعارض شده و زمانی که فرد مجبور -   
است بین دو هدف خواستنی یکی را انتخاب کند، دچار کدام نوع تعارض می شود؟ )به ترتیب(

۱(تعارضگرایش-اجتناب،تعارضگرایش-گرایش۲(تعارضگرایش-اجتناب،تعارضگرایش-اجتناب

۳(تعارضاجتناب-اجتناب،تعارضگرایش-گرایش۴(تعارضاجتناب-اجتناب،تعارضگرایش-اجتناب

از موانع تصمیم گیری ....... است که در این قاعده فرد از اطالعاتی که دیدگاهش آن را بپذیرد، استفاده می کند.-   

۱(اعتمادافراطی۲(سوگیریتأیید۳(اولویتدیدگاه۴(تعارض

»دانش آموز زرنگی که فکر می کند در همه جا با اندک مطالعه ای بهترین نتیجه را به دست می آورد« دچار کدام نوع از و موانع -   
تصمیم گیری است؟ 

۴(تعارضگرایش–گرایش  ۲(ارزیابینادرست۳(بزرگشمردنخود  ۱(اعتمادافراطی

از موانع تصمیم گیری ....... است که از عالیم آن عصبانی بودن، ترسو بودن و اعتماد به نفس پایین است.-   

۲(کوچکشمردنخود  ۱(اعتمادافراطی

۴(سوگیریتأیید  ۳(کنترلنکردنهیجانات

کدام گزینه از موارد موانع تصمیم گیری تحت عنوان کنترل نکردن هیجانات« نمی باشد؟ -   

۱(درموقعیتتصمیمگیریباافرادوحالتهایمختلفیمواجهمیشویم.

۲(افرادمختلفواکنشهایمتفاوتیدرماایجادمیکنند.

۳(اینواکنشهایعاطفیبهدلیلپایداربودن،نمیتوانندمالکتصمیمگیریباشند.

۴(افرادیکهقادربهکنترلهیجانهایخویشنباشند،بهطورمداومباشکستدرتصمیمگیریروبهرومیشوند.
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وقتی در موقعیتی باشیم که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم، حالت عاطفی ناخوشایندی را تجربه می -   
کنیم که ....... نام دارد.

۴(تعارض  ۳(کنترلنکردنهیجات  ۲(کوچکشمردنخود  ۱(سوگیریتایید

......... محصول ناتوانی در حل مسئله است.-   

۴(افسردگی  ۳(اختالالتدوقطبی  ۲(ناکامی  ۱(تعارض

....... محصول ناتوانی در تصمیم گیری است.-   

۴(هیجاناتناخوشایند  ۳(پرخاشگری  ۲(ناکامی  ۱(تعارض

....... به تعارض ناشی از ناتوانی در تصمیم گیری برای انتخاب دو موضوع جذاب و خواستنی است.-   

۴(هیجان-خوشایند  ۳(اجتناب–اجتناب  ۲(گرایش–اجتناب  ۱(گرایش–گرایش

فرد با تعارض بین دو امر خواستنی و ناخواستنی مواجه است به این نوع تعارض اصطالحا تعارض ....... می گویند:-   

۴(خوشایند-خوشایند  ۳(اجتناب-اجتناب  ۲(گرایش-اجتناب  ۱(گرایش-گرایش

اگر فردی به صورت مداوم و پی در پی، تعارض های مختلفی را تجربه کند .......-   

۱(دچارآسیبهایروانیوجسمانیمیشود۲(ازنظرروانیآسیبهایفراوانیمیبیند.

۳(ازنظرتجربههایعاطفی،بسیارغنیخواهدشد.۴(ازنظرکنترلنکردنهیجانات،دچارآسیبخواهدشد.

و در حالتی که فرد باید بین دو گزینه نامطلوب و ناخواستنی، یکی را انتخاب کند، می گوییم تعارض ایجاد شده از نوع-   

۴(ناخواستنی-خوشایند  ۳(اجتناب-اجتناب  ۲(گرایش-اجتناب  ۱(گرایش-گرایش

در چه صورتی فرد به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری روبه رو می شود؟-    

۲(کاهشتوجه  ۱(کوچکشمردنخود

۴(سوگیریتأیید ۳(عدمکنترلهیجانهایخویش

کدام عبارت برای تصمیم گیری بهتر، درست تر است؟-    

۱(بایدتصمیمگیریغالبانسانهامنطقیباشد.

۲(سبکهایتصمیمگیریمختلفتعارضهایمکررایجادمیکنند.

۳(تصمیمگیریمنطقیاستعدادیاستکهبرخیازانسانهاندارند.

۴(اگرقادربهتصمیمگیرینبودیم،استفادهازروشمیانُبربرایهمۀتصمیمگیریهامناسباست.

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به انواع تصمیم گیری، مالک تصمیم گیری و سبک تصمیم گیری اشاره دارد؟-    

۱(پیچیده-وابسته-مزیتها۲(اجتنابی-تکانشی-پیچیده۳(معمولی-خطر-احساسی۴(احساسی-منطقی-ساده
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 کدام یک از گزینه های زیر در مورد »تصمیم گیری« نادرست می باشد؟-    

۱(تصمیمگیریبامسئلهروبروست.۲(درتصمیمگیریبااولویتهاسروکارداریم.

۳(درتصمیمگیریتنهایکیازاولویتها،فردرابهمقصدمیرساند.۴(درتصمیمگیریبهموضوعانتخابهاتوجهمیکنیم.

در مورد انتخاب رشتۀ دبیرستان ، اشخاص زیر از چه سبک تصمیم گیری تبعیت کرده اند؟-    

الف(زهرابهایندلیلکههمپدروهممادرشپزشکهستندرشتۀتجربیراانتخابکردهاست.

ب( محمد به دلیل عالقۀ زیاد به بازی های کامپیوتری ، به هنرستان و رشتۀ کامپیوتر می رود.

ج( آرزو بعد از مشورت با مادر و پدرش و کمک گرفتن از مشاور مدرسه و در نظر گرفتن عالقه و استعداد خود رشتۀ علوم انسانی را 
انتخاب می کند.

۱(تکانشی-وابسته-عقالنی۲(وابسته-احساسی–تکانشی

۳(تکانشی-احساسی-منطقی۴(وابسته-احساسی-عقالنی

احمد دین اسالم را انتخاب کرده و دلیل او برای انتخاب این است که »چون پدرم مسلمان است« به ترتیب سبک تصمیم گیری -    
احمد چه می باشد و ویژگی این نوع سبک کدام است؟

۱(احساسی-روشپایداروماندگاریبرایتصمیمگیرینیست.۲(وابسته-عدماستقاللفکریوعملیفردتصمیمگیرنده

۳(وابسته-روشپایداروماندگاریبرایتصمیمگیرینیست.۴(احساسی-عدماستقاللفکریوعملیفردتصمیمگیرنده

به ترتیب کدام گزینه در ارتباط با سبک تصمیم گیری احساسی و اجتنابی درست است؟-    

۱(براساساطالعاتکورکورانهاست-فردقصدداردتصمیمبگیرد،اماتصمیمخودراعملینمیکند.

۲(فردقصدداردتصمیمبگیرد،اماتصمیمخودراعملینمیکند-براساسعواطفوهیجاناتزودگذرمیباشد.

۳(بدونتفکروتوجهبهعواقبخطرناکآناست.-اینروشدرمیاننوجواناندیدهمیشود.

۴(روشپایداروماندگاریبرایتصمیمگیرینیست-فردبراینباوراستکههمهچیزخودبهخوددرستمیشود.

چه تعداد از گزاره های زیر کامال درست هستند؟-    

الف( تصمیمات شتاب زده و بدون فکر، نه تنها آسیب اجتماعی ایجاد می کنند، بلکه باعث آسیب های فردی همچون ایدز و بی بند و 
باری می گردند.

ب( برخی از تصمیم گیرنده ها به قضاوت و روش های تصمیم خود، اعتماد دارند که ترکیب این اعتماد و دانش می تواند به تصمیم 
درست منجر شود.

ج( تعارض حالت شناختی ناخوشایندی است که محصول ناتوانی در تصمیم گیری است.

د( واقف بودن به مهارت های تصمیم گیری آسیب های روانی و اجتماعی را کاهش می دهد.

هـ( سوگیری تأیید یکی از مراحل تصمیم گیری است که در آن فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند.

و( اگر فرد به صورت پی درپی در موقعیت تصمیم گیری قرار بگیرد، دچار آسیب های روانی و جسمانی خواهد شد.

۴(سه ۳(پنج ۲(یک ۱(چهار
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به ترتیب زیربنای سبک های تصمیم گیری زیر، در کدام گزینه به درستی آمده است؟-    

ج( سبک عقالنی الف( سبک تکانشی   ب( سبک وابسته  

۲(اندیشیدن-هیجاناتزودگذر-روشقاعدهمند   ۱(اندیشیدن-تصمیمدیگران-روشقاعدهمند

۴(عجلهوعدممحاسبه-اندیشیدن-هیجاناتزودگذر  ۳(عجلهوعدممحاسبه-تصمیمدیگران–اندیشیدن

گزاره های زیر به ترتیب به کدام یک از سبک های تصمیم گیری اشاره دارند؟-    

الف( به دلیل استفاده از این سبک، حتی در یک موقعیت معمولی، واقعه ای خطرناک شکل می گیرد.

ب( دراین سبک مالک تصمیم گیری هیجانات زودگذر است.

۴(احساسی-تکانشی  ۳(احساسی-احساسی  ۲(تکانشی-تکانشی  ۱(تکانشی-احساسی

ابیات زیر به کدام سبک های تصمیم گیری اشاره دارند؟-    

الف( هرجا که فکر به دست دیگری باشد         تنها ثمر و نتیجه اش ویرانی است.

ب( مجلس شوری را ویران نمود               دست به قتل وکال برگشود.

۴(اجتنابی-منطقی ۳(وابسته-تکانشی ۲(اجتنابی-تکانشی ۱(وابسته-منطقی

به ترتیب )ناتوانی فرد در تصمیم گیری موجب چه می شود؟( و )تصمیم گیری از میان تعداد زیادی از گزینه های در دسترس، چه -    
نوع تصمیم گیری می باشد؟(

۲(درماندگیآموختهشده-تصمیمگیریپیچیده ۱(تعارض-تصمیمگیریگروهی

۴(درماندگیآموختهشده-تصمیمگیریگروهی ۳(تعارض-تصمیمگیریپیچیده

پایدارترین سبک تصمیم گیری کدام گزینه است؟-    

۴(اجتنابی  ۳(منطقی  ۲(وابسته  ۱(تکانشی

به ترتیب هریک از موارد زیر مرتبط با کدام گزینه می باشد؟-    

رانندگی نوجوان بدون گواهینامه - با راه حل ها سر و کار دارد - امکان پذیر بودن همۀ راه ها برای فرد
۲(سبکتصمیمگیریاحساسی-تصمیمگیری–قضاوت  ۱(سبکتصمیمگیریتکانشی-تصمیمگیری-تصمیمگیری
۴(سبکتصمیمگیریاحساسی-حلمسئله-قضاوت   ۳(سبکتصمیمگیریتکانشی-حلمسئله-تصمیمگیری

به ترتیب در هر یک از موارد زیر به کدام یک از انواع تعارض ها اشاره شده است؟-    

طبق قرارداد برجام، ایران یا باید تمام فعالیت های هسته ای خود را متوقف می کرد تا تحریم نباشد یا تحریم ها را می پذیرفت و در 
مضیقۀ اقتصادی به سر می برد.

 مردم جهان یا باید ریسک استفاده از واکسن کرونا را بپذیرند )مثل فلج اندام یا از کار افتادن اندام های حسی( و یا شاهد مرگ ومیر 
هر روزه باشند.

۲(تعارضگرایشاجتناب-تعارضگرایشاجتناب  ۱(تعارضگرایشاجتناب-تعارضاجتناباجتناب
۴(تعارضاجتناباجتناب-تعارضاجتناباجتناب  ۳(تعارضاجتناباجتناب-تعارضگرایشاجتناب
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به ترتیب زیربنای سبک های تصمیم گیری زیر، در کدام گزینه به درستی آمده است؟-    
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۴(عجلهوعدممحاسبه-اندیشیدن-هیجاناتزودگذر  ۳(عجلهوعدممحاسبه-تصمیمدیگران–اندیشیدن
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ب( دراین سبک مالک تصمیم گیری هیجانات زودگذر است.
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ب( مجلس شوری را ویران نمود               دست به قتل وکال برگشود.
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در کدام یک از موارد زیر به سبک تصمیم گیری وابسته اشاره نشده است؟-    

۱(مادربزرگمحمددرانتخاباتسال6۹،براساسرأیهمسایههایخودبهنامزدمنتخبآنهارأیداد.
۲(میناباوجودشرایطوخیماقتصادیاشبهاینعلتکههمسربرادرشمبلمانجدیدخریدهبوده،اونیزهمینکارراکرد.

۳(تارابهاینعلتکهدوستانشبهکنفرانسنرفتند،ازرفتنبهآنجلسهعلمیسرباززد.
۴(علیماشینبسیارگرانقیمتیرابهطورناگهانیوبهعلتتعریفهمکارانخودخریداریکرد.

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

الف( در اغلب مواقع تصمیم گیری با خطر همراه است، در چنین حالتی اطمینان کافی به نتایج تصمیم گیری وجود ندارد.
ب( شناسایی و تعریف تصمیم مرحلۀ اول و تعهد و پایبندی به اجرای اولویت مرحلۀ ششم از مراحل تصمیم گیری است.

ج( تقسیم تصمیم گیری به انواع سبک ها براساس زیربنا و مالک تصمیم گیری است.
د( تصمیم ها بر اساس تعداد اولویت و میزان اهمیت به سه دسته تقسیم می شود.

۴(ص-ص-غ-غ  ۳(غ-ص-ص-غ  ۲(ص-غ-ص-غ  ۱(غ-غ-ص-ص

سخن حضرت علی )ع( مبنی بر »چون به یقین رسیدیند، اقدام کنید« نشانگر کدام فعالیت شناختی است؟-    

۴(انگیزهیبیرونی  ۳(تصمیمگیری  ۲(ارزیابی  ۱(مشاوره

از میان گزینه های زیر گزینۀ نادرست را مشخص کنید.-    

۱(بیشترعللطالق،ناشیازتصمیمگیریاحساسیاست.۲(بیشترقتلها،ناشیازتصمیمگیریتکانشیهستند.
۳(سبکتصمیمگیریمنطقی،بهترینسبکتصمیمگیریاست.۴(درتصمیمگیریاجتنابیباگذشتزمانمشکالتهمکمترمیشوند.

سبک تصمیم گیری منطقی در چه عواملی با سایر سبک ها تفاوت دارد؟-    

۱(عواملروبنایی-عواملزیربنایی۲(عواملزیربنایی–روش

۴(روش-هدف  ۳(هدف-عواملزیربنایی

گزاره های زیر به ترتیب متعلق به کدام یک از سبک های تصمیم گیری می باشد؟-    

الف( افرادی که دارای این سبک تصمیم گیری هستند، بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود.

ب( در این سبک فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، ولی هیچگاه تصمیم وی عملی نمی شود.

ج( به دلیل مبتنی بودن بر عوامل زودگذر نمی تواند سبک مناسبی باشد.

۱(اجتنابی-اجتنابی-احساسی۲(احساسی-اجتنابی–تکانشی

۳(وابسته-تکانشی-احساسی۴(اجتنابی-تکانشی-اجتنابی

گزاره های زیر به ترتیب متعلق به کدام یک از سبک های تصمیم گیری اشاره دارد؟-    

الف( در میان نوجوانان این سبک زیاد دیده می شود.

ب( فرد به صورت ناگهانی و بدون محاسبه تصمیم می گیرد.

۱(احساسی-تکانشی۲(احساسی-احساسی۳(تکانشی-تکانشی۴(وابسته-تکانشی
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کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به یکی از سبک های تصمیم گیری، مالک های تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری اشاره دارد؟-    

۱(فردی-هزینهها-ساده۲(وابسته-خطر–مهم

۳(معمولی-هزینهها-گروهی۴(گروهی-مزیتها-پیچیده

به چه دلیل بیشتر مردم تمایل به پذیرفتن شرط - ندارند؟-    

۲(بهدلیلفرارازضرر ۱(بهدلیلپرخطربودن

۴(گزینۀ۱و۲صحیحاست.  ۳(بهدلیلکمبودنمزیت

کدام گزینه در مورد »حل مسئله« نادرست است؟-    

۱(درحلمسئله،بهموضوعانتخابهاتوجهمیکنیم.۲(درحلمسئلهباراهحلهامواجههستیم.

۳(درحلمسئله،فردخودبهآفرینشراهحلمیپردازد.۴(درحلمسئلهفقطیکراهاستکهمارابهحلمسئلهمیرساند.

کدام گزینه جزو انواع سبک ها تصمیم گیری نمی باشد؟-    

۱(اجتنابی۲(پیوسته۳(وابسته۴(احساسی

کدام گزینه اشاره به انواع تصمیم گیری بر اساس اهمیت تصمیم دارد-    

۱(ساده-پیچیده۲(مهم-معمولی۳(فردی-گروهی۴(فرهنگی

بهترین سبک تصمیم گیری کدام یک از سبک های زیر است؟-    

۱(تکانشی۲(عقالنی۳(احساسی۴(اجتنابی

کدام یک از گزاره های مندرج در گزینه ها، نادرست می باشد؟-    

۱(فقطیکیازسبکهایتصمیمگیریبهترازسایرسبکهاست.۲(مهمترینسبکهایتصمیمگیریبهدستهتقسیممیشوند.

۳(یکیازسبکهایتصمیمگیری،سبکفرارازضررمیباشد.۴(بهروشهایثابتویکنواختتصمیمگیریافراد،سبکتصمیمگیریمیگویند.

کدام یک از گزینه ها به سبک های تصمیم گیری اشاره ندارد؟-    

۴(اجتنابی ۳(فرارازضرر ۲(منطقی ۱(وابسته

کدام یک از گزینه های زیر جزء مالک های تصمیم گیری نمی باشد؟-    

۴(خطر ۳(مزیت ۲(میزاناهمیت ۱(هزینه

از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند. صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد.«  -     امام علی )ع( در کالم »آن کس که 
به کدام یک از فعالیت های شناختی انسان اشاره می کنند و ایشان شرط رسیدن به این فعالیت شناختی را چه چیزی می دانند؟

۱(قضاوت-رسیدنبهیقین۲(تفکر-دقتوارزیابیدقیق

گاهینسبتبهاطالعات۴(تصمیمگیری-رسیدنبهیقین ۳(حلمسئله-آ
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کدام یک از گزینه های زیر تعریف درستی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان ارائه می دهد؟-    

۲(یافتنسریعترینراهحلبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود  ۱(دستیابیفوریبهیکهدفمشخصباشناساییموانع

۴(نادیدهگرفتنحلمسئلهبرایمدتیمشخص   ۳(ارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه

عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان، کدام فعالیت است؟-    

۱(حلمسئله۲(تصمیمگیری۳(تفسیر۴(قضاوت

به روش های ثابت و یکنواخت افراد برای تصمیم گیری، .................. تصمیم گیری می گویند.-    

۱(روش۲(پالن۳(سبک۴(نوع

کدام یک از گزینه های زیر از مالک های تصمیم گیری است؟-    

۱(هزینهها۲(مزیتها۳(خطر۴(همهیموارد

تصمیم گیری یعنی ..................-    

۲(استداللوتعریفکردندرراهرسیدنبههدف  ۱(ارزیابیراههایمختلف

۴(گزینه۱و۳  ۳(انتخاببهترینراه

حضرت علی )ع( در کدام حکمت کتاب شریف نهج البالغه، شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند؟-    

۵7۲)۴ ۲7۴)۳ ۳7۲)۲ ۲7۲)۱

حضرت علی )ع( در کدام حکمت نهج البالغه می فرماید: »آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند، صحیح را از غلط -    
به خوبی تشخیص می دهد.«

67۱)۴ ۵7۱)۳ ۴7۱)۲ ۱7۳)۱

 پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان چه نام دارد؟-    

۴(تصمیمگیری ۳(ادراک ۲(توجه ۱(تفکر

عالی ترین فعالیت شناختی انسان چیست؟-    

۴(تعریف ۳(تصمیمگیری ۲(استدالل ۱(تفکر

کدام سبک های تصمیم گیری به ترتیب، براساس مالک های زیر است؟-    

عواطف و هیجانات زودگذر                                ناگهانی، عجله ای و بدون محاسبه                             پیروی چشم بسته از دیگران

۲(وابسته،احساسی،اجتنابی ۱(تکانشی،اجتنابی،منطقی

۴(احساسی،تکانشی،وابسته ۳(اجتنابی،وابسته،احساسی

تفکر)2(تصمیمگیری

395

در ضرب المثل زیر کدام یک از سبک های تصمیم گیری، نکوهش شده است؟-    

»کالغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد، راه رفتن خود را هم فراموش کرد.«

۴(اجتنابی ۳(تکانشی ۲(وابسته ۱(احساسی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-    

الف( اگر هزینۀ یک تصمیم گیری بیشتر از مزیت آن باشد، ما در آن تصمیم گیری شرکت می کنیم.

ب( اگر در تصمیم گیری های مخاطره آمیز، بر اساس عقل و منطق عمل کنیم، مالک تصمیم گیری ما فرار از ضرر است.

ج( سبک تصمیم گیری اجتنابی بیشتر در نوجوانان دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

د( مرحلۀ اول تصمیم گیری شناسایی و تعریف تصمیم موردنظر و آخرین مرحله، اجرای بهترین اولویت می باشد.

۱(غ-غ-ص-ص۲(غ-ص-غ-غ۳(ص-غ-ص-غ۴(غ-ص-غ-ص

چه تعداد از سبک های تصمیم گیری بیان شده در هر عبارت نادرست می باشد؟-    

الف( علی برای ادامۀ تحصیل در مقطع دکترا با توجه به نبود مؤسسۀ آموزشی در آن رشته، تصمیم به مهاجرت خارج از کشور دارد. 
)منطقی(

ب( فرزاد به دلیل نزاع و درگیری با خانوادۀ خود، اقدام به ترک تحصیل می کند. )اجتنابی(

ج( ناصر در حین تماشای مسابقۀ فوتبال پس از ُگل خوردن تیم طرفدارش، ناگهانی گوشی همراه خود را به سمت دیوار پرتاب می کند. 
)تکانشی(

د( ریحانه پس از مشاوره گرفتن از مدرسه تصمیم به شروع درس خواندن می کند اما مرتب کار را عقب می اندازد و دست دست می 
کند. )احساسی(

۰)۴۲)۳۳)۲۱)۱

سبک تصمیم گیری هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب درست بیان شده است؟-    

بدون در نظر گرفتن شرایط  و  اندازه آشنایی  با همین  از مدتی  و پس  با دختری آشنا می شود  از طریق فضای مجازی  رادمهر  الف( 
فرهنگی و خانوادگی تصمیم به ازدواج با او می گیرد.

ب( احمد در انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب کاندید موردنظر، از نظر دوست خود پیروی می کند و نسبت به برنامه ها و کارنامۀ 
آن نامزد تحقیق و تفکر نمی کند.

ج( لیال به علت آزار و اذیت همسایۀ خود قصد دارد منزل مسکونی خود را عوض کند و تغییر محل سکونت بدهد اما امروز و فردا می کند 
و تصمیم خود را عملی نمی کند.

۲(الف(تکانشیب(وابستهج(تکانشی  ۱(الف(احساسیب(وابستهج(اجتنابی

۴(الف(تکانشیب(احساسیج(تکانشی  ۳(الف(احساسیب(احساسیج(اجتنابی
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در ضرب المثل زیر کدام یک از سبک های تصمیم گیری، نکوهش شده است؟-    

»کالغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد، راه رفتن خود را هم فراموش کرد.«

۴(اجتنابی ۳(تکانشی ۲(وابسته ۱(احساسی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-    

الف( اگر هزینۀ یک تصمیم گیری بیشتر از مزیت آن باشد، ما در آن تصمیم گیری شرکت می کنیم.

ب( اگر در تصمیم گیری های مخاطره آمیز، بر اساس عقل و منطق عمل کنیم، مالک تصمیم گیری ما فرار از ضرر است.

ج( سبک تصمیم گیری اجتنابی بیشتر در نوجوانان دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

د( مرحلۀ اول تصمیم گیری شناسایی و تعریف تصمیم موردنظر و آخرین مرحله، اجرای بهترین اولویت می باشد.

۱(غ-غ-ص-ص۲(غ-ص-غ-غ۳(ص-غ-ص-غ۴(غ-ص-غ-ص

چه تعداد از سبک های تصمیم گیری بیان شده در هر عبارت نادرست می باشد؟-    

الف( علی برای ادامۀ تحصیل در مقطع دکترا با توجه به نبود مؤسسۀ آموزشی در آن رشته، تصمیم به مهاجرت خارج از کشور دارد. 
)منطقی(

ب( فرزاد به دلیل نزاع و درگیری با خانوادۀ خود، اقدام به ترک تحصیل می کند. )اجتنابی(

ج( ناصر در حین تماشای مسابقۀ فوتبال پس از ُگل خوردن تیم طرفدارش، ناگهانی گوشی همراه خود را به سمت دیوار پرتاب می کند. 
)تکانشی(

د( ریحانه پس از مشاوره گرفتن از مدرسه تصمیم به شروع درس خواندن می کند اما مرتب کار را عقب می اندازد و دست دست می 
کند. )احساسی(

۰)۴۲)۳۳)۲۱)۱

سبک تصمیم گیری هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب درست بیان شده است؟-    

بدون در نظر گرفتن شرایط  و  اندازه آشنایی  با همین  از مدتی  و پس  با دختری آشنا می شود  از طریق فضای مجازی  رادمهر  الف( 
فرهنگی و خانوادگی تصمیم به ازدواج با او می گیرد.

ب( احمد در انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب کاندید موردنظر، از نظر دوست خود پیروی می کند و نسبت به برنامه ها و کارنامۀ 
آن نامزد تحقیق و تفکر نمی کند.

ج( لیال به علت آزار و اذیت همسایۀ خود قصد دارد منزل مسکونی خود را عوض کند و تغییر محل سکونت بدهد اما امروز و فردا می کند 
و تصمیم خود را عملی نمی کند.

۲(الف(تکانشیب(وابستهج(تکانشی  ۱(الف(احساسیب(وابستهج(اجتنابی

۴(الف(تکانشیب(احساسیج(تکانشی  ۳(الف(احساسیب(احساسیج(اجتنابی



396

روانشناسی جامع کنکور

انواع سبک های تصمیم گیری در متن زیر، به ترتیب کدام گزینه است؟-    

امین در انتخاب رشته دوران تحصیلی مقطع دبیرستان فقط به گفتۀ مادرش رشتۀ ریاضی را بدون تحقیق و مشورت انتخاب می کند. 
در طول سال دهم بدون برنامه ریزی درسی، دست دست می کند، کار امروز را به فردا می سپارد، تصمیم خود را برای درس خواندن 

 سال یازدهم براساس عالیق و استعدادهای خود، به شاخه انسانی تغییر رشته می دهد.
ً
عملی می کند و نهایت ا

۲(سبکاحساسی-سبکمنطقی  ۱(سبکاحساسی-سبکاجتنابی-سبکمنطقی

۴(سبکوابسته-سبکاجتنابی  ۳(سبکوابسته-سبکاجتنابی-سبکمنطقی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر، در کدام گزینه درست بیان شده است؟-    

الف( اگر در تصمیم گیری های مخاطره آمیز، براساس عقل و منطق عمل کنیم، مالک تصمیم گیری فرار از ضرر است.

ب( در تصمیم گیری وابسته، فرد به جای فکر کردن متکی به عواطف می باشد.

ج( زیربنای تصمیم گیری منطقی، اندیشه است.

د( تصمیم گیری احساسی روش پایدار و ماندگاری نیست؛ چون براساس اطالعات کورکورانه است.

۱(غ-ص-ص-غ۲(ص-ص-غ-ص۳(غ-غ-ص-غ۴(ص-غ-ص-غ

به ترتیب هر یک از مثال های زیر براساس کدام سبک تصمیم گیری می باشد؟-    
الف( پذیرفتن دعوت از فردی برای رفتن به چهارشنبه سوری

ب( سرمایه گذاری در بازارهای مالی به پیشنهاد شخص دیگر و بدون اطالعات و تخصص
ج( ازدواج براساس عواطف زودگذر

۱(وابسته-وابسته-احساسی۲(وابسته-اجتنابی–تکانشی
۳(تکانشی-وابسته-احساسی۴(تکانشی-اجتنابی-وابسته

هر یک از مثال های زیر فرد دچار چه نوع تعارضی در تصمیم گیری می شود؟-    
الف( بیماری که با خوردن غذای مورد عالقه اش دچار فشار خون باال می شود، در مورد خوردن آن غذا تردید دارد؛ زیرا از طرفی تمایل 

به خوردن آن دارد و از طرفی دیگر با خوردن آن دچار فشار خون باال می شود.
ب( به فردی که دچار آنفوالنزای شدید است، تزریق آمپول تجویز شده است اما او از تزریق آمپول می ترسد و مردد است که حالت 

ناخوشایند بیماری را تحمل کند یا درد ناشی از آمپول را بپذیرد.
۲(الف(تعارضاجتناب-اجتنابب(تعارضاجتناب-اجتناب  ۱(الف(تعارضاجتناب-اجتنابب(تعارضگرایشاجتناب
۴(الف(تعارضگرایش-اجتنابب(تعارضاجتناب-اجتناب ۳(الف(تعارضگرایش-گرایشب(تعارضاجتناب-اجتناب

در کدام گزینه به سبک تصمیم گیری احساسی اشاره نشده است؟-    
۱(آقایرحیمیکهدارایدوفرزندنوجواناست،بعدازدعواباهمسرخودباخانمیدرفضایمجازیآشنامیشود.بادرددلکردنبااوآرامشمیگیردو

صرفچندماهازهمسرخودجداشدهوباکسیازدواجمیکندکهکوچکترینشناختیازویندارد.
۲(آقایصادقیصرفًابهاینعلتکهرفیقنزدیکشماشینتازهخریده،اقدامبهخریدمیکندوبدوندرنظرگرفتنکیفیتاتومبیلهابهعلتعالقهبهرنگ

زرد،ماشینزردرنگیراخریداریمیکند.
۳(خانمطارمیکهسالهاستقصدمهاجرتداشتهومدامکارشرابهروزدیگریموکولمیکند،بامشاهدهاینکهدخترخالهاشکهازاونفرتدارد،چندروز

پیشپذیرشدانشگاهخارجازکشورراگرفته،ازتصمیمخودپشیمانشدهورفتنشرابرایهمیشهفراموشمیکند.
۴(آقایربیعیکهماههایمتوالیاستقصدازدواجبادخترموردعالقهاشرادارد،بادیدنآندختردرمحوطۀدانشگاهودرحالصحبتبایکیازاساتید،

بسیارخشمگینشدهوباانصرافازدانشگاهودورشدنازدخترموردعالقهاشتصمیمبهفراموشکردناومیگیرد.
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هر یک از موارد زیر به کدام یک از سبک های تصمیم گیری اشاره دارد؟-    

الف( تعویق مداوم کار به روزهای آتی    ب( پیشروی براساس روش قاعده مند و تدریجی    ج( انتخاب بدون محاسبه و پشیمانی بالفاصله

۱(وابسته-احساسی-تکانشی۲(اجتنابی-منطقی-تکانشی

۳(وابسته-منطقی-احساسی۴(اجتنابی-تکانشی-احساسی

در کدام گزینه مالک تصمیم گیری به درستی مشخص نشده است؟-    

۱(آقایاسدیبااینکهمیداندسیگارکشیدنبهریههاوسیستمدفاعیاشآسیبمیرساند،بازهمسیگارمیکشدومعتقداستلذتوآرامشآنبه
←خطر سالمتیاشمیارزد.

۲(آقایکاظمیبرایخریدماشینبیشتربهبررسیکیفیتشرکتخودروسازی،کیفیتترمز،حداکثرسرعتوتوانماشیندرشرایطدماییخاصتوجهدارد
←مزیت

۳(ساراومینابرایتماشایتئاتراقدامبهخریدبلیطکردند،درمیاننمایش،آنرابسیارکسلکنندهوخستهکنندهیافتندامابهعلتپولیکهپرداختهبودند
←هزینه حاضربهترکسالننشدند

۴(آقایشریعتیکهدرمسابقهتلفنیشرکتکردهبودتامیانهمسابقهیکمیلیونتومانبردهبود،اومیتوانستبازیراپایاندهدوجایزهراببردویاادامهدهد
⇐خطر وریسکباخترابپزیرد.اومسابقهراهمانجاتمامکرد

به ترتیب در کدام گزینه به نوع درست تعارض اشاره شده است؟-    

الف(  محسن به شدت مایل به تحصیل در علم پزشکی است و برای آن زحمت بسیاری کشیده اما شرط ازدواج خانواده سارا با او داشتن 
کارت پایان خدمت تا دو سال آینده است، با این اوصاف او باید از تحصیل انصراف دهد و به سربازی برود یا اینکه سارا را از دست بدهد.

ب( آریا که برای اقامت به دو دانشگاه در تورنتو و نیویورک درخواست داده بود، از هر دو دانشگاه پذیرش گرفت که هرکدام نقاط قوت 
خاص خود را در زمینۀ هزینه تحصیل، اعطای وام و کیفیت علمی دارند؛ او بین انتخاب یکی از دو دانشگاه مستاصل

۱(گرایشاجتناب-گرایشگرایش۲(اجتناباجتناب-گرایشگرایش

۳(اجتناباجتناب-گرایشاجتناب۴(گرایشاجتناب-گرایشاجتناب

 درست است؟-    
ً
چه تعداد از گزاره های زیر پیرامون سبک های تصمیم گیری کامال

الف( در تصمیم گیری تکانشی فرد با عجله، بدون محاسبه و براساس تصمیم دیگران عمل می کند.

ب( در تصمیم گیری احساسی روش ها ناپایدار، زودگذر و بر مبنای هیجانات هستند.

ج( در سبک منطقی، تصمیم گیری ناگهانی،، طبق قوانین و قاعده مند انجام می گیرد.

د( در سبک اجتنابی فرد به طور مداوم زمان را از دست می دهد و تصمیم وی به عقل ختم نمی شود.

هـ( سبک تصمیم اجتنابی بالفاصله با پشیمانی همراه خواهد بود.

۱(دو۲(یک۳(چهار۴(سه

در چه تعداد از گزاره های زیر به بهترین نوع تصمیم گیری اشاره شده است؟-    

الف( تنها در عوامل زیر بنایی با سایر سبک ها فرق دارد.                        ب( مبتنی به روش های پایدار و ماندنی است.

ج( بر پایه »همه چیز خود به خود درست می شود« است.
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هر یک از موارد زیر به کدام یک از سبک های تصمیم گیری اشاره دارد؟-    

الف( تعویق مداوم کار به روزهای آتی    ب( پیشروی براساس روش قاعده مند و تدریجی    ج( انتخاب بدون محاسبه و پشیمانی بالفاصله

۱(وابسته-احساسی-تکانشی۲(اجتنابی-منطقی-تکانشی

۳(وابسته-منطقی-احساسی۴(اجتنابی-تکانشی-احساسی

در کدام گزینه مالک تصمیم گیری به درستی مشخص نشده است؟-    

۱(آقایاسدیبااینکهمیداندسیگارکشیدنبهریههاوسیستمدفاعیاشآسیبمیرساند،بازهمسیگارمیکشدومعتقداستلذتوآرامشآنبه
←خطر سالمتیاشمیارزد.

۲(آقایکاظمیبرایخریدماشینبیشتربهبررسیکیفیتشرکتخودروسازی،کیفیتترمز،حداکثرسرعتوتوانماشیندرشرایطدماییخاصتوجهدارد
←مزیت

۳(ساراومینابرایتماشایتئاتراقدامبهخریدبلیطکردند،درمیاننمایش،آنرابسیارکسلکنندهوخستهکنندهیافتندامابهعلتپولیکهپرداختهبودند
←هزینه حاضربهترکسالننشدند

۴(آقایشریعتیکهدرمسابقهتلفنیشرکتکردهبودتامیانهمسابقهیکمیلیونتومانبردهبود،اومیتوانستبازیراپایاندهدوجایزهراببردویاادامهدهد
⇐خطر وریسکباخترابپزیرد.اومسابقهراهمانجاتمامکرد

به ترتیب در کدام گزینه به نوع درست تعارض اشاره شده است؟-    

الف(  محسن به شدت مایل به تحصیل در علم پزشکی است و برای آن زحمت بسیاری کشیده اما شرط ازدواج خانواده سارا با او داشتن 
کارت پایان خدمت تا دو سال آینده است، با این اوصاف او باید از تحصیل انصراف دهد و به سربازی برود یا اینکه سارا را از دست بدهد.

ب( آریا که برای اقامت به دو دانشگاه در تورنتو و نیویورک درخواست داده بود، از هر دو دانشگاه پذیرش گرفت که هرکدام نقاط قوت 
خاص خود را در زمینۀ هزینه تحصیل، اعطای وام و کیفیت علمی دارند؛ او بین انتخاب یکی از دو دانشگاه مستاصل

۱(گرایشاجتناب-گرایشگرایش۲(اجتناباجتناب-گرایشگرایش

۳(اجتناباجتناب-گرایشاجتناب۴(گرایشاجتناب-گرایشاجتناب

 درست است؟-    
ً
چه تعداد از گزاره های زیر پیرامون سبک های تصمیم گیری کامال

الف( در تصمیم گیری تکانشی فرد با عجله، بدون محاسبه و براساس تصمیم دیگران عمل می کند.

ب( در تصمیم گیری احساسی روش ها ناپایدار، زودگذر و بر مبنای هیجانات هستند.

ج( در سبک منطقی، تصمیم گیری ناگهانی،، طبق قوانین و قاعده مند انجام می گیرد.

د( در سبک اجتنابی فرد به طور مداوم زمان را از دست می دهد و تصمیم وی به عقل ختم نمی شود.

هـ( سبک تصمیم اجتنابی بالفاصله با پشیمانی همراه خواهد بود.

۱(دو۲(یک۳(چهار۴(سه

در چه تعداد از گزاره های زیر به بهترین نوع تصمیم گیری اشاره شده است؟-    

الف( تنها در عوامل زیر بنایی با سایر سبک ها فرق دارد.                        ب( مبتنی به روش های پایدار و ماندنی است.

ج( بر پایه »همه چیز خود به خود درست می شود« است.
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د( تصمیم گیرنده همۀ راه ها را می سنجد و با این وجود تصمیم سایرین برایش اهمیت زیادی دارد.

 روش های اجتنابی است.
ً
هـ( تابع روش قاعده مند و منظم و گاها

۱(دو۲(سه۳(یک۴(چهار

در کدام گزینه به سبک تصمیم گیری احساسی اشاره شده است؟-    

۱(مریمپسازمجادلهباهمسرشدرموردتربیتفرزند،باوجودعشقبسیار،همانروزدرخواستطالقمیدهد.

۲(رضاباوجوداینکههیچمشکلیباکارهمسرشندارد،وقتیمیبیندهیچیکازبرادرانشاجازهکارکردنبههمسرانخودندادهانداونیزهمسرشرااز
کارمنعمیکند.

۳(اللهبهاینعلتکهازبچگیپزشکیرادوستداشته،بدونتحقیقدرمورددروسوتواناییهایالزمدرپزشکی،اینرشتهراانتخابمیکندوپسازدو
سالانصرافمیدهد.

۴(یکسالاستکهعلیبا۰۳کیلواضافهوزنقراراست،ازهفتهآیندهورزشصبحگاهیراشروعکند،امااینامرتاکنونمحققنشدهاست.

به ترتیب در هر یک از موارد زیر به کدام یک از سبک های تصمیم گیری اشاره شده است؟-    

- آقای رستمی که پنج سال تمام پول هایش را برای خرید خانه ای در خور، پس انداز کرده بود؛ با دیدن آگهی تور سفرهای خارجی   
ماهه، تمام پس اندازش را خرج رزرو این تور کرد.

-  آقای مجیدی سال است که در یک مجتمع آموزشی کار می کند، او در تمام این مدت از شغل خود، حقوق کمش و رفتار عاری از 
احترام کادر مؤسسه گله مند بوده و سال هاست که می خواهد این موسسه را ترک کند.

- خانم صادقی با دیدن مراسم ازدواج همکاران خود، تصمیم به ازدواج با مردی گرفته که احساسی به او ندارد.
۱(احساسی-وابسته-تکانشی۲(تکانشی-وابسته-احساسی
۳(احساسی-اجتنابی-وابسته۴(تکانشی-اجتنابی-وابسته

هریک از گزاره های زیر به کدام یک از انواع تصمیم گیری اشاره می کند؟-    

الف( ریحانه بدون هیچ مشورتی تصمیم خود را عملی کرده است.

ب( سهراب معتقد است زمان همه چیز را خود به خود درست می کند.

ج( تارا، نه براساس عجله و شتاب و نه بر مبنای احساسات که بر مبنای تصمیم دوستش اقدام کرده است.

۱(تکانشی-اجتنابی–منطقی۲(احساسی-تکانشی-منطقی

۳(تکانشی-اجتنابی–وابسته۴(احساسی-اجتنابی-وابسته

در تصمیم گیری، با کدام پدیده بیشتر سروکار داریم؟-    

۱(مالکها۲(نگرشها۳(تعارضها۴(اولویتها

آرمان به همراه پدرش برای خرید گوشی هوشمند به فروشگاه رفته بود. فروشنده چند نوع گوشی مختلف به آن ها معرفی کرد. -    
آرمان در پاسخ به سؤال پدر که کدام نوع گوشی را انتخاب می کند، جواب داد، نمی دانم هرکدام که شما انتخاب می کنید، در این 

مثال سبک تصمیم گیری آرمان کدام است؟

۱(منطقی۲(وابسته۳(احساسی۴(اجتنابی
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احمد در چند هفته اخیر قصد دارد رشتۀ تحصیلی آینده خودش را انتخاب کند. وی در هر روز، اتخاذ تصمیم را به روز دیگری می -    
اندازد تا این که باالخره متوجه شد زمان الزم برای انتخاب رشته تحصیلی را از دست داده است. به نظر شما احمد دارای چه سبک 

تصمیم گیری است؟

۱(اجتنابی۲(تکانشی۳(احساسی۴(وابسته

عبارت »افراد مختلف، واکنش های هیجانی متفاوتی در ما ایجاد می کنند« مربوط به کدام یک از موانع تصمیم گیری می باشد؟-    
۱(اعتمادافراطی۲(کوچکشمردنخود۳(سوگیریتأیید۴(کنترلنکردنهیجانات

 کدام گزینه، عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان است؟-    
۱(تفکر۲(تصمیمگیری۳(شناخت۴(یادگیری

کدام گزاره معرف مفهوم »سوگیری تأیید« است؟-    
۱(پیرویواطاعتکورکورانهازدیدگاهدیگران۲(اعتمادبهنفسپایینودستکمگرفتنخود

۴(تکانشگریوعدمکنترلهیجاناتدرتصمیمگیری ۳(عدممراجعهفردبهاطالعاتمنافیدیدگاهخود

کدام گزینه درست است؟-    
۱(تصمیمهاازنظرتعداداولویتهاومیزاناهمیتبایکدیگرفرقدارند.

۲(دشوارییكتصمیمگیریتابعتعداداولویتهاونگرشهاوتجربیاتشخصیاست.
۳(باتوجهبهتعداداولویتهاومیزاناهمیت،دونوعتصمیمگیریوجوددارد.

۴(درهیچنوعتصمیمیهمهافرادیکسانعملنمیکنند.

دشواری یك تصمیم تابع کدا میك از گزینه های زیر نمی باشد؟-    
۱(نگرش۲(تعداداولویت۳(توانمندی۴(تجربیاتشخصی

در کدام یک از سبک های تصمیم گیری، فرد » دست دست می کند« و »کار امروز را به فردا می اندزد«؟-    
۱(سبکوابسته۲(سبکاحساسی۳(سبکاجتنابی۴(سبکتکانشی

در انتخاب رشته تحصیلی، »امنیت شغلی و عالیق تحصیلی« مربوط به کدام مرحله تصمیم  گیری می باشد؟-    
۲(بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر ۱(بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت

۴(ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت ۳(اجرایبهتریناولویت

 سبك تصمیم گیری بیان شده در کدام گزینه با عبارت مقابل خود همخوانی ندارد؟-    
۱(فریدعلیرغمعدماحساسرضایتازشغلخود،براینباوراستکهبهمرورزمانبهاینشغلعادتخواهدکرد.)اجتنابی(

۲(ساراازرویچشموهمچشمیوبدونمحاسبه،تصمیمگرفتهاستکهبرایتحصیلبهیكکشوردیگرمهاجرتکند.)وابسته(
۳(درسال۱۳۹7درایران،درمقابلهر۱۰۰۰ازدواج،۳۱8طالقاتفاقافتادهاست.)تکانشی(

۴(سودابهبهعلتداشتناستعداددرزمینههایهنریوبادرنظرگرفتنجنبههایدیگر،تصمیممیگیردکهبههنرستانبرود.)منطقی(
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کدام گزاره معرف مفهوم »سوگیری تأیید« است؟-    
۱(اطمینانغیرواقعیفردبهروشهایخود۲(اعتمادبهنفسپایین،عصبانیبودنودستکمگرفتنخود

۳(عدممراجعهفردبهاطالعاتمنافیدیدگاهخود۴(تکانشگریوعدمکنترلهیجاناتدرتصمیمگیری

چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟-    

الف( در اصطالح به چیز هایی که در دامنه ی توجه ما قرار می گیرد، اما به آن ها آگاهی کامل نداریم، تفکر ناخودآگاه می گویند. 

ب( به دلیل محدودیت توانمندی های ما در حل مسئله، بسیاری از مردم از واژه مسئله تصور مثبتی ندارند.

ج( بسیاری از سبك های تصمیم گیری ناکارآمد و فقط یك سبك کارآمد می باشد.

د( اجرای بهترین اولویت، پنجمین مرحله تصمیم گیری می باشد.

هـ( روش های اکتشافی نیاز به پردازش عمیق اطالعات ندارند. 

۱(سه۲(یک۳(دو۴(چهار

با چالش مهم انتخاب رشته ی تحصیلی مواجه بود. او که اکنون    سال دارد، از رشته ی دانشگاهی خود -     امیر در    سالگی 
رضایت نداشته و توانایی ارائه پایان نامه ی خود را نیز ندارد. کدام گزینه موقعیت او را دو بازه ی زمانی یاد شده به درستی تبیین می کند؟

۱(درموقعیتاولباموضوعاولویتهاودرموقعیتدومباانتخاببهتریناولویتسروکاردارد.

۲(درهردوموقعیت،اوامکانرسیدنبهاولویتمطلوبازطریقراههایمختلفرادارااست.

۳(درموقعیتاولاوبهدنبالانتخابهایموثروکارآمداست،ولیدرموقعیتدومصرفًابهتریناولویترامدنظرقرارمیدهد.

۴(درهردوموقعیتاوبانوعیحلمسئلهدرگیراست.

 سخن زیر از پیامبر اکرم )ص( در مذمت کدام سبک تصمیم گیری است؟-    

در حقیقت مردم را شتاب زدگی به هالکت افکنده است. اگر مردم از شتاب زدگی به دور بودند، هیچ کس هالک نمی شد. 

۱(اجتنابی۲(تکانشی۳(احساسی۴(وابسته

 به ترتیب عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان چیست و آخرین مرحله ی آن کدام است؟-    

۲(حلمسئله–انتخابراهحلهایجایگزین   ۱(حلمسئله–بازبینیواصالحراهحلها

۴(تصمیمگیری–تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر ۳(تصمیمگیری–بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر

 چه تعداد از عبارات زیر نادرست هستند؟-    

 به تفکر قوی منجر نمی شود. 
ً
الف( حافظه ی قوی لزوما

ب( اهمیت اطالعات حافظه به دلیل نقش آن ها در شکل گیری ادراک افراد است.

ج( میان آمادگی ما برای تفکر و میزان اطالعات موجود در حافظه رابطه ی معکوس وجود دارد. 

 آگاهانه صورت می گیرد. 
ً
د( تفکر فرآیندی است که به صورت کامال

۱(دو۲(سه۳(صفر۴(یک

تفکر)2(تصمیمگیری

401

 کدام یک از عبارات زیر بیانگر سبک تصمیم گیری احساسی است؟-    

۱(سیمادررشتهیروانشناسیتحصیلمیکند،خواهرشبهتوصیهیاوهمانرشتهراانتخابمیکند.

۲(پدرفریدهمبلغیپولبرایخریدلوازمتحصیلیاشبهاودادهاست.فریدهدرراهچشمشبهلباسیمیافتدوهمهیپولشراخرجخریدآنمیکند.

۳(فرهادازرشتهیتحصیلیخودناراضیبود.اوچهارسالدردانشگاهنمرههایپایینیکسبکردهولیهیچاقدامیبرایتغییراینوضعیتنکرد.

۴(علیازطرزلباسپوشیدنعمویشلذتمیبرد؛عمویاوبنگاهامالکداردوعلیهمتصمیمگرفتهاستهمینشغلرابرایخودبرگزیند.

 کدام گزینه نادرست است؟-    
۱(تصمیمگیریهایشتابزدهوبدونتفکر،عالوهبرآسیبفرد،آسیبهایاجتماعیرانیزبهدنبالدارد.

۲(هرچهموضوعتصمیمگیریدقیقترباشد،اقدامهایبعدیهمشفافترخواهدبود.
۳(اعتمادافراطییکازموانعتصمیمگیریوازموقعیتهایپرخطرمحسوبمیشود.

۴(اگرفردیبهصورتپیدرپیتعارضهایمختلفیراتجربهکند،دچارآسیبهایروانیوجسمانیمیشود.

 در رابطه یا »فردی که برای فارغ التحصیلی چاره ای جز گذارندن درس ریاضی که در آن تجدید شده و از آن بیزار است، ندارد.« -    
کدام گزینه مناسب تر است. 

۱(دچارتعارضاجتناب–اجتناباستودرعینحالباناکامیروبهروست.
۲(دچارتعارضاجتناب–اجتناباستولیموقعیتناکامکنندهایمتصورنیست.

۳(دچارتعارضگرایش–اجتناباستودرعینحالباناکامیروبهروست.
۴(دچارتعارضگرایش–اجتناباستولیموقعیتناکامکنندهایمتصورنیست.

موارد زیر به ترتیب به کدام یک از سبک های تصمیم گیری اشاره دارند؟-    
الف( این سبک به صورت ناگهانی، با عجله و بدون محاسبه است. 

ب( این سبک تصمیم گیری بالفاصله یا پشیمانی همراه است. 
ج( به دلیل زودگذر بودن، نمی توان زیربنای تصمیم گیری باشد. 

د( افرادی که دارای این سبک تصمیم گیری هستند، گمان می برند که همه چیز خود به خود درست می شود. 
۲(احساسی–تکانشی–احساسی–اجتنابی  ۱(تکانشی–تکانشی–احساسی–اجتنابی
۴(تکانشی–احساسی–تکانشی–وابسته  ۳(احساسی–احساسی–تکانشی–وابسته

که -     می کنیم  تجربه  را  ناخوشایندی  عاطفی  حالت  نیستیم،  تصمیم گیری  به  قادر  ولی  بگیریم،  تصمیم  باید   
ً
حتما که  موقعیتی  در 

................ نام دارد. 
۱(ناکامی۲(استرس۳(فشارروانی۴(تعارض

عبارت معروف »از شنبه شروع می کنم« برای کسانی که می خواهند رژیم بگیرند، بیشتر معرف کدام یک از سبک های تصمیم گیری -    
است؟

۱(تکانشی۲(احساسی۳(وابسته۴(اجتنابی

 دانش اموزی که در کنکور رتبه ی خوبی کسب کرده است و باید با کمک مشاور از میان تعداد زیادی رشته ی دانشگاهی یکی را -    
انتخاب کند، با کدام نوع تصمیم گیری مواجه است؟

۴(معمولیپیچیدهیگروهی ۳(معمولیسادهیگروهی ۱(مهمسادهیفردی۲(مهمپیچیدهیفردی
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روانشناسی جامع کنکور

 کارگر کارخانه ای در برابر اعتراض سرکارگر شروع به داد و فریاد می کند پس از آسیب زدن به تعدادی از محصوالت، از کارخانه -    
بیرون می رود. در رفتار این کارگر کدام روش غلط تصمیم گیری بیشتر دیده می شود و علت غلط بودن این روش چیست؟

۱(سوگیریتأیید–غلطبودناطالعاتیکهدردیدگاهفردوجوددارد.۲(اعتمادافراطی–اعتمادبیشازحدبهقضاوتهایخود
۳(کنترنکردنهیجانات–زودگذربودنواکنشهایعاطفی۴(کوچکشمردنخود–پایینبودنسطحاعتمادبهنفستصمیمگیرنده

مهدیه دوره ی پزشکی عمومی خود را به پایان رسانده و در آزمون تخصصی رتبه ی خوبی کسب کرده است، او بعد از بررسی تمام -    
تخصص های موجود، رشته ی »چشم پزشکی« را انتخاب کرده و هم اکنون با پشتکار و عالقه در حال گذارد دروس آن است. مهدیه در 

کدام یک از مراحل تصمیم گیری قرار دارد؟

۲(اجرایبهتریناولویت  ۱(ارزیابیپیامدهایهراولویت

۴(بررسینتایجاجرایاولویتموردنظر  ۳(تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر

 کدام یک از تعارض های مطرح شده با بقیه متفاوت است؟-    

۱(عالقهبهچتربازیوترسازلحظهیبرخوردبهزمین

۲(تمایلبهازدواجونگرانیازمسئولیتهایناشیازآن

۳(ثبتنامدررشتهایکهموردعالقهیفرداستواستادانبسیارسختگیریدارد.

۴(انتخاببیندوشغلکهیکیساعاتکاریاشزیاداستودیگریدستمزدکمیدارد.

در کدام گزینه تقدم و تأخر مراحل تصمیم گیری رعایت شده است؟-    

۱(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر-شناساییتعدادانتخابها-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب-تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر

۲(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر-بیانویژگیهایهرانتخاب-اجرایبهتریناولویت-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب

۳(شناساییتعدادانتخابها-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب-بیانویژگیهایهرانتخاب-اجرایبهتریناولویت

۴(شناساییتعدادانتخابها-شناساییتصمیمموردنظر-تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر-بررسینتایجاجرایاولویتموردنظر

در غرف های از یك شهربازی، یك محفظۀ شیشه ای پر از اسباب بازی های کوچك و یك انبر در باالی محفظه وجود دارد که -    
حرکت دادن آن با اهرمی در اختیار بازیکن قرار می گیرد. قانون بازی این است که کودك هرچند تا اسباب بازی که بتواند بیرون بیاورد، 
مال خودش می شود، اما اگر یکی از اسباب بازی هایی که انتخاب کرده است از اهرم خارج شود و سقوط کند، بقیۀ اسباب بازی هایی 
را که بیرون آورده از دست می دهد و از دور مسابقه خارج می شود. در این بازی کدا م مالك تصمیم گیری موجب می شود کودك به 

صورت داوطلبانه از یك مرحله به بعد، از ادامۀ بازی انصراف دهد؟

۱(هزینهها۲(مزایا۳(خطر۴(سودمندی

استفاده از روش های میان بر، در کدام نوع از تصمیم گیری ها کاربرد بیشتری دارد؟-    

۱(معمولیپیچیده۲(مهمساده۳(مهمپیچیده۴(معمولیساده

 کدام گزینه درباره ی »مالک های تصمیم گیری« درست است؟-    
۱(دراکثرمواقعتصمیمگیریباخطرهمراهاستواطمینانکافیبهنتایجتصمیمگیریوجودندارد.

۲(فردیکهدرخریدیککاالبهکیفیتوماندگاریآنتوجهمیکند،یعنیمالکتصمیمگیریویبراساسمیزانسودمندیاست.
۳(فردیکهباتوجهبهطوفانیبودندریا،ازشناکردندرآنامتناعمیکند،یعنیمالکتصمیمگیریویبراساسهزینههااست.

۴(افرادیکهبهعلتوجودضررزیادموادمخدرازاستعمالآنپرهیزمیکنند،یعنیمالکتصمیمگیریآنها،براساسمیزانهزینهاست.
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  در »سوگیری تأیید« کدام اطالعات مورد توجه فرد قرار می گیرند و کدام اطالعات از دید او پنهان می مانند؟-    

۱(اطالعاتمویددیدگاهشخص–اطالعاتمرتبطباجنبههایهیجانیمسئله

۲(اطالعاتمخالفدیدگاهشخصاطالعاتمرتبطباجنبههایهیجانیمسئله

۳(اطالعاتمؤیددیدگاهشخصاطالعاتمخالفدیدگاهشخص

۴(اطالعاتمخالفدیدگاهشخصاطالعاتمؤیددیدگاهشخص

 آقای کریمی با مدرک مدیریت امور بانکی می خواهد شغل جدیدی انتخاب کند، هر یک از موارد »بررسی حقوق مشاغل مربوط به -    
رشته ی مدیریت« و »انتخاب شغل کارمندی بانک« به کدام یک از مراحل تصمیم گیری اشاره دارد؟

۲(ارزیابیپیامدهایهراولویت-تعهدبهاجرایاولویت  ۱(بیانویژگیهراولویت–اجرایبهتریناولویت

۴(بیانویژگیهراولویت-ارزیابیپیامدهرانتخاب ۳(شناساییتعداداولویتها-تعهدبهاجرایاولویت

باتوجه به گزاره های »الف« و »ب« تفاوت آن ها از نظر نوع تصمیم گیری در چیست؟-    

الف( انتخاب رشته تحصیلی از بین دو رشته نظری و فنی                          ب( انتخاب غذای مورد نظر از بین دو غذا در یك رستوران

۲(تعدادافرادتصمیمگیرنده  ۱(تعداداولویت

۴(میزاناهمیت  ۳(هزینهومزیتها

کدام دو عبارت زیر در رابطه با مفاهیم »حل مسئله« و »تصمیم گیری« نادرست هستند؟-    

۱(درتصمیمگیریفردبایدانتخابهایخودرابازآفرینیکند.درتصمیمگیریهراولویتیفردرابهمقصدمیرساند،ولیممکناستمطلوبنباشد.

۲(تصمیمگیرینوعیحلمسئلهاست.درحلمسئلهافرادبهدنبالروشهایکارآمدوموفقهستند.

۳(درحلمسئلهتمامیراهحلهامارابهحلمسئلهمیرساند-ازنظرحضرتعلی)ع(زمانیکهفرددانشبهدستبیاورد،بایدبرایتصمیمگیریاقدامکند.

۴(دغدغهیتصمیمگیرندگان،انتخاببهتریناولویتاست-عبارت»فقطاینراهمرابههدفمیرساند«،نشاندهندهیتصمیمگیریاست.

کدام تصمیم گیری زیر از نظر تعداد افراد تصمیم گیرنده با بقیه متفاوت است؟-    

۱(انتخابرئیسمجلسشورایاسالمی۲(انتخاببهترینخوانندهیجشنوارهیموسیقی

۳(انتخاببهترینشیوهیبازیدردقایقپایانیبازیفوتبال۴(انتخابموضوعپایاننامه

»سعید برای خرید خانه صرفا به این دلیل که برادرش در یکی از محله های شهر ساکن است، در همان محله خانه می خرد، بدون -    
آن که به مسافت زیاد خانه تا محل کارش توجه کند.« و »سارا اضافه وزن دارد و باید رژیم خود را رعایت کند، اما همیشه به مادرش می 

گوید از فردا رعایت می کنم.« به ترتیب سعید و سارا از کدام سبک تصمیم گیری استفاده کرده اند؟

۱(احساسی–اجتنابی۲(وابستهبهاجتنابی۳(وابستهبهاحساسی۴(احساسی–تکانشی

اگر فردی قصد خرید یک اتومبیل را داشته باشد، به ترتیب مرحله ی »سوم« و »دوم« تصمیم گیری او کدام خواهد بود؟-    

۱(انتخابماشینپژو-ابرازرضایتازخریدماشین

۲(انتخابماشینموردنظرازبینسهماشین-بررسیویژگیهایهریکازاتومبیلها

۳(بررسیویژگیهایهریکازاتومبیلها-انتخابماشینموردنظرازبینسهماشین

۴(ابرازرضایتازخریدماشین-انتخابماشینپژو
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۴(بیانویژگیهراولویت-ارزیابیپیامدهرانتخاب ۳(شناساییتعداداولویتها-تعهدبهاجرایاولویت

باتوجه به گزاره های »الف« و »ب« تفاوت آن ها از نظر نوع تصمیم گیری در چیست؟-    

الف( انتخاب رشته تحصیلی از بین دو رشته نظری و فنی                          ب( انتخاب غذای مورد نظر از بین دو غذا در یك رستوران

۲(تعدادافرادتصمیمگیرنده  ۱(تعداداولویت

۴(میزاناهمیت  ۳(هزینهومزیتها

کدام دو عبارت زیر در رابطه با مفاهیم »حل مسئله« و »تصمیم گیری« نادرست هستند؟-    

۱(درتصمیمگیریفردبایدانتخابهایخودرابازآفرینیکند.درتصمیمگیریهراولویتیفردرابهمقصدمیرساند،ولیممکناستمطلوبنباشد.

۲(تصمیمگیرینوعیحلمسئلهاست.درحلمسئلهافرادبهدنبالروشهایکارآمدوموفقهستند.

۳(درحلمسئلهتمامیراهحلهامارابهحلمسئلهمیرساند-ازنظرحضرتعلی)ع(زمانیکهفرددانشبهدستبیاورد،بایدبرایتصمیمگیریاقدامکند.

۴(دغدغهیتصمیمگیرندگان،انتخاببهتریناولویتاست-عبارت»فقطاینراهمرابههدفمیرساند«،نشاندهندهیتصمیمگیریاست.

کدام تصمیم گیری زیر از نظر تعداد افراد تصمیم گیرنده با بقیه متفاوت است؟-    
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اگر فردی قصد خرید یک اتومبیل را داشته باشد، به ترتیب مرحله ی »سوم« و »دوم« تصمیم گیری او کدام خواهد بود؟-    
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کدام تعارض زیر با بقیه متفاوت است؟-    

۱(انتخابشغلمعلمیکهموردعالقهیزینباست،اماحقوقآنکماست.و

۲(انتخاببینپرداختدیهبراییکمجرمیارفتنبهزندان

۳(تحملدرددندانویاتحملترسناشیازکشیدنآن

۴(انتخاببینمحرومشدنازکالسدرسیانوشتنصدصفحهمشقشبتوسطدانشآموزخطاکار

 در کدام گزینه احتمال اینکه »فرد مسیر آینده را با خطاطی کند«، کم تر است؟-    

۱(الهامبهدلیلتهیهیلوازمبسیاربرایسفرباوجودبارندگیزیادبهمسافرتمیرود.

۲(مسعودباوجودعالقهیزیادبهشرکتدرمسابقاتورزشیوانجامتمریناتسختبهعلتآسیبدیدگیازناحیهیکمر،ازشرکتدرمسابقهانصرافمیدهد.

۳(علیبهدلیلخریدبلیطکنسرت،حاضراستساعتهاایستادهبهتماشایکنسرتبپردازد.

۴(محمدبهدلیلآنکهمسافتزیادیرابرایرفتنبهمهمانیدوستشپیمودهاست،باوجودنامناسبوغیراخالقیبودنمهمانیهمچناندرآنجاباقیمیماند.

کودکی که دوست دارد به مهد کودک برود و با همساالنش بازی کند، ولی جدایی از مادرش او را ناراحت می کند، دچار چه حالتی -    
شده است؟

۴(ناکامی ۳(تعارضگرایش-اجتناب ۲(تعارضاجتناباجتناب ۱(تعارضگرایش–گرایش

 فردی که در تصمیم گیری هایش حاضر به مشورت با کسی نیست، احتماال دچار کدام یک از موانع تصمیم گیری شده است؟ -    

۲(اعتمادافراطی  ۱(سوگیریتأیید

۴(عدمکنترلهیجانات  ۳(کوچکشمردنخود

 تجربه پی در پی و مداوم تعارضهای مختلف برای یک فرد چه پیامدی دارد؟-    

۲(اعتیاد،ایدز،بزهکاریوخشونت  ۱(استفادهازروشهایپرخاشگرانه

۴(آسیبهایروانیوجسمانی  ۳(افزایشمهارتتصمیمگیری

به ترتیب »توجه به موضوع انتخاب ها«، »انتخاب راه حل منتهی به حل مسئله« و »سروکار داشتن با اولویتها« از ویژگی های کدام -    
یک از انواع تفکر است؟ 

۲(تصمیمگیری-حلمسئله-تصمیمگیری  ۱(حلمسئله-تصمیمگیری-حلمسئله

۴(تصمیمگیری-تصمیمگیری-حلمسئله  ۳(حلمسئله-حلمسئله-تصمیمگیری

»سحر در رشته پزشکی پذیرفته شده است. او اندکی پس از شروع دانشگاه متوجه میشود که به پزشکی عالقه ندارد، اما به -    
دلیل اینکه برای قبولی در دانشگاه زحمت بسیاری کشیده است، تصمیم می گیرد این رشته را ادامه دهد.« کدام عبارت با تصمیم گیری 

سحر ارتباط بیشتری دارد؟

۱(مالکتصمیمگیریمیزانسودمندیاستکهانتظارداردبهآنبرسد.۲(نوعتصمیمگیریبهمقدارهزینهومزایایخاصهرانتخابمربوطاست.
۳(اطمینانکافیبهنتایجتصمیمگیریوجودندارد.۴(تصمیمگیریتحتتأثیرمیزانهزینههایقبلیاست.
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فردی با سبک تصمیم گیری اجتنابی در طی کردن کدام یک از مراحل تصمیم گیری مشکل دارد؟-    

۲(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیم  ۱(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر
۴(تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر   ۳(ارزیابیپیامدهایهرانتخاب

کدام یک از تعارض های زیر با »ناهماهنگی بعد از تصمیم« در ارتباط است؟-    

۱(نسیمبهغذاهایپرچربعالقهزیادیدارد،اماازچاقشدنمیترسد.
۲(مهالهمبهدروسرشتهانسانیعالقهداردوهمدوستدارددررشتههایهنری،مشغولکاروتحصیلشود.

۳(کامرانعالقهایبهادامهتحصیلندارد،امااگردرسنخواندپدرشاورامجبوربهکارکردندریکشغلکمدرآمدمیکند.
۴(رامبددوستداردازدواجکند،اماازپذیرشمسئولیتهایمالیزندگیمشترکهراسدارد.

دشواری یک تصمیم تابع کدام یک از گزینه های زیر نمی باشد؟-    

۱(تعداداولویت۲(نگرش۳(توانمندی۴(تجربیاتشخصی

 د کدام سبک تصمیم گیری، افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود؛ در نتیجه، زمان را از دست می دهند و -    
مشکل آن ها بیشتر می شود؟

۱(سبکاجتنابی۲(سبکتکانشی۳(سبکوابسته۴(سبکاحساسی

 در کدام قاعده غلط، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند؟-    

۲(کوچکشمردنخود  ۱(کنترلنکردنهیجانات
۴(اعتمادافراطی  ۳(سوگیریتأیید

  کدام گزینه صحیح نیست؟-    

۱(سادهتریننوعتعارض،تعارضگرایش-گرایشاستکهناشیازناتوانیدرانتخابدوموضوعجذابوخواستنیاست.
۲(تعارضازدوعمل،تمایلیاهدفیکهبهطورهمزمانمخالفیکدیگرند،ناشیمیشود.

۳(درتعارضگرایش-اجتنابفردباحالتدرهمآمیختناحساساتمثبتومنفیمواجهمیشود.
۴(جذاببودنچتربازیبراییكنوجوانودرعینحالامکانسقوط،باعثایجادتعارضاجتناباجتنابمیشود.

اولویت های یك تصمیم گیری می تواند شامل همه گزینه های احتمالی باشد، یعنی …-    
۱(یعنیتصمیمگیرندهبایداولویتمنتهیبهحلمسئلهخودراانتخابکند.

۲(فردتصمیمگیرندهبایدراهحلهایمسئلهراخودشبازآفرینیکند
۳(یعنیراهحلهایمختلفیوجوددارد،ولیفقطیكاولویتاستکهمارابهمقصدمیرساند.
۴(هراولویتیفردتصمیمگیرندهرابهمقصدمیرساند،ولیممکناستاولویتمطلوبنباشد.

وقتی افراد بعد از انتخاب خود در مورد یک مدرسه یا دانشگاه فقط به مزایای آن اشاره می کنند، برای چه نوع هماهنگی تالش -    
می کنند؟

۴(هماهنگیتصمیمگیری ۳(هماهنگیقبلازتصمیم  ۲(هماهنگیشناختی  ۱(هماهنگیعاطفی
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کدام عبارت، نشان دهندۀ تعارض اجتناب - اجتناب است؟-    
۱(فردیدوستداردبهپارکبرود،اماازمبتالشدنبهکرونامیترسد.

۲(نوجوانیعالقهمندبهیادگیریموتورسواریاست،امانگرانآسیبدیدناست
۳(ورزشکاریکهبایددارایوزنمتناسبباشد،اماغذاهایچربوپرکالریدوستدارد.

۴(دانشآموزیبایدیکسریازتکالیفزیادودشوارراانجامدهدیاباتنبیهمعّلمروبهروشود.

پیامد ناتوانی در تصمیم گیری کدام است؟-    
۱(تعارض۲(فرارازضرر۳(سوگیریتأیید۴(کوچکشمردنخود

هر یک از گزاره های زیر به کدام یک از موانع تصمیم گیری اشاره دارد؟-    
الف( مربی فوتبالی به دلیل فحاشی های تماشاگران، بهترین بازیکن زمین را تعویض می کند.

ب( کسی با وجود دسترسی به شواهد متقن مبنی بر کالهبردار بودن دوست صمیمی اش، همچنان او را بی گناه می داند.
۲(کنترلنکردنهیجانات-سوگیریتأیید ۱(اعتمادافراطی-اعتمادافراطی

۴(سوگیریتأیید-اعتمادافراطی ۳(کنترلنکردنهیجانات-اعتمادافراطی

تصمیم گیری چند مرحله دارد؟ آخرین مرحلۀ آن کدام است؟-    
۱(۵مرحله-اجرایبهتریناولویت۲(۵مرحله-بررسینتایجاجرایاولویتموردنظر
۳(7مرحله-اجرایبهتریناولویت۴(7مرحله-بررسینتایجاجرایاولویتموردنظر

 وقتی دانش آموز زرنگی فکر می کند که در همه جا با اندک مطالعه ای بهترین نتیجه را می گیرد، با کدام مانع تصمیم گیری -    
سروکار دارد؟

۱(سوگیریتأیید۲(اعتمادافراطی۳(عدمکنترلهیجانات۴(کوچکشمردنخود

سارا عید امسال     هزار تومان عیدی جمع کرده است. او عالقۀ زیادی به یادگیری زبان انگلیسی دارد و می خواهد به کالس -    
زبان برود. از طرف دیگر ماه هاست که تصمیم دارد یک شاهنامۀ مصور بخرد. او نمی داند با این     هزار تومان به کالس زبان برود یا 

این که کتاب را تهیه کند. او دچار چه ناتوانی شده است؟ این ناتوانی از چه نوعی است؟
۲(ناکامی–اجتناب–اجتناب ۱(تعارض–اجتناب-اجتناب

۴(تعارض–گرایش-گرایش ۳(ناکامی–گرایش-گرایش

 گزینۀ نادرست را مشخص کنید.-    
۱(درتصمیمگیریهاازاستفادهازروشهایمیانبربایداجتنابکرد.

۲(موقعیتیکجامعهبهچگونگیتصمیمگیریآنهابستگیدارد.
۳(ممکناستدربرخیموقعیتهامجبورشویمازسبکهایتصمیمگیریغیرمنطقیاستفادهکنیم.

۴(هرچهموضوعتصمیمگیریدقیقترباشد،اقدامهایبعدیهمشفافترخواهندبود.

به ترتیب محصول ناتوانی در حل مسئله و محصول ناتوانی در تصمیم گیری چه نامیده می شود؟-    
۱(تعارض-ناکامی۲(ناکامی-شکست۳(ناکامی-تعارض۴(شکست-تعارض

تفکر)2(تصمیمگیری

407

 کدام گزینه از انواع تعارض نمی باشد؟-    
۱(گرایش–گرایش۲(تضاد-گرایش۳(گرایش-اجتناب۴(اجتناب-اجتناب

موفقیت یک انسان و حتی یک جامعه به چگونگی ............... آن ها بستگی دارد.-    
۱(تفکر۲(ادراک۳(تصمیمگیری۴(تعقل

 تصمیم گیری چند مرحله دارد؟-    
۱(نهمرحله۲(هشتمرحله۳(هفتمرحله۴(ششمرحله

کدام گزینه جزو موانع تصمیم گیری نمی باشد؟-    
۲(کوچکشمردنخود  ۱(اعتمادافراطی
۴(عدمکنترلهیجانات ۳(عدمارزیابیپیامدهایتصمیم

تحصیل در دانشگاه ممکن است برای یک دانشجوی دختر جذب کننده باشد، ولی در عین حال ممکن است مانع ازدواج او باشد، -    
او در کدام موقعیت قرار گرفته است؟

۲(تعارضگرایش–اجتناب  ۱(درشرایطفشارروانی
۴(مقاومتدرمقابلخواستههایخرد ۳(شرایطناکافیبرایازدواج

 در کدام نوع تعارض، فرد به احساسات مثبت و منفی گرفتار می شود؟-    
۲(گرایش–اجتناب ۱(اجتناب–اجتناب

۴(گرایش–گرایشچندگانه ۳(گرایش–گرایشساده

کدام عبارت، درخصوص فردی که دچار تعارض گرایش - گرایش شده درست است؟-    
۱(بهروشتصمیمگیریخودونتایجآناعتمادزیادیدارد.۲(باموقعیتیروبهرواستکههمخواستنیوهمناخواستنیاست.

۳(قادربهتصمیمگیرینیستوحالتناخوشایندیراتجربهمیکند.۴(دارایدواولویتاستکهیکیسادهومعمولیویکیپیچیدهومهماست.

به دنبال چه نوع ناهماهنگی، حالتی ناخوشایند و تنش زا به وجود می آید؟ و فرد برای رفع این حالت چه رفتاری از خود نشان می دهد؟-    

۱(ناهماهنگیبعدازتصمیم-تأکیدبرویژگیهایمثبتموضوعانتخابشدهوتأکیدبرویژگیهایمنفیموضوعردشده
۲(ناهماهنگیشناختی-رویآوردنبهرفتارهاوتوجیهاتیبرایهماهنگیبینشناختورفتار

۳(ناهماهنگیبعدازتصمیم-رویآوردنبهرفتارهاوتوجیهاتیبرایهماهنگیبینشناختورفتار
۴(ناهماهنگیشناختی-تأکیدبرویژگیهایمثبتموضوعانتخابشدهوتأکیدبرویژگیهایمنفیموضوعردشده

در کدام موقعیت، فرد دچار تعارض می شود؟-    

۱(بایکامرناخوشایندروبهرواستومیتواندآنراانتخابنکند.۲(بایکامرخوشایندروبهرواستکهنمیتواندآنراانتخابکند.
۳(بادوامرخوشایندروبهرواستومیتواندهردوراانتخابکند.۴(بادوامرناخوشایندروبهرواستومجبوراستیکیراانتخابکند.

 کدام یك از گزینه های زیر نادرست است؟-    

۱(درتصمیمگیریبااولویتهاسروکارداریم،درحالیکهدرحلمسئلهباراهحلهامواجههستیم.
۲(فرضکنیددوستشماقصدداردکشورجدیدیرابرایسکونتخودانتخابکند.بعدازبررسیهایمتعدد،درانتخابکشورالفیاببهتردیدمیرسد.

تصمیمیکهدوستشماباآنمواجهاست،هرچنددارایاولویتاست،امایکیازتصمیمگیریهایمعمولیپیچیدهاست.
۳(نوعتصمیمگیریبراساستعداداولویتهابهسادهوپیچیدهبودنتصمیمتقسیممیشود.
۴(نوعتصمیمگیریبراساساهمیتتصمیمبهمهمومعمولیبودنتصمیمتقسیممیشود.
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صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.-    

الف( مالك های تصمیم گیری، مزیت ها و خطر می باشند.
ب( سبك های تصمیم گیری مختلف است. بسیاری از آن ها کارآمد و فقط یکی بهتر از سایر سبك هاست.
ج( سبك های تصمیم گیری به پنج دسته اجتنابی، احساسی، منطقی، وابسته و تکانشی تقسیم می شوند.

۴(غلط-غلط-صحیح ۳(صحیح-غلط-صحیح ۲(غلط-صحیح-غلط ۱(صحیح-صحیح-غلط

کدام گزینه در رابطه با سبك های مختلف تصمیم گیری نادرست است؟-    

۱(سبكتصمیمگیریمنطقی،بهترینشیوهتصمیمگیریاست.اینسبكتنهادرعواملزیربناییباسایرسبكهافرقدارد،دراینسبك،پلهپلهوطبققوانین
پیشمیرویم.

۲(اگرشماشخصیراببینیدکهازماشینخودپیادهشدهوماشینراقفلنکندوشماناگهانوبدونتوجهبهعواقبخطرناكکارتانسوارماشینشدهوبه
سرعتآنراسرقتکنید،نوعتصمیمگیریشماازنوعتکانشیاست.

۳(فرضکنیددوستشماباشخصیدرمغازهلباسفروشیآشنامیشودوبعدازگذشتمدتزمانکوتاهیبهاوعالقهمندمیشودوبرخالفنظرخانوادهاش
بااوازدواجمیکندولیبعدازمدتیتجاربمنفیزیادیدرزندگیاشحسمیکند،سبكتصمیمگیریاواحساسیبودهاست.

۴(درنوعتصمیمگیریوابستهدلیلانتخابفردایناستکهدیگرانچنینتصمیمیراگرفتهاند،درحالیکهانتخابدیگرانممکناستبرایماانتخاب
مناسبینباشد.

برای هر مرحله از تصمیم گیری می توانیم مثالی ذکر کنیم، کدام گزینه نادرست است؟-    

←مثال:انتخابرشتهتحصیلیدورهدوممتوسطهازبینچهارانتخاب ۱(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیم
۲(بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت←مثال:بررسیدروسهررشته

←مثال:امنیتشغلیوعالیقتحصیلی ۳(ارزیابیپیامدهایهرانتخابیااولویت
←مثال:مطالعهدقیقهدفمندوکارآمددروساینرشته ۴(بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر

تصمیم گیری موانع مختلفی دارد، در کدام گزینه عبارت صحیح آمده است؟-    

۱(درسوگیریتأییدممکناستگاهیاوقاتفردازاطالعاتیکهدیدگاهشراتأییدمیکند،استفادهکند.
۲(فرضکنیددانشآموززرنگیفکرمیکنددرهمهجابااندكمطالعهایبهتریننتیجهرابهدستمیآورد،اودچاراعتمادافراطیشدهاست.

۳(سوگیریتأیید،اعتمادافراطیبهدیگران،کوچكشمردنخود،کنترلنکردنهیجانات،موانعتصمیمگیریمیباشند.
۴(عصبانیبودن،ترسوبودن،اعتمادبهنفسپایینوقادرنبودنبهکنترلکردنهیجانهایخود،کوچكشمردنخوددرموانعتصمیمگیریاست.

در رابطه با تعارض و نمونه های آن کدام گزینه نادرست است؟-    

۱(تعارضبهسهنوعگرایشگرایش،گرایشاجتنابواجتناباجتنابتقسیممیشود.

۲(زمانیکهتعارضفردناشیازناتوانیدرتصمیمگیریبرایانتخابدوموضوعجذابوخواستنیاستبهایننوعتعارضاصطالحًاتعارضگرایش-گرایش
میگویند.

۳(شخصیکهمجبوربهتركشغلفعلیخوداستیابایدبهشهردیگری،باشغلودرآمدبسیارپایینتربرودیادرشهرشبماندودرآمدیدرحدتأمینغذاداشته
باشد،تعارضیکهویباآنمواجهشدهاستتعارضگرایش-اجتناباست.

۴(وقتیدرموقعیتیباشیمکهحتمًابایدتصمیمبگیریمولیقادربهتصمیمگیرینباشیم،حالتعاطفیناخوشایندیراتجربهمیکنیمکهتعارضنامدارد.
تعارضمحصولناتوانیدرتصمیمگیریاست.
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کدام گزینه نادرست است؟-    

۱(فردیکهدارایسبكاجتنابیاستدست،دستمیکندوکارامروزرابهفردامیاندازد.بااینتفکرزمانراازدستمیدهندومشکلآنهابیشترمیشود.

۲(سبكتصمیمگیریاحساسیبرسبكتصمیمگیریوابستهارجحیتدارد.

۳(حلمسئله،عالیترینوپیچیدهترینفعالیتشناختیانساناست.

۴(بیشترمردمتمایلیبهپذیرفتنشرط۰۵-۰۵ندارند؛زیرابهازدستدادنبیشترازبهدستآوردنحساسهستند.ایننکتهرااصطالحًافرارازضررمیگویند.

به چه دلیل تصمیم گیری وابسته، سبك تصمیم گیری مناسبی نیست؟-    

۲(براساسعواطفوهیجاناتزودگذراست.    ۱(بالفاصلهباپشیمانیهمراهاست.

۴(باعثازدسترفتنزمانوبیشترشدنمشکالتمیشود.  ۳(انتخابدیگرانممکناستبرایماانتخابخوبینباشد.

 می گوید این شغل صدای خوبی می خواهد، -    
ً
شراره هر کاری که به او پیشنهاد می شود را به بهانه های مختلف رد می کند. مثال

این کار مهارت سخنوری الزم دارد، این یکی سواد و تحصیالت باال می خواهد و... و من در هیچ کدام موفق نمی شوم. به همین دلیل 
سال هاست که بیکار مانده و افسرده و ناامید شده است. کدام مانع تصمیم گیری در شراره دیده می شود؟

۱(سوگیریتأیید۲(اعتمادافراطی۳(کوچكشمردنخود۴(کنترلنکردنهیجانات

سبك ............ هر فردی باید از نوع تصمیم گیری منطقی باشد و در صورت ........... اقدامات بعدی هم شفاف تر خواهد بود.-    

۲(همیشگی-دقیقتربودنموضوعتصمیمگیری  ۱(همیشگی-سادهتربودنموضوعتصمیمگیری

۴(غالب-دقیقتربودنموضوعتصمیمگیری   ۳(غالب-سادهتربودنموضوعتصمیمگیری

 دشواری تصمیم گیری عالوه بر تعداد اولویت و میزان اهمیت، تابع چه عواملی است؟-    

۲(توانمندی،نگرشهاوتجربیاتشخصی   ۱(توانمندی،انگیزههاوتعدادافرادتصمیمگیرنده

۴(سبكتصمیمگیری،انگیزههاوتجربیاتشخصی   ۳(سبكتصمیمگیری،نگرشهاوتعدادافرادتصمیمگیرنده

به ترتیب دومین و چهارمین مرحله از مراحل تصمیم گیری در کدام گزینه به درستی آمده است؟-    

۲(شناساییتعدادانتخابها-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب   ۱(بیانویژگیهایهرانتخاب-اجرایبهتریناولویت

۴(شناساییتعدادانتخابها-اجرایبهتریناولویت  ۳(بیانویژگیهایهرانتخاب-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب

در کدام گزینه ناتوانی در قسمت اول منجر به قسمت دوم می شود؟-    

←ناکامی ۱(ارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه

←تعارض ۲(ارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه

←تعارض ۳(یافتنبهترینراهبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود

←آسیبروانیوجسمانی ۴(یافتنبهترینراهبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود
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۲(سبكتصمیمگیریاحساسیبرسبكتصمیمگیریوابستهارجحیتدارد.

۳(حلمسئله،عالیترینوپیچیدهترینفعالیتشناختیانساناست.

۴(بیشترمردمتمایلیبهپذیرفتنشرط۰۵-۰۵ندارند؛زیرابهازدستدادنبیشترازبهدستآوردنحساسهستند.ایننکتهرااصطالحًافرارازضررمیگویند.

به چه دلیل تصمیم گیری وابسته، سبك تصمیم گیری مناسبی نیست؟-    
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۴(باعثازدسترفتنزمانوبیشترشدنمشکالتمیشود.  ۳(انتخابدیگرانممکناستبرایماانتخابخوبینباشد.

 می گوید این شغل صدای خوبی می خواهد، -    
ً
شراره هر کاری که به او پیشنهاد می شود را به بهانه های مختلف رد می کند. مثال

این کار مهارت سخنوری الزم دارد، این یکی سواد و تحصیالت باال می خواهد و... و من در هیچ کدام موفق نمی شوم. به همین دلیل 
سال هاست که بیکار مانده و افسرده و ناامید شده است. کدام مانع تصمیم گیری در شراره دیده می شود؟

۱(سوگیریتأیید۲(اعتمادافراطی۳(کوچكشمردنخود۴(کنترلنکردنهیجانات

سبك ............ هر فردی باید از نوع تصمیم گیری منطقی باشد و در صورت ........... اقدامات بعدی هم شفاف تر خواهد بود.-    

۲(همیشگی-دقیقتربودنموضوعتصمیمگیری  ۱(همیشگی-سادهتربودنموضوعتصمیمگیری

۴(غالب-دقیقتربودنموضوعتصمیمگیری   ۳(غالب-سادهتربودنموضوعتصمیمگیری

 دشواری تصمیم گیری عالوه بر تعداد اولویت و میزان اهمیت، تابع چه عواملی است؟-    

۲(توانمندی،نگرشهاوتجربیاتشخصی   ۱(توانمندی،انگیزههاوتعدادافرادتصمیمگیرنده

۴(سبكتصمیمگیری،انگیزههاوتجربیاتشخصی   ۳(سبكتصمیمگیری،نگرشهاوتعدادافرادتصمیمگیرنده

به ترتیب دومین و چهارمین مرحله از مراحل تصمیم گیری در کدام گزینه به درستی آمده است؟-    

۲(شناساییتعدادانتخابها-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب   ۱(بیانویژگیهایهرانتخاب-اجرایبهتریناولویت

۴(شناساییتعدادانتخابها-اجرایبهتریناولویت  ۳(بیانویژگیهایهرانتخاب-ارزیابیپیامدهایهرانتخاب

در کدام گزینه ناتوانی در قسمت اول منجر به قسمت دوم می شود؟-    

←ناکامی ۱(ارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه

←تعارض ۲(ارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه

←تعارض ۳(یافتنبهترینراهبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود

←آسیبروانیوجسمانی ۴(یافتنبهترینراهبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود
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کدام یک از عبارات زیر از فرمایش حضرت علی )ع( درباره ی تصمیم گیری استنباط می شود؟-    

۱(شرطرسیدنبهیقین،تصمیمگیریدرستاست.۲(شرطتصمیمگیریصحیح،مشورتکردنبادیگراناست.

۳(برایرسیدنبهیقین،تصمیمگیریواقدامبهعملالزماست.۴(تشخیصصحیحازخطا،نتیجۀاستقبالازافکاروآراءگوناگوناست.

 خانواد ه ای که به خواستگار دخترشان ب هدلیل اینکه اصفهانی است، پاسخ رد می دهند و می گویند اصفهان یها بیش از حد -    
حسابگر و مقتصدند، دچار کدام روش غلط تصمی مگیری شده اند؟

۱(سوگیریتأیید۲(اعتمادافراطی۳(کوچكشمردنخود۴(کنترلنکردنهیجانات

»تجربه ی مداوم و پی در پی تعارض« و »داشتن مهارت تصمیم گیری« یا »ابتال به آسیب های روانی – جسمانی« به ترتیب رابطه ی -    
......... و ........ دارند.

۴(معکوس-معکوس ۳(معکوس-مستقیم ۲(مستقیم-معکوس ۱(مستقیم-مستقیم

شاهین هر وقت می خواهد کتابی را انتخاب کند و بخواند با خاله اش که دبیر ادبیات است و کتاب های ادبی را خوب می شناسد -    
و همین طور به سلیقۀ شاهین آشناست، مشورت می کند و اگر او تأیید کند کتاب را می خواند. سبك تصمیم گیری شاهین کدام است؟

۴(منطقی ۳(وابسته ۲(اجتنابی ۱(احساسی

کدام یک از عبارات زیر درباره ی »تفکر« نادرست است؟-    

۱(ارزشمندیاطالعاتحافظهبهدلیلتوانمندسازیانسانبرایتفکراست.

۲(وجوداطالعاتبیشتردرحافظهلزومًاآمادگیفردرابرایتفکرافزایشنمیدهد.

۳(داشتنحافظۀقویهمیشهبهمعنایبرخورداریفردازتفکرقوینیست.

گاهیکاملازروشتفکراست. ۴(اندیشیدنمستلزمبهرهمندیازدانشگذشتهوآ

علت اصلی عدم شرکت افراد در بازی هایی که احتمال برد و باخت در آن ها یکسان است، اما در صورت باخت، ضرر بیشتر از -    
منفعت است،  چیست و همچنین علت اینکه بیشتر مردم تمایلی به پذیرفتن شرط    –    ندارند، چیست؟

۱(تبعیتتصمیمگیریازمیزانمنفعت-بهازدستدادن،بیشترازبهدستآوردنحساسند.

۲(پرخطربودنتصمیمگیری-بهازدستدادن،بیشترازبهدستآوردنحساسند.

۳(تبعیتتصمیمگیریازمیزانمنفعت-میخواهندهزینههایقبلیراجبرانکنند.

۴(پرخطربودنتصمیمگیری-میخواهندهزینههایقبلیراجبرانکنند.

هرچه موضوع تصمیم گیری دقیق تر باشد، ...............-    

۲(موقعیتهایپرخطرکمترخواهدبود. ۱(اقدامهایبعدیشفافترخواهدبود.
۴(سبكتصمیمگیریمنطقیترخواهدبود. ۳(زمانتصمیمگیریکمترخواهدبود.

کدام یک از عبارات زیر درباره »حل مسئله وتصمیم گیری« درست است؟-    

۱(درتصمیمگیریممکناستراههایمختلفیداشتهباشیم،ولیتنهایكراهاستکهمارابهمقصدمیرساند.
۲(درحلمسئلهافرادبایدراهحلهایمسئلۀموردنظررابازآفرینیکنند.

۳(درتصمیمگیریافرادبهدنبالروشهایموفقوکارآمدهستند.
۴(درحلمسئلهبااولویتهاسروکارداریم.

تفکر)2(تصمیمگیری

411

 وقتی کامران به او -    
ً
 سیاوش به شدت از دوست صمیمی اش کامران تأثیرپذیر است و هر کاری او می کند، انجام می دهد. مثال

سیگار تعارف می کند، با اینکه عوارض سیگار را می داند و از بوی آن هم بدش می آید، دعوت دوستش را می پذیرد. علت تصمیم غلط 
سیاوش کدام یك از عوامل زیر است؟

۱(هزینه۲(مزایا۳(خطر۴(سبكتصمیمگیری

در کدام گزینه مثال ارائه شده یا »مراحل تصمیم گیری« مطابقت ندارد؟-    

←انتخابرشتۀتحصیلیدورهدوممتوسطهازچهارانتخاب ۱(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایآنتصمیم

۲(بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت←بررسیدروسهررشته

←مطالعۀدقیقهدفمندوکارآمددروسرشتۀمربوطه ۳(تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر

←انتخابرشتۀعلومانسانی ۴(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-    

۱(افراددرآنبااینمسئلهمواجههستندکهبهترینانتخابچیست.۲(افراددرآنبااولویتهاسروکاردارند.

۳(افراددرآنبایدراهحلهایموردنظرراخودشانبازآفرینیکنند.۴(افراددرآنبایدبهموضوعانتخابهایخودتوجهکنند.

به ترتیب »انتخاب خانه از بین چهار خانه مورد نظر«، انتخاب خانه آپارتمانی« و »ابراز خشنودی  از خرید خانه«، به کدام مراحل -    
تصمیم گیری مربوط می شوند؟

۲(مرحلهدوم-مرحلهاول-مرحلهششم  ۱(مرحلهسوم-مرحلهپنجم-مرحلهششم
۴(مرحلهسوم-مرحلهاول-مرحلههفتم  ۳(مرحلهدوم-مرحلهپنجم-مرحلههفتم

کدام یک از گزینه های زیر از نظر اهمیت تصمیم، مهم و از نظر تعداد افراد تصمیم گیرنده، فردی است؟-    

۱(انتخابمعلمبرترسال۱۳۹8دراستانتهران۲(انتخابروشیبرایبردحریفدرمسابقاتکشتیالمپیک
۳(انتخابلباسمناسببرایمراسمعروسی۴(انتخابنمایندگانمجلسشورایاسالمیشهرتهران

به ترتیب »فرد چاقی که برای گرفتن رژیم غذایی خود تعلل میکند« و »دانش آموزی که برای انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر -    
خود در دانشگاه صرفا انتخاب دوستان خود را مالک قرار می دهد«، از کدام سبک تصمیم گیری استفاده نموده اند؟

۴(تکانشی-احساسی  ۳(اجتنابی-احساسی  ۲(تکانشی-وابسته  ۱(اجنابی-وابسته

به ترتیب »روانشناسی که علی رغم داشتن مهارت های الزم در امر مشاوره، از برخورد با  مراجعین و دادن مشاوره امتناع می کند -    
و خود را فاقد مهارت کافی می داند« و »سخنرانی که فکر می کند در هر حالتی حتی بدون مرور معلومات و اطالعات جدید، می تواند به 

خوبی از عهده مسخنرانی برآید«، با کدام موانع تصمیم گیری مواجه هستند؟

۲(کوچکشمردنخود-کنترلنکردنهیجانات  ۱(سوگیریتأیید-کنترلنکردنهیجانات
۴(کوچکشمردنخودبهاعتمادافراطی   ۳(سوگیریتأبید-اعتمادافراطی

کدام گزینه بیان کننده تعارض »گرایش - اجتناب« است؟-    

۱(کامبیزنمیداندرشتهموسیقیرابخواندکهازبچگیبهآنعالقهداشتهیارشتهحقوقکهبازارکارخوبیدارد.
۲(سارامیداندازدواجبافردموردعالقهاشمساویاستبارفتنبهشهرستانودوریازخانواده
۳(محسنپابایدتنهاییدرخانهراتحملکندویابهمهمانیایبرودکهخیلیکسلکنندهاست.

۴(علیمیداندکهاگررئیسسختگیرشراتحملنکند،بایدبیحقوقبماندتاکارمناسبپیداکند.
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در کدام یک از سبک های تصمیم گیری، فرد قصد دارد تصمیم بگیرد ولی هیچ گاه تصمیم وی عملی نمی شود؟-    

۱(احساسی۲(وابسته۳(تکانشی۴(اجتنابی

 کدام یک از گزینه های زیر سوگیری تأیید است؟-    

۱(فردازاطالعاتیکهدیدگاهشراتأییدکند،استفادهمیکند.
۲(تصمیمگیرندهایکهاعتمادبهنفسکمیداشتهباشد،نمیتوانددرفرایندتصمیمگیریموفقباشد.

۳(افرادیکهقادربهکنترلهیجانخویشنباشند،بهطورمداومباشکستدرتصمیمگیریروبهرومیشوند.
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 دوست فاطمه قصد دارد دانشگاه جدیدی را برای تحصیل خود انتخاب کند همچنین می خواهد در شهری که آن دانشگاه در آن -    
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کدام یک از موانع تصمیم گیری نیست؟-    
۱(اعتمادافراطی۲(کنترلکردنهیجانات۳(کوچکشمردنخود۴(سوگیریتأیید

گزینه نادرست را انتخاب کنید.-    
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ً
به ترتیب »انتخاب شغل مورد عالقه بدون در نظر گرفتن درآمد و موقعیت اجتماعی« و »انتخاب اتومبیل صرفا

دوستمان همین وسیله را دارد.« نشانگر کدام سبک تصمیم گیری هستند. 
۱(وابسته-احساسی۲(احساسی-احساسی۳(وابسته-وابسته۴(احساسی-وابسته
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به ترتیب هر یک از عبارت های »پرستاری برای مائده جذاب است، اما در شرایط کرونا عواقبی را به دنبال دارد« و »افسانه یا باید -    
ناراحتی حاصل از خانه نشینی را تحمل کند یا به مسافرت برود و خطر ابتال به کرونا را به جانا بخرد«، نشانگر کدام نوع تعارض هستند؟

۲(اجتناب–اجتناب/اجتناب–اجتناب ۱(اجتناب–اجتناب/گرایش-اجتناب
۴(گرایش–اجتناب/گرایش–اجتناب ۳(گرایش–اجتناب/اجتناب–اجتناب

برای مراحل چندم تصمیم گیری -     توضیحی  مثال  زندگی«  برای  »انتخاب شهر شیراز  و  زندگی«  برای  »انتخاب شهر  ترتیب  به 
هستند؟

۱(پنجم–اول۲(دوم–پنجم۳(اول–پنجم۴(اول-دوم

پیامد ناتوانی در تصمیم گیری در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-    
۱(انتخاببینخریدماشیندلخواهوبدهکارشدنبهفامیل

۲(انتخاببینرفتنبهیکمهمانیکسلکنندهودلخورشدندوستماندرصورتنرفتنبهمهمانی
۳(انتخاببینشغلپرمنزلتمددکاریودرآمدنامطلوباینشغل

۴(انتخاببینموتورسواریواحتمالآسیبدیدگی

فرهاد اعتیاد زیادی به اینترنت پیدا کرده است، او تصمیم گرفته این عادت غلط خود را اصالح کند، اما روزها میگذرد و اقدامی -    
انجام نمی دهد. مهسا به دلیل اینکه خواهرش شغل پزشکی را انتخاب کرده است، این رشته را انتخاب می کند، بدون این که عالقه 

و اطالعاتی از آن داشته باشد. به ترتیب سبک تصمیم گیری فرهاد و مهسا کدام است؟
۱(احساسی–وابسته۲(اجتنابی–احساسی۳(اجتنابی–وابسته۴(وابستهبهاحساسی

به ترتیب »ساده - پیچیده« و »فردی - گروهی«، نشان دهنده تصمیم گیری بر چه مبنایی است؟ -    
۱(اهمیتتصمیمبهتعدادافرادتصمیمگیرنده۲(اهمیتتصمیمبهتعداداولویتها

۳(تعدادافرادتصمیمگیرنده-تعداداولویتها۴(تعداداولویتها-تعدادافرادتصمیمگیرنده

به ترتیب »مدیر شرکتی که به علت حسادت کارمندان، بهترین کارمند خود را از کار اخراج می کند« و »رئیس کارخانه ای که -    
شواهدی علیه ناراستی یکی از کارگران خود دارد، ولی به دلیل خویشاوندی اصرار دارد که کارگر او بی عیب و نقص است« با کدام موانع 

تصمیم گیری مواجه شده اند؟
۲(کنترلنکردنهیجانات-اعتمادافراطی  ۱(کوچکشمردنخودبهسوگیریتأیید
۴(کوچکشمردنخودبهاعتمادافراطی  ۳(کنترلنکردنهیجانات-سوگیریتأیید

حذف تک تک جنبه ها به کدام یکاز راهکارهای تصمیم گیری اشاره دارد؟-    

۲(استفادهازسبكتصمیمگیریمنطقی  ۱(شناختدقیقتصمیمموردنظرقبلازهراقدامی

۴(تهیۀفهرستیازموقعیتهایپرخطر  ۳(استفادهازروشمیانبردرتصمیمگیریهایپیچیده

مریم به دلیل ناراحتی معده به همراه مادرش به پزشک متخصص مراجعه کرد و وقتی پزشک از او پرسید »آیا ساعت های طوالنی -    
گرسنه می مانی« پاسخ مثبت داد. مادر با تعجب از او پرسید که »مگر روزها در دانشگاه ناهار نمی خوری؟« مریم گفت: »نه، یک پیرمرد 
بسیار نحیف در کنار درب دانشگاه روزنامه می فروشد و من هر روز پول ناهارم را به او می دادم تا او گرسنه نماند.« به نظر شما رفتار مریم 

به کدام سبک تصمیم گیری نزدیک تر است؟

۴(منطقی   ۳(احساسی   ۲(اجتنابی   ۱(تکانشی
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فردی در یك مسابقۀ زنده تلویزیونی به مرحل ه ای رسیده است که باید از بین دو صندوقچه که یکی حاوی کمك هزینۀ خرید -    
خانه و دیگری پوچ است، یکی را انتخاب کند و خانواده او هم در این انتخاب به او کمك می کنند. این فرایند با کدام نوع تصمیم گیری 

شباهت دارد؟

۴(معمولیسادهگروهی ۳(معمولیپیچیدهفردی  ۲(مهمسادهگروهی  ۱(مهمپیچیدهفردی

آقای شکرانی مادر پیری دارد که مبتال به آلزایمر شده و هیچ کس را نمیشناسد، به همین دلیل نگهداری از او برای خانواد هاش -    
بسیار دشوار گردیده است، ولی وجدانش قبول نمی کند که او را به خانۀ سالمندان بسپارد. آقای شکرانی درمورد مادرش با چه تعارضی 

روبه رو است؟

۴(گرایش-گرایش  ۳(اجتناب-گرایش  ۲(اجتناب-اجتناب  ۱(گرایش-اجتناب

دومین و ششمین مرحله از مراحل تصمیم گیری چیست؟-    

۱(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر-تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر

۲(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر-بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر

۳(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایتصمیمموردنظر-تعهدوپایبندیبهاجرایاولویتموردنظر

۴(شناساییتعدادانتخابهایااولویتهایتصمیمموردنظر-بررسیپیامدهاونتایچاجرایاولویتموردنظر

 کدام عبارت توجیه کننده رفتار فردی است که در شر طبندی تمام دارایی خود را از دست داده است، ولی باز هم خطر می کند و -    
این بار فرزندش را معامله می کند؟

۱(مالکتصمیمگیری،خطرازدستدادناست.۲(بهدلیلهزینهیقبلیمسیرآیندهراباخطاطیمیکند.

۳(تحتتأثیر»فرارازضرر«قرارگرفتهاست.۴(مالكتصمیمگیری،سودمندیاستکهانتظارداردبهآنبرسد.

قماربازی در جریان یك بازی، کل پولی را که همراه داشت می بازد. کدام عبارت در مورد او صدق می کند؟-    

۱(اگرهنوزتمایلبهبازیکردنداشتهباشد،میتوانگفتبراساسمالک»مزیت«اینتصمیمراگرفتهاست.

۲(اگرتصمیمبگیردازاینبیشتربازینکند،سبکتصمیمگیریاواجتنابیاست.

۳(اگرتصمیمبگیردبازیراادامهدهد،میتواناورادارایسبکتصمیمگیریوابستهدانست.

۴(تصمیمفردبهادامهیبازی،باریسکبیشترینسبتبهابتدایبازیهمراهاست.

»سبک تصمیم گیری« به ............... ثابت و ............... تصمیم گیری افراد گفته می شود.-    

۲(مالکهای–یکنواخت  ۱(روشهای–یکنواخت

۴(مالکهای–غیرقابلتغییر ۳(روشهای–غیرقابلتغییر

شقایق تصمیم گرفته است تابستان در کالس های هنری مورد عالقه اش شرکت کند. او در انتخاب کالس نقاشی و کالس گل -    
آرایی که هر دو در یك زمان برگزار می شود، در تردید است. شقایق با کدام حالت مواجه شده است؟

۲(تعارضگرایش–گرایش  ۱(ناکامی

۴(تعارضاجتناب–اجتناب ۳(تعارضگرایش–اجتناب
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بیشتر -     برادرش  به  عالقه  به خاطر  سامان  کنند.  می  تحصیل  دبیرستان  یك  مختلف  پایۀ  دو  در  سهیل  بزرگترش  برادر  و  سامان 
ساعات زنگ تفریح را در کنار او می گذارند و اغلب از رفتار و منش او تقلید می کند. یك بار در یك دعوای دانش آموزی سهیل به شدت 
از دوستش حامد عصبانی شد و ناگهان او را به سمت دیوار هل داد. سامان نیز به تبعیت از او چند ضربه به حامد زد. در این موقعیت، 

سبك تصمیم گیری سهیل و سامان به ترتیب چه بوده است؟

۱(تکانشی-احساسی۲(تکانشی-وابسته۳(احساسی-وابسته۴(احساسی-تکانشی

مواجه شدن پی در پی با تعارض به ............... ما لطمه می زند و بسیاری از مشکالت روانی- اجتماعی به دلیل ناتوانی های -    
شناختی مانند ............... است.

۲(بهداشتروانی-نداشتنمهارتتصمیمگیری   ۱(بهداشتروانی-نداشتناستعدادودانشالزم

۴(اعتمادبهنفس-نداشتنحافظۀقوی   ۳(اعتمادبهنفس-نداشتنمهارتحلمسئله

اشکان برای موفقیت در مسابقات ورزشی به توصیه ی مربی باشگاه هر روز مقداری مواد انرژا مصرف می کند و زمانی که متوجه -    
 کلیه های او ضعیف 

ً
می شود یکی از هم باشگاهی هایش به دلیل استفاده از این مواد دچار مشکالت کلیوی شده است، می گوید: »حتما

بوده و از قبل زمینه ی بیماری را داشته است، ولی کلبه های من مثل ساعت کار می کند« دیدگاه اشکان بیشتر بیانگر کدام یک از موانع 
تصمیم گیری است؟

۱(سوگیریتأیید۲(اعتمادافراطی۳(کوچکشمردهخود۴(عدمکنترلهیجانات

پیامد منفی »سبک تصمیم گیری اجتنابی« برای افرد چیست؟-    

۱(ازدستدادنزمانوهدررفتنانرژی۲(ازدستدادنزمانوبیشترشدنمشکالت

۳(پشیمانیوبیشترشدنمشکالت۴(بهرهنگرفتنازاستعدادهاوناتوانیدرحلمسائل

در کدام گزینه مرحل های که ابتدا ذکر شده، مقدم بر مرحله ای است که در ادامه ذکر شده است؟ -    

۱(شناساییتعدادانتخابها-شناساییتصمیمموردنظر۲(ارزیابیپیامدهایهرانتخاب-بیانویژگیهایهرانتخاب

۳(تعهدبهاجرایاولویت-بررسیپیامدهایاجرایاولویت۴(اجرایبهتریناولویت-ارزیابیپیامدهایهراولویت

اگر فردی بخواهد برای خانه اش،یخچال بخرد، به ترتیب مرحله ی »سوم« مرحله ی »هفتم« و مرحله ی »پنجم« این تصمیم گیری -    
کدام است؟

۱(انتخابیخچالجادارازبینسهانتخاب–ابزاررضایتازخرید–درنظرگرفتنعالقهیشخصی

۲(بررسیویژگیهایهریکازیخچالها–مطالعهپیرامونکیفیتیخچالساید–درنظرگرفتنعالقهیشخصی

۳(بررسیویژگیهایهریکازیخچالها–ابرارضایتازخرید–انتخابیخچالسایدبایساید

۴(انتخابیخچالجادارازبینسهانتخاب–مطالعهپیرامونکیفیتیخچالساید–انتخابیخچالسایدبایساید

کدام تصمیم گیری زیر نسبت به بقیه ی تصمیم ها معمولی و فردی است؟-    

۲(انتخابچهرهیمردمیسال۹۹۳۱ ۱(انتخابلباسبرایمجلسعروسی

۴(انتخابتکنیکضدحملهدربازیفوتبال  ۳(انتخابشغلآینده
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در مورد تصمیم گیری، در چه صورت اقدام های بعدی شفاف تر خواهد بود؟-    

۲(درصورتیکهروشهایمیانبرتصمیمگیریاستفادهکنیم.  ۱(درصورتیکهازسبکتصمیمگیریمنطقیاستفادهکنیم.

۴(درصورتیکهموقعیتهایپرخطررابشناسیم.   ۳(درصورتیکهموضوعتصمیمگیریدقیقباد.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. همه عبارات ذکر شده درست می باشند، اما گزینه ۴ شباهت بین تصمیم گیری و حل مسئله است نه تفاوت آن ها.و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. درگیری ذهنی شهره و خانواده ناصری در هنگام تصمیم گیری مربوط به موضوع تصمیم گیری است.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. شباهت های تصمیم گیری با حل مسئله: ۱- تصمیم گیری نوعی حل مسئله است. ۲- حل مسئله و تصمیم گیری، هر و ا (1ل
دو با مسئله روبه رو هستند. تفاوت های تصمیم گیری با حل مسئله: ۱- در تصمیم گیری فرد باید از انتخاب های مختلف، بهترین را برگزیند. در حالی که در 
حل مسئله، حل کنندگان مسئله، باید راه حل های مسئله های موردنظر را خودشان باز آفرینی کنند. ۲- در تصمیم گیری با اولویت ها سر و کار داریم، در حالی 
که در حل مسئله با راه حل ها مواجه هستیم. ۳- دغدغه ی تصمیم گیرندگان، انتخاب بهترین اولویت است، در حالی که در حل مسئله، افراد به دنبال روش 

های موفق و کارآمد هستند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. همه ی راه ها برایم امکان پذیر است، ولی این از همه مطلوب تر است  تصمیم گیری / فقط این راه مرا به هدف می و ا (1ل
رساند. حل مسئله.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.در حل مسئله، ممکن است راه حل های مختلفی داشته باشیم، ولی فقط یک راه است که ما را به حل مسئه می رساند. و لا (1ل
از نظر حضرت علی )ع( ، شرط تصمیم گیری، رسیدن به یقین است و ایشان در حکمت ۲۷۴ نهج البالغه می فرمایند:»چون به یقین رسیدید، اقدام کنید.«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. علی )ع( در حکمت ۲۷۴ نهج البالغه می فرمایند: »چون به یقین رسیدید، اقدام کنید.«و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اکثر مردم تمایلی به پذیرفتن شرط ۵۰ - ۵۰ ندارند. چون به از دست دادن، بیشتر از به دست آوردن حساس هستند.و اا (1ل

پاسخنامۀفصل ششم
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.الف( تصمیم محمد از نوع ساده و معمولی است. ب( تصمیم زهرا از نوع ساده و معمولی می باشد. ج( انتخاب فرید که و اا (1ل
در برگیرنده آینده شغلی او است یک تصمیم پیچیده و مهم محسوب می شود.د( تصمیم قاضی از نوع پیچیده و مهم می باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سبک های تصمیم گیری به ۵ دسته کلی تقسیم می شود.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به ترتیب »میزان هزینه ها و مزیت ها« و »تعداد اولویت ها« مربوط به مالک های تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری و اا (1ل
می باشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.الف( اجرای بهترین اولویت ب( شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظرج( بیان ویژگی های هر انتخاب یا اولویت.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انتخاب همسر یک تصمیم مهم و در عین حال فردی است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای چگونگی مقابله با دشمن گزینه های زیادی پیش رو است، بنابراین یک تصمیم گیری پیچیده می باشد. از طرفی و اا (1ل
چون این موضوع به حفظ کشور و جان بسیاری از انسان ها مربوط می شود، تصمیم گیری مهمی است و چون چندین فرمانده در رأس ارتش هر کشوری هستند 

که با هم فکري هم، استراتژی مقابله با دشمن را تعیین می کنند، یک تصمیم گیری گروهی می باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سمیرا به دلیل هزینه های زیادی که برای این زندگی کرده است )چه هزینه های مالی و چه هزینه های روانی و وقتی( و اا (1ل
حاضر نیست آن را پایان بدهد؛ با اینکه می داند ممکن است خطرات بیشتری در انتظار او باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انتخاب غذای موردنظر در یک غذاخوری  با وجود این که فرد با اولویت های زیادی سر و کار دارد ولی تصمیم گیری و لا (1ل
از نوع معمولی ساده می باشد. )روزمره است( انتخاب همسر آینده  چون هم دارای اولویت های زیادی می باشد و هم از تصمیم گیری های دشوار و پیچیده 
ی زندگی است، بنابراین نوع تصمیم گیری آن مهم پیچیده است )تصمیم گیری های اساسی(./ انواع تصمیم گیری: مهم ساده، مهم پیچیده، معمولی ساده، 

معمولی پیچیده.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بر اساس تعداد افراد تصمیم گیرنده، تصمیم گیری به دو نوع فردی و گروهی تقسیم می شود. فردی مانند: انتخاب و اا (1ل
رشته ی تحصیلی، دانشگاه موردنظر و ... 

گروهی مانند: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب بهترین دروازه بان، تاکتیک های حمله در جنگ و ... )چند نفر در اخذ آن دخیل هستند.(

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بیشتر افراد به از دست دادن، بیش تر از به دست آوردن حساس هستند. این نکته را اصطالحًا »فرار از ضرر« می گویند. و اا (1ل
به همین دلیل بیشتر مردم تمایلی به پذیرفتن شرط ۵۰ - ۵۰ ندارند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح استو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تقسیم تصمیم گیری به انواع ساده - پیچیده و مهم - معمولی بر اساس نوع تصمیم می باشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انتخاب همسر آینده  تصمیم فردی انتخاب رشته تحصیلی  تصمیم فردی انتخاب رئیس شورای شهر )به دلیل انتخابات و اا (1ل
و رأی مردم(  تصمیم گروهی انتخاب بهترین روش حمله در بازی فوتبال )همانند تصویر کتاب که ورزش والیبال را نشان می دهد(  تصمیم گروهی.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تعداد اولویت های آن ها ۴ تاست، پس یک تصمیم گیری پیچیده است. چون هیچ کدام از انتخاب ها تأثیر جدی و و اا (1ل
مهمی در زندگی آن ها نمی گذارد، با یک تصمیم گیری معمولی روبه رو هستند. زهرا و مریم با هم می خواهند تصمیم بگیرند و عمل کنند، لذا تصمیم گیری آن 

ها گروهی است. پس این تصمیم گیری از نوع پیچیده معمولی گروهی می باشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هر چند در شرط ۵۰ - ۵۰ احتمال وقوع هریک از حالت ها مساوی است، اما اگر ضرری که فرد در یکی از حالت ها و اا (1ل
متحمل می شود بیشتر از منفعتی باشد که به او می رسد، احتمااًل آن را نمی پذیرد. چون بیشتر مردم به از دست دادن بیشتر از به دست آوردن حساس هستند. 

این نکته را اصطالحًا »فرار از ضرر« می گویند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اینکه هادی بالفاصله پس از بحث خانه را رها می کند، اشاره به سبک تصمیم گیری تکانشی دارد. یکی از مالک های و لا (1ل
تصمیم گیری هزینه ها و مزایای خاص است. هادی به امید زندگی بهتر درصدد مستقل شدن می باشد. اعتماد افراطی یکی از موانع تصمیم گیری صحیح است 

که طبق آن افراد به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارت است از: و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. الف( سبک تصمیم گیری منطقی )عقالنی( ب( سبک تصمیم گیری اجتنابی پ( سبک تصمیم گیری تکانشیت( و اا (1ل
سبک تصمیم گیری احساسی.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری مونا از نوع وابسته است یعنی مونا به جای فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است. در و اا (1ل
این روش دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند. در حالی که انتخاب دیگران ممکن است برای ما انتخاب مناسبی نباشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.الف( بی توجهی به سبک تصمیم گیری منطقی باعث تصمیم گیری پر خطر می شود. ب( اگر تصمیم مورد نظر را خوب و اا (1ل
بشناسیم و موضوع تصمیم گیری دقیق تر باشد اقدام های بعدی نیز شفاف تر باشد اقدام های بعدی نیز شفاف تر خواهد بود. ج( اطالع داشتن از بازی های 
آسیب زای فضای مجازی داللت بر شناخت موقعیت های پر خطر دارد.د( حذف تک تک جنبه های یک موضوع داللت به استفاده از روش های میان بر دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری وابسته یعنی به جای فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت کردن. در روش وابسته دلیل انتخاب و اا (1ل
فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.
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متحمل می شود بیشتر از منفعتی باشد که به او می رسد، احتمااًل آن را نمی پذیرد. چون بیشتر مردم به از دست دادن بیشتر از به دست آوردن حساس هستند. 

این نکته را اصطالحًا »فرار از ضرر« می گویند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اینکه هادی بالفاصله پس از بحث خانه را رها می کند، اشاره به سبک تصمیم گیری تکانشی دارد. یکی از مالک های و لا (1ل
تصمیم گیری هزینه ها و مزایای خاص است. هادی به امید زندگی بهتر درصدد مستقل شدن می باشد. اعتماد افراطی یکی از موانع تصمیم گیری صحیح است 

که طبق آن افراد به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. الف( سبک تصمیم گیری منطقی )عقالنی( ب( سبک تصمیم گیری اجتنابی پ( سبک تصمیم گیری تکانشیت( و اا (1ل
سبک تصمیم گیری احساسی.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری مونا از نوع وابسته است یعنی مونا به جای فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است. در و اا (1ل
این روش دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند. در حالی که انتخاب دیگران ممکن است برای ما انتخاب مناسبی نباشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.الف( بی توجهی به سبک تصمیم گیری منطقی باعث تصمیم گیری پر خطر می شود. ب( اگر تصمیم مورد نظر را خوب و اا (1ل
بشناسیم و موضوع تصمیم گیری دقیق تر باشد اقدام های بعدی نیز شفاف تر باشد اقدام های بعدی نیز شفاف تر خواهد بود. ج( اطالع داشتن از بازی های 
آسیب زای فضای مجازی داللت بر شناخت موقعیت های پر خطر دارد.د( حذف تک تک جنبه های یک موضوع داللت به استفاده از روش های میان بر دارد.
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فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ویژگی سبک تصمیم گیری تکانشی  در این سبک، فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد. و اا (1ل
در میان نوجوانان این گونه سبک تصمیم گیری، زیاد دیده می شود که باالفاصله با پشیمانی همراه است. ویژگی سبک تصمیم گیری احساسی  در این سبک، 

مالک تصمیم گیری، عواطف و هیجانات زودگذر است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری احساسی  مالک تصمیم گیری، عواطف و هیجانات زودگذر است، مانند ازدواج از روی احساس، و اا (1ل
انتخاب رشته صرفًا از روی عالقه و ... سبک تصمیم گیری وابسته  اطاعت کورکورانه از دیگران به جای فکر کردن. در این روش دلیل انتخاب فرد این است که 

دیگران چنین تصمیمی گرفته اند، در حالی که انتخاب دیگران ممکن است برای ما انتخاب مناسبی نباشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تصمیم گیری احساسی  مالک تصمیم گیری، عواطف و هیجانات زودگذر است. در این سؤال، ازدواج فقط از روی و اا (1ل
احساس و عواطف سطحی است. تصمیم گیری وابسته  در این روش فرد به جای فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت می کند. در این سؤال، اطالعات 
کورکورانه از خواهر در زندگی صورت می پذیرد. تصمیم گیری اجتنابی  در این نوع تصمیم گیری فرد »دست، دست می کند« و »کار امروز را به فردا می اندازد«. 

در این سؤال، نرفتن به مشاوره و با دست، دست کردن این امر صورت می گیرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سبک منطقی  در این سبک، فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود. سبک اجتنابی  در این سبک فرد دست دست و اا (1ل
می کند و کار امروز را به فردا می اندازد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری شیوا از نوع »منطقی یا عقالنی« است که بهترین شیوه تصمیم گیری می باشد. زیر بنای این و اا (1ل
تصمیم گیری، نه عجله و شتاب، نه احساسات و هیجانات زودگذر، نه اطاعت و پیروی کورکورانه و نه اجتناب، بلکه اندیشیدن است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در سبک تصمیم گیری اجتنابی فرد عملی کردن تصمیم خود را به روز دیگری محول می کند و به عبارتی »دست، و اا (1ل
دست می کند.« 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در سبک تکانشی، فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد، در میان نوجوانان این گونه و اا (1ل
تصمیم گیری، زیاد دیده می شود که بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خرید خانه صرفًا براساس پیروی از محل سکونت برادر  تصمیم گیری وابسته  در این نوع تصمیم گیری فرد به جای و اا (1ل
فکر کردن، از دیگران کورکورانه اطاعت می کند. شروع نکردن رژیم غذایی متعادل و گفتن عبارت »از فردا شروع می کنم«  تصمیم گیری اجتنابی  در این سبک 

تصمیم گیری، فرد »دست، دست می کند« و »کار امروز را به فردا می اندازد.«

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مرحله ی سوم تصمیم گیری  بیان ویژگی های هر انتخاب یا اولویت  بررسی ویژگی های هریک از اتومبیل هامرحله و اا (1ل
ی دوم تصمیم گیری  شناسایی تعداد انتخاب ها یا اولویت های یک تصمیم  انتخاب ماشین موردنظر از بین سه ماشین.

ی و اا (1ل مقابله  در  اندازد«.  می  فردا  به  را  امروز  »کار  و  کند«  می  دست  »دست،  فرد  اجتنابی،  گیری  تصمیم  سبک  در  است.  صحیح  پاسخ   ۴ گزینه 
ناسازگارانه ی »در انتظار معجزه بودن« نیز فرد »بدون این که تالش کند، منتظر است اتفاق خارق العاده ای رخ دهد.«
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. امنیت شغلی  ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت  مرحله ی چهارم ابراز رضایت شغلی  بررسی پیامدها و نتایج اجرای و اا (1ل
اولویت موردنظر  مرحله ی هفتم انتخاب شغل پرستاری از بین سه شغل دیگر  شناسایی تعداد انتخاب ها با اولویت های آن تصمیم  مرحله ی دوم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در سبک تصمیم گیری تکانشی، فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد. در میان نوجوانان و اا (1ل
این گونه سبک تصمیم گیری، زیاد دیده می شود که بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری منطقی نه تنها در عوامل زیر بنایی با سایر سبک ها فرق دارد. بلکه تابع یک روش قاعده مند و و اا (1ل
منظم است. در این سبک فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اصطالح »چشم و هم چشمی« به مواردی اشاره دارد که فرد فقط به این خاطر که دیگران کاری را انجام داده اند، آن و لا (1ل
کار را می کند )مثاًل خرید نوع خاصی از وسایل منزل به خاطر اینکه همسایه مان، همان وسیله را خریداری کرده است.( در این مورد، فرد بدون سنجش جوانب 

تصمیم خود، به پیروی از دیگران، کاری را انجام می دهد، بنابراین از سبک تصمیم گیری وابسته استفاده می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به روش های ثابت و یکنواخت تصمیم گیری افراد، سبک تصمیم گیری می گویند. سبک های تصمیم گیری مختلف و اا (1ل
است. بسیاری از آن ها ناکارآمد، و فقط یکی بهتر از سایر سبک هاست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تصمیم گیری احساسی، احساسات، به دلیل زودگذر بودن، نمی تواند زیربنای تصمیم گیری باشد، تصمیم گیری و اا (1ل
یک امر مهم و پایدار است و همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد، در نتیجه به روش های پایدار و ماندنی نیاز دارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. - سبک تصمیم گیری تکانشی، در میان نوجوانان زیاد دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است. - تصمیم و اا (1ل
گیری امری پایدار و مهم است، ولی از آنجا که احساسات زودگذر هستند، در نتیجه نمی توان احساسات را زیربنای تصمیم گیری قرار داد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به ترتیب در سبک تصمیم گیری اجتنابی و روش مقابله منفعل بودن، فرد دست از فعالیت بر می دارد و تالشی نمی کند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری تکانشی در نوجوانان زیاد دیده میشود که بالفاصله با پشیمانی همراه است. تصمیم گیری یک و اا (1ل
امر مهم و پایدار است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تصمیم گیری یک امر مهم و پایدار است و همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در سبک تصمیم گیری احساسی، مالک تصمیم گیری، عواطف و هیجانات زودگذر است. نوجوانی که بدون در نظر و لا (1ل
گرفتن نیاز شخصی خود، تصمیم به دادن تمام پولش می کند تحت تأثیر احساسات زودگذر تصمیم گرفته است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در سبک اجتنابی، فرد »کار امروز را به فردا می اندازد« و »دست، دست می کند« چون بر از این باور است که همه چیز و اا (1ل
خود به خود درست می شود. بیت ذکر شده نیز به نکوهش این سبک می پردازد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. امنیت شغلی  ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت  مرحله ی چهارم ابراز رضایت شغلی  بررسی پیامدها و نتایج اجرای و اا (1ل
اولویت موردنظر  مرحله ی هفتم انتخاب شغل پرستاری از بین سه شغل دیگر  شناسایی تعداد انتخاب ها با اولویت های آن تصمیم  مرحله ی دوم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در سبک تصمیم گیری تکانشی، فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد. در میان نوجوانان و اا (1ل
این گونه سبک تصمیم گیری، زیاد دیده می شود که بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری منطقی نه تنها در عوامل زیر بنایی با سایر سبک ها فرق دارد. بلکه تابع یک روش قاعده مند و و اا (1ل
منظم است. در این سبک فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اصطالح »چشم و هم چشمی« به مواردی اشاره دارد که فرد فقط به این خاطر که دیگران کاری را انجام داده اند، آن و لا (1ل
کار را می کند )مثاًل خرید نوع خاصی از وسایل منزل به خاطر اینکه همسایه مان، همان وسیله را خریداری کرده است.( در این مورد، فرد بدون سنجش جوانب 

تصمیم خود، به پیروی از دیگران، کاری را انجام می دهد، بنابراین از سبک تصمیم گیری وابسته استفاده می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به روش های ثابت و یکنواخت تصمیم گیری افراد، سبک تصمیم گیری می گویند. سبک های تصمیم گیری مختلف و اا (1ل
است. بسیاری از آن ها ناکارآمد، و فقط یکی بهتر از سایر سبک هاست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تصمیم گیری احساسی، احساسات، به دلیل زودگذر بودن، نمی تواند زیربنای تصمیم گیری باشد، تصمیم گیری و اا (1ل
یک امر مهم و پایدار است و همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد، در نتیجه به روش های پایدار و ماندنی نیاز دارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. - سبک تصمیم گیری تکانشی، در میان نوجوانان زیاد دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است. - تصمیم و اا (1ل
گیری امری پایدار و مهم است، ولی از آنجا که احساسات زودگذر هستند، در نتیجه نمی توان احساسات را زیربنای تصمیم گیری قرار داد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به ترتیب در سبک تصمیم گیری اجتنابی و روش مقابله منفعل بودن، فرد دست از فعالیت بر می دارد و تالشی نمی کند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سبک تصمیم گیری تکانشی در نوجوانان زیاد دیده میشود که بالفاصله با پشیمانی همراه است. تصمیم گیری یک و اا (1ل
امر مهم و پایدار است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تصمیم گیری یک امر مهم و پایدار است و همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در سبک تصمیم گیری احساسی، مالک تصمیم گیری، عواطف و هیجانات زودگذر است. نوجوانی که بدون در نظر و لا (1ل
گرفتن نیاز شخصی خود، تصمیم به دادن تمام پولش می کند تحت تأثیر احساسات زودگذر تصمیم گرفته است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در سبک اجتنابی، فرد »کار امروز را به فردا می اندازد« و »دست، دست می کند« چون بر از این باور است که همه چیز و اا (1ل
خود به خود درست می شود. بیت ذکر شده نیز به نکوهش این سبک می پردازد.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در دو مثال مذکور در صورت سؤال، با امر مهمی روبه رو هستیم، در مورد اول بحث مرگ و زندگی است، لذا امر مهم و اا (1ل
محسوب می شود و علی رغم اینکه در اولویت وجود دارد، یک تصمیم گیری پیچیده است، زیرا انجام هر یک با عوارض جانبی ممکن است همراه باشد. در مثال 

دوم نیز از این جهت که آینده شغلی سیما می باشد با تصمیم مهم و پیچیده ای روبه رو هستیم و ضرورت بررسی های متعدد را می طلبد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به ترتیب هر یک از جمالت زیر مربوط به سبک تصمیم گیری تکانشی و سبک تصمیم گیری احساسی می باشد که به و اا (1ل
ترتیب تصمیم گیری تکانشی بالفاصله با پشیمانی همراه است و مالک تصمیم گیری احساسی، عواطف و هیجانات زودگذر است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.الف( در سبک تصمیم گیری اجتنابی، انجام کار به تعویق می افتد. ب( در سبک تصمیم گیری وابسته، افراد کور کورانه و اا (1ل
از دیگران اطاعت می کنند.پ( سبک تصمیم گیری تکانشی، بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. او با تعارض بین دو امر خواستنی )لذت خوردن دسر( و ناخواستنی )اضافه وزن و چاق شدن( مواجه است یا به عبارت و اا (1ل
دیگر با یک امر که جنبه های خواستنی و ناخواستنی دارد مواجه است. خوردن دسر هم به خاطر لذت بخش بودن، گرایش ایجاد می کند و هم به خاطر چاق 

کردن، اجتناب.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. کنترل نکردن هیجانات یکی از عواملی است که مانع تصمیم گیری موفق می شود. در موقعیت تصمیم گیری، ما با و اا (1ل
افراد و حالت های مختلفی مواجه می شویم. افراد مختلف واکنش های هیجانی متفاوتی در ما ایجاد می کنند که به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم 

گیری درست او شده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مثال فوق، تعارض ایجادشده از نوع اجتناب - اجتناب است؛ زیرا فرد یا باید درد ناشی از ورزش ها و فیزیوتراپی را و اا (1ل
تحمل کند یا فلج شدن را بپذیرد که هر دو ناخوشایند هستند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اعتماد افراطی روش غلط دیگری است که مانع تصمیم گیری می شود. برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و و لا (1ل
روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند. کنترل نکردن هیجانات عامل مهم دیگری است که مانع تصمیم گیری موفق می شود.افرادی که قادر 

به کنترل هیجان های خویش نباشند، به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری روبه رو می شوند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مثال اول اشاره به تعارض گرایش - اجتناب دارد و مثال دوم داللت به تعارض اجتناب - اجتناب دارد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست: ب( در روش سوگیری تأیید، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأکید کند، استفاده می و اا (1ل
کند. ث( افرادی که قادر به کنترل هیجان های خویش نباشند، به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری روبه رو می شوند. ج( اگر فرد، به صورت مداوم و پی 

در پی، تعارض های مختلفی را تجربه کند، دچار آسیب های روانی و جسمانی می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. »اعتماد افراطی« یکی از روش های غلطی است که مانع تصمیم گیری درست می شود. این نوجوان به قضاوت ها و و اا (1ل
روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارد در نتیجه تصمیم او غلط از آب درمی آید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از طریق روش میان بر وقتی فرد با انتخاب های زیادی مواجه است، با »حذف تک تک جنبه ها« راحت تر به نتیجه و اا (1ل
می رسد.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعارض گرایش - اجتناب فرد بین دو امر خواستنی )رفتن به سفر( و ناخواستنی )از دست دادن نمره( مواجه است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اقدام موردنیاز : مرحله ۲  شناسایی تعداد انتخاب ها یا اولویت های آن تصمیم مرحله ی ۴  ارزیابی پیامدهای هر و اا (1ل
انتخاب یا اولویت کنترل نکردن هیجانات، یکی از موانع تصمیم گیری است که فرد به دلیل واکنش های عاطفی غیر قابل کنترل، تصمیم های نادرستی می 

گیرد، مانند اخراج بهترین دانش آموز از کالس به دلیل ناتوانی در پاسخ گویی به سایر دانش آموزان.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعارض بین دو امر خواستنی )شغل آتش نشانی( و ناخواستنی )نگرانی خانواده(  تعارض گرایش – اجتناب / تعارض و اا (1ل
بین دو امر ناخواستنی )انتخاب درسی که به استادش عالقه ندارد( و )ماندن در یک ترم دیگر در دانشگاه و به تعویق افتادن فارغ التحصیلی(  تعارض اجتناب – 

اجتناب/ تعارض بین امر جذاب و خواستنی )مسافرت رفتن( و )شرکت در کنفرانس روان شناسی(  گرایش – گرایش.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تعارض  محصول ناتوانی در تصمیم گیری / انگیزه  عاملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی و اا (1ل
رفتار معین سوق می دهد. / ناکامی  محصول ناتوانی در حل مسئله.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تصمیم گیری بین دو امر خواستنی )در این مثال ادامه تحصیل در دانشگاه( و ناخواستنی )از دست دادن کار تمام و اا (1ل
وقت(، تعارض گرایش - اجتناب نامیده می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مرحله ی ششم اقدام موردنیاز برای تصمیم گیری  تعهد و پایبندی به اجرای اولویت موردنظر / اعتماد افراطی  یکی از و لا (1ل
موانع تصمیم گیری می باشد و مواقعی است که فرد به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به تعارضی که ناشی از ناتوانی در تصمیم گیری برای انتخاب بین، دو موضوع جذاب و خواستنی )دو رشته ی ورزشی و اا (1ل
موردعالقه( باشد، تعارض گرایش - گرایش می گویند. ویژگی های سبک تصمیم گیری منطقی یا عقالنی عبارتند از: اندیشیدن، سنجیدن تمامی راهکارهای 

ممکن، پیروی از قوانین و اصول منطقی و پله پله صورت گرفتن آن.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه فرد مجبور شود بین دو انتخاب مطلوب یکی را برگزیند، دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم می شود مانند زمانی و اا (1ل
که باید بین دو مدرسه یا دو دانشگاه خوب یکی را انتخاب کند. بعد از تصمیم گیری، فرد در مورد آنچه انتخاب کرده مزایا و در مورد آنچه رد کرده است معایب را 

می شمارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معلم، به دلیل کالفه شدن و عصبانیت شدید و ناتوانی در کنترل هیجانات خود، دانش آموز را برای همیشه از کالس و اا (1ل
محروم می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. محصول ناتوانی در حل مسئله  ناکامی / تردید و تعارض برای انتخاب دو موضوع جذاب و خواستنی  تعارض گرایش – گرایش.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ی ۱ نشان دهنده ی تعارض گرایش - اجتناب است، زیرا شغل معلمی مورد عالقه ی زینب است، اما حقوقش و اا (1ل
کم است، پس انتخاب بین دو امر خواستنی و ناخواستنی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سوگیری تأیید  در این قاعده ی غلط، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند به امیر با وجود و اا (1ل
دسترسی به شواهد مبنی بر ناراستی دوستش همچنان بر این باور است که دوستانش عاری از خطا هستند. اعتماد افراطی  اعتماد بیش از حد به قضاوت ها و 

روش های تصمیم گیری خود به فاطمه فکر می کند آن قدر قوی است که نیازی به تمرین بیشتر در رشته ی ورزشی خود ندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه »۱«: تعارض گرایش - اجتناب گزینه »۲«: تعارض گرایش - اجتناب گزینه »٣«: تعارض گرایش – گرایش گزینه و اا (1ل
»۴«: تعارض اجتناب – اجتناب.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در تعارض گرایش - اجتناب فرد بین دو امر خواستنی )رفتن به سفر( و ناخواستنی )از دست دادن نمره( مواجه است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اقدام موردنیاز : مرحله ۲  شناسایی تعداد انتخاب ها یا اولویت های آن تصمیم مرحله ی ۴  ارزیابی پیامدهای هر و اا (1ل
انتخاب یا اولویت کنترل نکردن هیجانات، یکی از موانع تصمیم گیری است که فرد به دلیل واکنش های عاطفی غیر قابل کنترل، تصمیم های نادرستی می 

گیرد، مانند اخراج بهترین دانش آموز از کالس به دلیل ناتوانی در پاسخ گویی به سایر دانش آموزان.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعارض بین دو امر خواستنی )شغل آتش نشانی( و ناخواستنی )نگرانی خانواده(  تعارض گرایش – اجتناب / تعارض و اا (1ل
بین دو امر ناخواستنی )انتخاب درسی که به استادش عالقه ندارد( و )ماندن در یک ترم دیگر در دانشگاه و به تعویق افتادن فارغ التحصیلی(  تعارض اجتناب – 

اجتناب/ تعارض بین امر جذاب و خواستنی )مسافرت رفتن( و )شرکت در کنفرانس روان شناسی(  گرایش – گرایش.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تعارض  محصول ناتوانی در تصمیم گیری / انگیزه  عاملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی و اا (1ل
رفتار معین سوق می دهد. / ناکامی  محصول ناتوانی در حل مسئله.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تصمیم گیری بین دو امر خواستنی )در این مثال ادامه تحصیل در دانشگاه( و ناخواستنی )از دست دادن کار تمام و اا (1ل
وقت(، تعارض گرایش - اجتناب نامیده می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مرحله ی ششم اقدام موردنیاز برای تصمیم گیری  تعهد و پایبندی به اجرای اولویت موردنظر / اعتماد افراطی  یکی از و لا (1ل
موانع تصمیم گیری می باشد و مواقعی است که فرد به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به تعارضی که ناشی از ناتوانی در تصمیم گیری برای انتخاب بین، دو موضوع جذاب و خواستنی )دو رشته ی ورزشی و اا (1ل
موردعالقه( باشد، تعارض گرایش - گرایش می گویند. ویژگی های سبک تصمیم گیری منطقی یا عقالنی عبارتند از: اندیشیدن، سنجیدن تمامی راهکارهای 

ممکن، پیروی از قوانین و اصول منطقی و پله پله صورت گرفتن آن.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه فرد مجبور شود بین دو انتخاب مطلوب یکی را برگزیند، دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم می شود مانند زمانی و اا (1ل
که باید بین دو مدرسه یا دو دانشگاه خوب یکی را انتخاب کند. بعد از تصمیم گیری، فرد در مورد آنچه انتخاب کرده مزایا و در مورد آنچه رد کرده است معایب را 

می شمارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معلم، به دلیل کالفه شدن و عصبانیت شدید و ناتوانی در کنترل هیجانات خود، دانش آموز را برای همیشه از کالس و اا (1ل
محروم می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. محصول ناتوانی در حل مسئله  ناکامی / تردید و تعارض برای انتخاب دو موضوع جذاب و خواستنی  تعارض گرایش – گرایش.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ی ۱ نشان دهنده ی تعارض گرایش - اجتناب است، زیرا شغل معلمی مورد عالقه ی زینب است، اما حقوقش و اا (1ل
کم است، پس انتخاب بین دو امر خواستنی و ناخواستنی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سوگیری تأیید  در این قاعده ی غلط، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند به امیر با وجود و اا (1ل
دسترسی به شواهد مبنی بر ناراستی دوستش همچنان بر این باور است که دوستانش عاری از خطا هستند. اعتماد افراطی  اعتماد بیش از حد به قضاوت ها و 

روش های تصمیم گیری خود به فاطمه فکر می کند آن قدر قوی است که نیازی به تمرین بیشتر در رشته ی ورزشی خود ندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه »۱«: تعارض گرایش - اجتناب گزینه »۲«: تعارض گرایش - اجتناب گزینه »٣«: تعارض گرایش – گرایش گزینه و اا (1ل
»۴«: تعارض اجتناب – اجتناب.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تعارض »گرایش - اجتناب« فرد بایستی برای رسیدن به یک هدف که جنبه های خواستنی و ناخواستنی دارد، دست و اا (1ل
به انتخاب زند. تعارض گرایش - گرایش - ناشی از ناتوانی در تصمیم گیری برای انتخاب دو موضوع جذاب و خواستنی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دست کم گرفتن خود، عصبانی بودن، ترسو بودن و اعتماد به نفس پایین مانع تصمیم گیری درست می شود )کوچک و اا (1ل
شمردن خود(.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن، نمی توانند مالک تصمیم گیری باشند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. افرادی که قادر به کنترل هیجان های خویش نباشند، به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری روبه رو می شوند.و للا (1ل

گزینه ۱ ؛ همه انسان های باید از سبک تصمیم گیری منطقی استفاده کنند.و الا (1ل

گزینه ۳ ؛ معمولی و مهم بودن و ساده و پیچیده بودن از انواع تصمیم گیری است/ مالک های تصمیم گیری عبارت است از هزینه و مزیت و میزان و الا (1ل
خطر یا ریسک/ سبک تصمیم گیری احساسی یکی از انواع سبک های تصمیم گیری است.

گزینه ۳ ؛ در تصمیم گیری همه اولویت ها فرد را به هدف می رساند.و الا (1ل

گزینه ۴ ؛ الف: زهرا به خاطر پدر و مادرش این تصمیم را گرفته پس سبک تصمیم گیری آن وابسته است/ ب: زیر بنای تصمیم محمد احساسات و الا (1ل
او است/ آرزو بر اساس قواعد مشخص و منطقی دست به انتخاب زده است پس سبک تصمیم گیری او عقالنی است.

گزینه ۲ ؛ فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است/ دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.و الا (1ل
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گزینه ۴ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و الا (1ل
قرار بگیرد/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند که همه 

چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۴ ؛ موارد الف، ج، د درست هستند.و الا (1ل

گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و الا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ 
عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن است و تصمیم گیرنده تمام راه های ممکن را می سنجد و تابع یک روش قاعده مند و منظم است 

و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۱ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و الا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای 

تصمیم گیری قرار بگیرد.

گزینه ۳ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ تکانشی: فرد و لاا (1ل
به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است./ ما در حل مسئله با راه حل ها سر و کار داریم در تصمیم گیری با اوویت ها/ در تصمیم گیری همه راه ها ما را به هدف 

می رساند.

گزینه ۴ ؛ در هر دو مورد با اولویت ها ناخواستنی مواجه هستیم.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ به سبک تصمیم گیری تکانشی اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ در اغلب مواقع تصمیم گیری با خطر همراه نیستیم/ تصمیم ها بر اساس تعداد اولویت و میزان اهمیت به ۴ دسته تقسیم می شوند.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ چون به یقین رسیدید اقدام کنید: شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ در تصمیم گیری اجتنابی هیچ گاه تصمیم عملی نمی شود که به مرور زمان از مشکالت آن کم شود.و ااا (1ل

قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند و لاا (1ل
که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر 

است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری قرار بگیرد.
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گزینه ۴ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و الا (1ل
قرار بگیرد/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند که همه 

چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۴ ؛ موارد الف، ج، د درست هستند.و الا (1ل

گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و الا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ 
عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن است و تصمیم گیرنده تمام راه های ممکن را می سنجد و تابع یک روش قاعده مند و منظم است 

و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۱ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و الا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای 

تصمیم گیری قرار بگیرد.

گزینه ۳ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ تکانشی: فرد و لاا (1ل
به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است./ ما در حل مسئله با راه حل ها سر و کار داریم در تصمیم گیری با اوویت ها/ در تصمیم گیری همه راه ها ما را به هدف 

می رساند.

گزینه ۴ ؛ در هر دو مورد با اولویت ها ناخواستنی مواجه هستیم.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ به سبک تصمیم گیری تکانشی اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ در اغلب مواقع تصمیم گیری با خطر همراه نیستیم/ تصمیم ها بر اساس تعداد اولویت و میزان اهمیت به ۴ دسته تقسیم می شوند.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ چون به یقین رسیدید اقدام کنید: شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ در تصمیم گیری اجتنابی هیچ گاه تصمیم عملی نمی شود که به مرور زمان از مشکالت آن کم شود.و ااا (1ل

قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند و لاا (1ل
که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر 

است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری قرار بگیرد.
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گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۲ ؛ معمولی و مهم بودن و ساده و پیچیده بودن از انواع تصمیم گیری است/ مالک های تصمیم گیری عبارت است از هزینه و مزیت و و ااا (1ل
میزان خطر یا ریسک/ سبک تصمیم گیری وابسته یکی از انواع سبک های تصمیم گیری است.

گزینه ۲ ؛ معموال افراد به دلیل فرار از شرایط ضرر تمایلی به پذیرفتن شرط ندارند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ در تصمیم گیری به موضوع انتخاب ها توجه می کنیم.و ااا (1ل

گزینه ۲ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن است و تصمیم گیرنده تمام راه های ممکن را می سنجد و تابع یک روش و ااا (1ل
قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ و لاا (1ل
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گزینه ۴ ؛ حضرت علی )ع( درباره اهمیت تصمیم گیری: )حکمت ۱۷۳ نهج البالغه(: آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند و ااا (1ل
صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد/ شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.

گزینه ۳ ؛ تصمیم گیری: ارزیابی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل.و ااا (1ل

گزینه ۲ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ تصمیم گیری: ارزیابی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ )حکمت ۲۷۴ نهج البالغه(: چون به یقین رسیدید اقدام کنید : شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ حضرت علی )ع( درباره اهمیت تصمیم گیری: )حکمت ۱۷۳ نهج البالغه(: آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند و ااا (1ل
صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد.

گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۴ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد/ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می شود و بالفاصله 

با پشیمانی همراه است/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۲ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.و ااا (1ل
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گزینه ۴ ؛ حضرت علی )ع( درباره اهمیت تصمیم گیری: )حکمت ۱۷۳ نهج البالغه(: آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند و ااا (1ل
صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد/ شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.

گزینه ۳ ؛ تصمیم گیری: ارزیابی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل.و ااا (1ل

گزینه ۲ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ تصمیم گیری: ارزیابی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ )حکمت ۲۷۴ نهج البالغه(: چون به یقین رسیدید اقدام کنید : شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ حضرت علی )ع( درباره اهمیت تصمیم گیری: )حکمت ۱۷۳ نهج البالغه(: آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند و ااا (1ل
صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد.

گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۴ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد/ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می شود و بالفاصله 

با پشیمانی همراه است/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۲ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.و ااا (1ل
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گزینه ۲ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ موارد ب و د نا درست می باشند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ اجتنابی: فرد تصمیم می 
گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان 

را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ اجتنابی: فرد و ااا (1ل
تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می 
شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن است و تصمیم گیرنده تمام راه های 

ممکن را می سنجد و تابع یک روش قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۴ ؛ در تصمیم گیری احساسی زیربنای تصمیم گیری عواطف و احساسات است/ تصمیم گیری وابسته بر اساس اطالعات کورکورانه است.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند/ احساسی: و ااا (1ل
مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری قرار بگیرد.

گزینه ۴ ؛ در مورد الف فرد بین یک مورد خواستنی و یک مورد ناخواستنی و در مورد ب فرد در دو مورد ناخواستنی شک دارد.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ آقای صادقی از سبک تصمیم گیری وابسته اسفاده کرده است.و لاا (1ل

گزینه ۲ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند و ااا (1ل
که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن 
است و تصمیم گیرنده تمام راه های ممکن را می سنجد و تابع یک روش قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود/ تکانشی: فرد به 

صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۱ ؛ آقای اسدی ترجیه داده متناسب با هزینه ای که می کند مزیت کافی را به دست نیاورد پس به خطر مربوط نمی شود.و ااا (1ل
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گزینه ۲ ؛ در مورد اول هر دو مورد ناخواستنی و در مورد دوم هردو مورد خواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ موارد ب و د درست هستند.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن است و تصمیم گیرنده تمام راه های ممکن را می سنجد و تابع یک روش و ااا (1ل
قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۳ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد.

گزینه ۴ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد 
و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت 

کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد 
و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت 

کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.و لاا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند و ااا (1ل
که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۴ ؛ کنترل نکردن هیجانات یکی از عواملی است که مانع تصمیم گیری است.و ااا (1ل

گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ سو گیری تایید یعنی از کسی مشورت بگیریم که می دانیم ما را تایید می کند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ افراد در تصمیم گیری های مختلف به طور یکسان عمل نمی کنند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ دشواری یک تصمیم تابع تعداد اولویت ها و توانمندی ها  و تجربیات شخصی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.
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گزینه ۲ ؛ در مورد اول هر دو مورد ناخواستنی و در مورد دوم هردو مورد خواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ موارد ب و د درست هستند.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ عقالنی: بهترین شیوه تصمیم گیری و زیربنای آن اندیشیدن است و تصمیم گیرنده تمام راه های ممکن را می سنجد و تابع یک روش و ااا (1ل
قاعده مند و منظم است و فرد پله پله و طبق قوانین پیش می رود.

گزینه ۳ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد.

گزینه ۴ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد 
و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت 

کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۳ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد 
و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت 

کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.و لاا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند و ااا (1ل
که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۴ ؛ کنترل نکردن هیجانات یکی از عواملی است که مانع تصمیم گیری است.و ااا (1ل

گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ سو گیری تایید یعنی از کسی مشورت بگیریم که می دانیم ما را تایید می کند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ افراد در تصمیم گیری های مختلف به طور یکسان عمل نمی کنند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ دشواری یک تصمیم تابع تعداد اولویت ها و توانمندی ها  و تجربیات شخصی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.
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گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد.

گزینه ۳ ؛ سو گیری تایید یعنی از کسی مشورت بگیریم که می دانیم ما را تایید می کند.و لاا (1ل

گزینه ۱ ؛ ب، د، هـ موارد درست هستند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ ما در تصمیم گیری به نوعی حل مسئله هم مواجه است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است.

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ موارد ب، ج، د نادرست می باشند.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد.

گزینه ۴ ؛ اگر فردی به صورت پی در پی تعارض های مختلفی را تجربه کند دچار آسیب های روانی و شناختی می شود.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ فارغ التحصیلی: یک امر خواستنی و امتحان ریاضی یک امر نا خواستنی است و چون توانایی حل این مسئله را ندارد با ناکامی مواجه است.و ااا (1ل
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گزینه ۱ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای 
تصمیم گیری قرار بگیرد/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این 

باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۴ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۴ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۲ ؛ تعداد اولویت ها زیاد است و تصمیمی است ک هفقط مربوط به خود فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ کنترل نکردن هیجانات: واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد افرادی که قادر به کنترل و ااا (1ل
هیجانات خویش نباشند به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند.

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ بقیه گزینه ها گرایش اجتناب است ولی این گزینه تعارض اجتناب اجتناب می باشد.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ خطر ادامه دادن را نپذیرفته است.و ااا (1ل
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گزینه ۱ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای 
تصمیم گیری قرار بگیرد/ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این 

باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۴ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۴ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۲ ؛ تعداد اولویت ها زیاد است و تصمیمی است ک هفقط مربوط به خود فرد می شود.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ کنترل نکردن هیجانات: واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد افرادی که قادر به کنترل و ااا (1ل
هیجانات خویش نباشند به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند.

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ بقیه گزینه ها گرایش اجتناب است ولی این گزینه تعارض اجتناب اجتناب می باشد.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ خطر ادامه دادن را نپذیرفته است.و ااا (1ل
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گزینه ۳ ؛ در تصمیم گیری های مهم و پیچیده از روش های میان بر استفاده کیند.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ به میزان خطر و ریسک اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ سوءگیری تایید )روش غلط(: فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تایید کند استفاده می کند.و لاا (1ل

گزینه ۱ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ جمله الف دارای اهمیت بسیار زیاد و جمله ب دارای اهمیت کم است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تمامی اه حل ها ما را به هدف نمی رساند و از نظر حضرت علی )ع( آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال می کند صحیح را از و ااا (1ل
خطا به خوبی تشخیص می دهد.

گزینه ۴ ؛ بقیه گزینه ها تصمیم گیری گروهی است اما این گزینه یک تصمیم گیری فردی است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند./ اجتنابی: فرد و ااا (1ل
تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این باورند که همه چیز خود به خود درست می 

شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ بقیه گزینه ها اجتناب اجتناب است ولی گزینه ۱ به تعارض گرایش اجتناب اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ چرا که مالک تصمیم گیری وی خطر و ریسک بوده است.و ااا (1ل
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گزینه ۳ ؛ یک امر خواستنی و یک امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و للا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۴ ؛ اگر فردی به صورت مداوم و پی در پی تعارض های مختلفی را تجربه کند دچار آسیب های روانی و جسمانی می شود.و الا (1ل

گزینه ۲ ؛ و الا (1ل

گزینه ۴ صحیح است.و الا (1ل

 گزینه ۴ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و الا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۲ ؛ هر گاه فرد بین دو امر خواستنی دست به انتخاب بزند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم گیری می شود.و الا (1ل

گزینه ۲ ؛ دشواری در تصمیم گیری تابع تعداد اولویت ها و توانمدیه ا و تجربیات شخصی فرد است.و الا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و الا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ سوءگیری تایید )روش غلط(: فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تایید کند استفاده می کند.و الا (1ل

گزینه ۲ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری/ مواجه شدن پی و الا (1ل
در پی با آن به سالمت روانی لطمه می زند.

گزینه ۴ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۴ ؛ هر گاه فرد بین دو امر خواستنی دست به انتخاب بزند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم گیری می شود.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ انتخاب بین دو امر ناخواستنی.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری.و ااا (1ل
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گزینه ۳ ؛ یک امر خواستنی و یک امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و للا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۴ ؛ اگر فردی به صورت مداوم و پی در پی تعارض های مختلفی را تجربه کند دچار آسیب های روانی و جسمانی می شود.و الا (1ل

گزینه ۲ ؛ و الا (1ل

گزینه ۴ صحیح است.و الا (1ل

 گزینه ۴ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و الا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۲ ؛ هر گاه فرد بین دو امر خواستنی دست به انتخاب بزند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم گیری می شود.و الا (1ل

گزینه ۲ ؛ دشواری در تصمیم گیری تابع تعداد اولویت ها و توانمدیه ا و تجربیات شخصی فرد است.و الا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و الا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ سوءگیری تایید )روش غلط(: فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تایید کند استفاده می کند.و الا (1ل

گزینه ۲ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری/ مواجه شدن پی و الا (1ل
در پی با آن به سالمت روانی لطمه می زند.

گزینه ۴ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۴ ؛ هر گاه فرد بین دو امر خواستنی دست به انتخاب بزند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم گیری می شود.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ انتخاب بین دو امر ناخواستنی.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری.و ااا (1ل
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گزینه ۳ ؛ کنترل نکردن هیجانات: واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد افرادی که قادر به کنترل و ااا (1ل
هیجانات خویش نباشند به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند/ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم 

گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و ااا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۴ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری/ تعارض بین دو و ااا (1ل
امر خواستنی را تعارض گرایش گرایش می نامند.

گزینه ۱ ؛ در تصمیم گیری های مهم و پیچیده می توان از روش های میانبر استفاده کرد.و ااا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ انواع تعارض عبارت اند از: گرایش گرایش / گرایش اجتناب/ اجتناب اجتنابو لاا (1ل

گزینه ۳ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ موانع تصمیم گیری عبارت اند از: اعتماد افراطی و کوچک شمردن خود و سو گیری تایید و عدم کنترل هیجانات.و ااا (1ل
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گزینه ۲ ؛ تعارض بین یک امر خواستنی و یک امر ناخواستنی.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ چرا که تعارص بین یک ارم خواستنی و یک امر نا خواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ در تعارض فرد قادر به تصمیم گیری نیست و حالت نا خوشایندی را تجربه می کند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ زمانی که فرد بین دو امر خواستنی دست به تصمیم گیری می زیند دچار نا هماهنگی بعد از تصمیم گیری می شود.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ یک تصمیم گیری مهم و پیچیده است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ فقط سبک تصمیم گیری منطقی و عقالنی کارآمد و بهتر از سایر سبک ها است.و لاا (1ل

گزینه ۱ ؛ تنها در موارد زیربنایی با سبک های دیگر متفاوت نیست بلکه کامال با سبک های دیگر متفاوت است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و ااا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۳ ؛ تعارض او از نوع اجتناب اجتناب است چرا که بین دو امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تصمیم گیری عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ کوچک شمردن خود: بسیاری از تصمیم گیری ها عالوه بر دانش الزم به اعتماد به نفس قوی نیاز دارد/ عصبانی بودن، ترسو بودن و و ااا (1ل
دست کم گرفتن خود مانع تصمیم گیری درست می شود.
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گزینه ۲ ؛ تعارض بین یک امر خواستنی و یک امر ناخواستنی.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ چرا که تعارص بین یک ارم خواستنی و یک امر نا خواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ در تعارض فرد قادر به تصمیم گیری نیست و حالت نا خوشایندی را تجربه می کند.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ زمانی که فرد بین دو امر خواستنی دست به تصمیم گیری می زیند دچار نا هماهنگی بعد از تصمیم گیری می شود.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ یک تصمیم گیری مهم و پیچیده است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ فقط سبک تصمیم گیری منطقی و عقالنی کارآمد و بهتر از سایر سبک ها است.و لاا (1ل

گزینه ۱ ؛ تنها در موارد زیربنایی با سبک های دیگر متفاوت نیست بلکه کامال با سبک های دیگر متفاوت است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و ااا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۳ ؛ تعارض او از نوع اجتناب اجتناب است چرا که بین دو امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تصمیم گیری عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ کوچک شمردن خود: بسیاری از تصمیم گیری ها عالوه بر دانش الزم به اعتماد به نفس قوی نیاز دارد/ عصبانی بودن، ترسو بودن و و ااا (1ل
دست کم گرفتن خود مانع تصمیم گیری درست می شود.
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گزینه ۴ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ دشواری در تصمیم گیری تابع تعداد اولویت ها و توانمدیه ا و تجربیات شخصی فرد است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ و لاا (1ل

گزینه ۳ ؛ تعارض: موقعیتی که حتما باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم/ محصول ناتوانی در تصمیم گیری/ مواجه شدن پی و ااا (1ل
در پی با آن به سالمت روانی لطمه می زند.

گزینه ۲ ؛ چون به یقین رسیدید اقدام کنید : شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین می داند.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و ااا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۳ ؛ اگر فردی به صورت مداوم و پی در پی تعارض های مختلفی را تجربه کند دچار آسیب های روانی و جسمانی می شود.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ وجود اطالعات بیشتر در حافظه به معنای آمادگی فرد برای تفکر است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ علت اصلی این که اغلب افراد در تصمیم گیری هایی که ضرر بیشتری دارند شرکت نمی کنند این است که این تصمیم گیری ها پر خطر و ااا (1ل
است/ علت دوم این که افراد به از دست دادن بیشتر از به دست آوردن حساس هستند )فرار از ضرر(

گزینه ۱ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ ما در حل مسئله راه حل ها را ایجاد می کنیم ولی در تصمیم گیری از بین اولویت های موجود بهترین را انتخاب میکنیم.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ سبک تصمیم گیر ا وابسته است: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی و لاا (1ل
گرفته اند.
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گزینه ۴ ؛و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ گزینه های دیگر به تصمیم گیری اشاره دارند و این گزینه به حل مسئله.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ فقط فرد کشتی گیر تصمیم نهایی را می گیرد و این تصمیم در یک مسابقه بسیار مهم است.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و 

دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۴ ؛ کوچک شمردن خود: بسیاری از تصمیم گیری ها عالوه بر دانش الزم به اعتماد به نفس قوی نیاز دارد/ عصبانی بودن، ترسو بودن و و ااا (1ل
دست کم گرفتن خود مانع تصمیم گیری درست می شود/ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش 

از حد دارند و در نتیجه تصمیم گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۲ ؛ تعارض بین یک امر خواستنی و یک امر نا خواستنیو ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۱ ؛ سوءگیری تایید )روش غلط(: فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تایید کند استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تعارض بین یک امر خواستنی و یک امر ناخواستنی.و لاا (1ل
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گزینه ۴ ؛و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ گزینه های دیگر به تصمیم گیری اشاره دارند و این گزینه به حل مسئله.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ فقط فرد کشتی گیر تصمیم نهایی را می گیرد و این تصمیم در یک مسابقه بسیار مهم است.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و 

دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۴ ؛ کوچک شمردن خود: بسیاری از تصمیم گیری ها عالوه بر دانش الزم به اعتماد به نفس قوی نیاز دارد/ عصبانی بودن، ترسو بودن و و ااا (1ل
دست کم گرفتن خود مانع تصمیم گیری درست می شود/ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش 

از حد دارند و در نتیجه تصمیم گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۲ ؛ تعارض بین یک امر خواستنی و یک امر نا خواستنیو ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۱ ؛ سوءگیری تایید )روش غلط(: فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تایید کند استفاده می کند.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ تعارض بین یک امر خواستنی و یک امر ناخواستنی.و لاا (1ل
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گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ تعداد اولویت ها مثالی برای انواع تصمیم گیری است.و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ درسته که اولویت های او دوتا بیشتر نیست ولی این تصمیم از نوع مهم و پیچیده است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ کنترل نکردن هیجانات از موانع تصمیم گیری است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ آن فرد نتوانسته هیجانات خود را کنترل کند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۳ ؛ در مورد اول: تعارض بین یک امر خواستنی وی کی امر ناخواستنی است/ در مورد دوم: تعارض بین دو امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ در این گزینه تعارض از نوع گرایش اجتناب است اما در دیگر گزینه ها تعارض از نوع اجتناب اجتناب.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و لاا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و 

دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.
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گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ کنترل نکردن هیجانات: واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد افرادی که قادر به کنترل و ااا (1ل
هیجانات خویش نباشند به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند./ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های 

تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۳ ؛ فیلتر کردن تصمیم گیری به روش های میانبر در تصمیم گیری های مهم و پیچیده اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد.

گزینه ۲ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ تعارض بین دو امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ مالک تصمیم گیری او هزینه هایی است که در گذشته پرداخت کرده است و می خواهد آن را جبران کند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ هر چقدر در این مسیر جلوتر می رود امکان خطر و ریسک را بیشتر می کند و احتمال خطا بیشتر می شود.و ااا (1ل
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گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ کنترل نکردن هیجانات: واکنش های عاطفی به دلیل زودگذر بودن نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد افرادی که قادر به کنترل و ااا (1ل
هیجانات خویش نباشند به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند./ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های 

تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۳ ؛ فیلتر کردن تصمیم گیری به روش های میانبر در تصمیم گیری های مهم و پیچیده اشاره دارد.و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ احساسی: مالک تصمیم گیری عواطف و هیجانات زودگذر است و احساسات به دلیل زودگذر بودن نمی تواند زیر بنای تصمیم گیری و ااا (1ل
قرار بگیرد.

گزینه ۲ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ تعارض بین دو امر ناخواستنی است.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ مالک تصمیم گیری او هزینه هایی است که در گذشته پرداخت کرده است و می خواهد آن را جبران کند.و ااا (1ل

گزینه ۴ ؛ هر چقدر در این مسیر جلوتر می رود امکان خطر و ریسک را بیشتر می کند و احتمال خطا بیشتر می شود.و ااا (1ل
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گزینه ۱ صحیح است.و لاا (1ل

گزینه ۲ ؛ او دچار تعارض بین دو امر خواستنی شده است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ تکانشی: فرد به صورت ناگهانی و با عجله و بدون محاسبه تصمیم می گیرد و در میان نوجوانان این نوع تصمیم گیری زیاد دیده می و ااا (1ل
شود و بالفاصله با پشیمانی همراه است/ وابسته: فرد از دیگران کورکورانه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب فرد این است که دیگران چنین تصمیمی گرفته اند.

گزینه ۲ صحیح است.و ااا (1ل

گزینه ۲ ؛ اعتماد افراطی: برخی از تصمیم گیرندگان به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد بیش از حد دارند و در نتیجه تصمیم و ااا (1ل
گیری آنها غلط از آب در می آید.

گزینه ۲ ؛ اجتنابی: فرد تصمیم می گیرد ولی هیچ گاه عملی نمی شود و فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد و افراد بر این و ااا (1ل
باورند که همه چیز خود به خود درست می شود و زمان را از دست می دهند و مشکل آنها زیاد می شود.

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۳ ؛ و ااا (1ل

گزینه ۱ ؛ اهمیت کمتری نسبت به بقیه گزینه ها دارد و کامال فردی است.و ااا (1ل
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 جست و جوی علت رفتار، در واقع، به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

که  است  توانمندتری  عامل  تابع  حیوان،  برخالف  انسان  اما  دارند،  مشترکی  انگیزشی  عوامل  زیستی،  نیازهای  به  پاسخ  در  حیوان،  و  انسان   

"نگرش" نام دارد.

          عوامل نگرشی )تحت تاثیر نظام شناختی افراد، باورها و ارزش های او(
 عوامل شکل دهنده به رفتار

          عوامل انگیزشی )زیستی(

نگرش: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.

نگرش است.  انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و خواسته قدم برنمی دارد بلکه در کنار خواسته ها آنچه که رفتار او را کنترل می کند، 

               عاملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وامی دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد.

 انگیزش
               مسیری که فرد طی میکند را معین می کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است.

انگیزه است. انسان   موتور حرکتی 

               درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(
   منبع لذت در خود تکلیف است.

عوامل انگیزش             
                بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.
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 1(  باورها و نظام ارزشی افراد 
 2( اراده )نیک وی آچیچ(

 3( هدفمند )انتخاب هدف( 
 4( ناهماهنگی شناختی  

 5( ادراک کنترل و ادراک کارایی  
 6( اسناد 

7( درماندگی آموخته شده

نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند.

اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم نظام باورهای ما را شکل می دهد. )اعتقاد = باور(

به طور مثال: هر ملتی بمانند، باید بدانند  این باور وجود دارد شرط سرافرازی یک ملت دانایی است.

باور: اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری.

 نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است.

 نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

 اگر باورهای غلط شکل بگیرد حتی اگر توانایی انجام کاری را داشته باشیم باز نمی توانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم  ناتوانی، ناامیدی، 

باورهای غلط می شود. ... باعث شکل گیری  بیرونی همچون تحقیر دیگران عدم حمایت اجتماعی و  بی ارزشی، عوامل 

        هرچیزی که انسان سعی دارد به آن برسد.
هدف :

برای فرد موثر و مفید است.

عوامل نگرش

   باورها و نظام ارزشی فرد

  هدفمندی )انتخاب هدف(
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انگیزه و نگرش

ایجاد توانمندی

انتخاب هدف           انسجام در رفتار

فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد

زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و متناقض باشد که با یکدیگر 
متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

برای رفع ناهماهنگی شناختی فرد می تواند این 

کند. انکار  را  ناهماهنگی 

 ناهماهنگی شناختی ناخوشایند و تنش زا است.

رفتار خود را تغییر دهد.

 نگرش خود را تغییر دهد.
رفع ناهماهنگی شناختی             

 یک عنصر هرچه نیرومندتر و هراندازه ارزیابی مثبت یا منفی آن قوی تر باشد تاثیر قوی تری بر نگرش خواهد داشت و رفتار او را شکل خواهد داد.

 ادراک کارایی: دانش و مهارت الزم در انجام دادن یک کار.

 ادراک کنترل: همه چیز مطابق نظر و تحت اختیار ما باشد و با انجام دادن رفتارهای گوناگون سعی می کنیم محیط را در کنترل بگیریم و پیامدهای 
ناگوار را از خود دور کنیم.

کارایی  و  ادراک کنترل  نوعی  ناهماهنگی  باشد/ در صورت  را داشته  با شواهد محیطی هماهنگی الزم  باشد/  باید سازنده  کارایی  و  ادراک کنترل   

کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

   ادراک کنترل و ادراک کارایی

   ناهماهنگی شناختی
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نسبت دادن موفقیت یا شکست ها در زندگی به عوامل مختلف.

 وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت  برنامه ریزی 

و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

 عوامل قابل توجه برای موفقیت در هر کاری:

1(  عوامل باید در کنترل خود فرد باشد.

2( فرد بتواند با تالش موانع رسیدن به هدف را برطرف سازد.

3( پیروزی یا شکست را به عوامل درونی نسبت دهد نه به عوامل بیرونی.

نداریم  انگیزه عمل  بر محیط خود  کنترل  و  ناتوانیم  که  میکنیم  توانیم  باور  نمی  واقعا  اینکه  نه  است  یادگیری  دلیل  به  ما  ناتوانایی های   

در ما بوجود نمی آید.

نتایج کار هیچ ربطی  پیامدها و  بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن  نتایج آن رابطه ای نمی   زمانی که فرد در بین کار خود و 

با تالش و کار فرد ندارد.

با کار ما ندراد و  اگر در بین کار خود و پیامدهای آن رابطه ای نبینیم، دست از کار می کشیم یعنی یاد می گیریم که نتایج به دست آمده ارتباطی 

مستقل از عمل ما هستند  در این حالت به درماندگی آموخته شده می رسیم.

اسناد

    درماندگی آموخته شده
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انگیزش و نگرش

کدام یک از گزینه های زیر مثالی برای انگیزه درونی است؟ -  

1(  پریسا برای این که مادرش برای او کفش جدید بخرد به شدت درس می خواند. 

۲( مینا به مادرش در طبخ غذا کمک می کند تا والدینش او را به پارک ببرند 

۳( سعید به بسکتبال عالقه بسیار زیادی دارد و با وجود خستگی و صدمات احتمالی، دست از تالش بر نمی دارد تا به موفقیت برسد.

۴( احمد تکالیفش را به موقع انجام می دهد تا اجازه داشته باشد در بازی والیبال شرکت کند 

مجید می گوید من حافظه خوبی در به خاطر سپاری روز تولد افراد دارم و در جمله بعدی می گوید تاریخ تولد دوست صمیمی خود را -  
فراموش / کرده ام کدام گزینه در رابطه با این مثال درست است؟

1(  درماندگی آموخته شده                  ۲( ناهماهنگی شناختی                  ۳(  ادراک کنترل                  ۴( ادراک کارایی

برای دوستانتان پول خرج کنید یا نکنید، کسی شما را به حساب نخواهد آورد و با شما دوست نخواهد شد. مثال ذکر شده نمونه ای -  
برای کدام / مورد است؟ 

1( اسناد                  ۲( عوامل پایدار                  ۳( کنترل                  ۴( درماندگی آموخته شده 

 کدام گزینه نادرست است؟ - 

1( انتخاب هدف، عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار می شود ما 

۲( وقتی یادگیرندگان شکست را به چیزی نسبت می دهند که نمی توانند آن را کنترل کنند، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهند داشت. 

۳( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد، یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد.

۴( در درماندگی آموخته شده، فرد پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار نمی داند

 در کدام گزینه »نگرش«به درستی تعریف شده است؟ - 

1(  عاملی که ما را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معینی سوق می دهد

۲( مجموعه عوامل زیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود 

۳( مجموعه عوامل فرازیستی که باعت به حرکت درآوردن انسان ها می شود

۴( مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود،

 داستان فالکون ها و زنده ماندن بدون غذا ظرف مدت    روز، مثالی برای کدام یک از عوامل نگرشی است؟ - 

1( اراده                  ۲( باورها و نظام ارزشی فرد                  ۳( هدفمندی                  ۴( ادراک کنترل
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کدام گزینه نادرست است؟-  

1( هنگام بروز ناهماهنگی فرد فقط می تواند رفتار خود را تغییر دهد

۲( در ادراک کنترل سعی می کنیم با انجام دادن رفتار های گوناگون محیط را در کنترل خود بگیریم

۳( در انگیزه بیرونی، عوامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد
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 بیشتر بروز می کنند. 
ً
ج( نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان، به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند که نگرش های مثبت معموال

د( زمانیکه ما با انجام رفتارهای گوناگون و دانش و مهارت الزم در کاری محیط را تحت کنترل خود درمی آوریم به ادراك کنترل می رسیم. 
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هر یك از مثال های ذکر شده مربوط به کدامیك از عوامل نگرش است؟ -   

الف( فردی که با وجود نابینایی و شکست های پی درپی، به قله موفقیت رسیده و توانسته آهنگساز قدرتمندی باشد. 

ب( شناگری که تمایل دارد مدال طال را در مسابقات المپیك به دست آورد و شبانه روز برای آن تالش می کند. 

ج( شخصی که با اعتقاد راسخ و واقعی خود کاری را به انجام میرساند. 

1( الف( هدفمندی       ب( اراده                ج( هدفمندی                                               ۲( الف( اراده        ب( هدفمندی        ج( باورها و نظام ارزشی فرد 

۳( الف( هدفمندی       ب( هدفمندی       ج( باورها و نظام ارزشی فرد                          ۴( الف( اراده        ب( ارده                  ج( باورها و نظام ارزشی فرد

کدام گزینه صحیح تر و کامل تر از بقیه گزینه ها می باشد؟-   

1(  متوسل شدن به رفتارها و توجیهاتی که باعث هماهنگی در شناخت می شود به انسان کمك میکند تا دچار ناهماهنگی شناختی نشود؛ زیرا این ناهمـاهنگی 
ناخوشایند و تنش زا است. 

۲( موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدفهای فردی همان نظام باورهای هر فرد و جامعه است. نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچـون خـانواده، 
مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود. 

۳( انتخاب هدف و حرکت در مسیر دستیابی به هدف نوعی موفقیت تلقی می شود و عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار می شود. 

۴( ناهماهنگی شناختی زمانی بروز میکند که رفتار و باور فرد با یکدیگر هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی شود. به عبارت دیگر وقتـی شخصـی دارای دو 
شناخت همزمان و در تضاد است میگوییم دچار ناهماهنگی شناختی شده است. 

پاسخ درست پرسش های زیر در کدام گزینه آمده است؟ -   

الف( میدانیم که نگرش ها پس از شکلگیری ازثبات بیشتری برخوردار شده و تابع اصل هماهنگی شناختی می شوند؛ این موضوع به 
چه معناست؟ 

ب( عناصر یك نگرش کدام است؟ 

1( الف( یعنی در برابر تغییر از خود انعطافپذیری بیشتری نشان می دهند           ب( عنصر ارادی، عنصر ارزشی، عنصر آمادگی 

۲( الف( یعنی در برابر تغییر مقاومت می کنند                                                     ب( عنصر ارادی، عنصر ارزشی، عنصر آمادگی 

۳( الف( یعنی در برابر تغییر از خود انعطاف بیشتری نشان میدهند                     ب( عنصر شناختی، عنصر احساسی، عنصر آمادگی برای عمل 

۴( الف( یعنی در برابر تغییر مقاومت می کنند                                                      ب( عنصر شناختی، عنصر احساسی، عنصر آمادگی برای عمل 

کدام گزینه نادرست است؟ -   

1(  شناخت ما همچون نظام قاعدهمندی است که بین عناصر آن پیوندهای بسیاری برقرار است و این پیوندها تمایل زیادی به هماهنگ بودن دارند. 

۲( بررسی قاعدهمند بودن نظام شناختی و عوامل دیگر این موضوع را خاطر نشان میکند که یك عنصر هر چه نیرومندتر و هر اندازه ارزیابی مثبت یا منفـی آن 
قوی تر باشد تأثیر قویتری بر نگرش شخص خواهد داشت. 

۳( اگر شخصی با خودرویی با توان موتور متوسط میخواهد مسافت ۲000 کیلومتر را در 6 ساعت طی کند، او در این کار شکست میخورد زیرا به عوامل پایدارتوجه 
کافی نداشته است. 

۴( در هنگام بروز ناهماهنگی تنها الزم است رفتار خود را تغییر دهیم تا ناهماهنگی را برطرف کنیم.
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روانشناسی جامع کنکور

جست وجوی علت رفتار افراد بهمعنای توجه به عوامل ............... آن رفتار است و ............... عاملی است که باعث می شود -   
فرد کاری را انجام دهد و رفتاری را از خود نمایان سازد. 

1(  انگیزشی- انگیزه                            ۲( انگیزشی- اراده                            ۳( نگرشی- انگیزه                            ۴( نگرشی- اراده

جوانی به این باور رسیده است که دانشجویانی که با استادان نسبت خانوادگی دارند، در مقایسه با دانشجویانی که خوب درس -   
میخوانند، نمـرات بهتری کسب می کنند. به همین دلیل دیگر برای شاگرد اول شدن تالش نمی کند. کدامیك از عوامل نگرشی دراین 

جوان شکل گرفته است؟ 

1(  بی هدفی                            ۲( بی ارادگی                            ۳( ناهماهنگی شناختی                            ۴( درماندگی آموخته شده 

در ارتباط با »ناهماهنگی شناختی« کدام عبارت درست نیست؟ -   

1( هنگام بروز ناهماهنگی شناختی فرد میتواند دو کار کند: یا رفتار خود را تغییر دهد یا نگرش خود را تغییر دهد. 

۲( شناخت همچون نظام قاعدهمندی است که بین عناصر آن پیوندهای بسیاری برقرار است و پیوندها تمایل به هماهنگ بودن دارند. 

۳( افراد بعد از اجبار به انتخاب بین دو گزینۀ مطلوب، دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم میشوند. 

۴( افراد بعد از انتخاب بین دو گزینۀ مطلوب در مورد آنچه انتخاب کرده، معایب و در مورد آنچه رد کرده اند مزایا را میشمارند. 

برنامه ریزی -    اما چون خوب  نداشتم،  زبان استعداد چندانی  بیان علت موفقیت خود میگوید »من در فراگیری درس  در  فردی 
کردم و پشتکار داشتم، در آزمون تافل موفق شدم« به ترتیب اشاره به »استعداد«، »برنامه ریزی« و »پشتکار« نشان دهنٔده چه نوع 

اسنادی است؟ 

1(  پایدار- غیرقابل کنترل- بیرونی                                            ۲( ناپایدار- غیرقابل کنترل- بیرونی 

۳( ناپایدار- قابل کنترل- درونی                                                ۴( پایدار- قابل کنترل- درونی

 

هماهنگ بودن ادراك کنترل و کارایی با شواهد محیطی به معنای ........... آنهاست و در صورت ناهماهنگی ............... -   

1(  سازنده بودن- ادراك کنترل و کارایی کاهش می یابد.                           ۲( ثابت بودن- ادراك کنترل و کارایی کاهش می یابد. 

۳( سازنده بودن- ادراك کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود.                    ۴( ثابت بودن- ادراك کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود.

عبارات زیر به ترتیب نشان دهنده کدامیك از عناصر نگرش است؟ -   

الف( سامان معتقد است رشتۀ روانشناسی یك رشتۀ کاربردی برای فرد و جامعه محسوب می شود. 
ب( حسام در خانوادهای هنرمند بزرگ شده و در یك آکادمی موسیقی ثبت نام کرده است. 

ج( عماد به افراد شجاع و فداکار که در سازمان آتشنشانی کار می کنند، عالقۀ زیادی نشان می دهد. 
1( شناختی- آمادگی برای عمل- احساسی                                ۲( آمادگی برای عمل- احساسی- احساسی 

۳( شناختی- احساسی- آمادگی برای عمل                                ۴( آمادگی برای عمل- آمادگی برای عمل- شناختی 
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کدامیك از رفتارهای زیر ماندگاری بیشتری دارد؟ -   

1( سهیال در ازای هر بار نوشتن تکالیف، از پدرش یك ستاره و در ازای هر 10 ستاره یك جایزه دریافت می کند. 
۲( نیما هر روز یك صفحه قرآن میخواند و با خواندن آن معنویت و نزدیکی به خدا را احساس می کند. 

۳( سعید هر روز تمرینات سختی انجام می دهد تا بتواند به مسابقات کشتی کشوری راه یابد. 
۴( مادر سمیرا به او قول داده که اگر داروهایش را سر موقع بخورد، او را به پارك ببرد. 

به ترتیب عوامل نگرشِی »باورهاونظام ارزشیفرد«، »اسناد« و »درماندگیآموختهشده« در شکلدهی به رفتارانسان به چه صورت -   
عمل می کنند؟ 

۲( مثبت- مثبت- گاهی مثبت و گاهی منفی  1( گاهی مثبت و گاهی منفی- مثبت- منفی   
۴( مثبت- گاهی مثبت و گاهی منفی- گاهی مثبت و گاهی منفی  ۳( گاهی مثبت و گاهی منفی- گاهی مثبت و گاهی منفی- منفی  

هرگاه فردی مجبور شود بین دو انتخاب مطلوب، یکی را برگزیند، به کدام عارضه دچار می شود؟-   

1( ناهماهنگی پیش از تصمیم                                             ۲( ناهماهنگی بعد از تصمیم
۳( ناهماهنگی شناختی                                                        ۴( درماندگی آموخته شده

هنگام بروز ناهماهنگی، فرد میتواند چه کارهایی انجام دهد؟-   

۴( تغییر رفتار ـ تغییر انگیزش ۳( تغییر نگرش ـ تغییر شناخت           ۲( تغییر رفتار ـ تغییر نگرش           1(  تغییر انگیزش ـ تغییر نگرش  

به ترتیب هریك از موارد زیر به کدامیك از عوامل نگرشی اشاره دارد؟-   

الف( امید به موفقیت را  به همراه دارد
ب( موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است.

ج( از هرچه که سختی و درد دارد دوری می کنیم
1(  اراده ـ باورها و نظام ارزشی ـ ادراك کنترل                                       ۲( هدفمندی ـ اراده ـ ادراك کارایی

۳( اراده ـ انگیزش ـ ادراك کارایی                                                         ۴( هدفمندی ـ باورها و نظام ارزشی ـ ادراك کنترل

به ترتیب داستان زندگی نیك وی آچیچ کدامیك از عوامل نگرشی را یادآوری میکند و کدام عبارت در رابطه با زندگی او نادرست -   
می باشد؟

1(  اراده ـ در سال ۲891 . در استرالیا متولد شده است
۲( هدفمندی ـ در شنا، موج سواری و بازی گلف مهارت دارد.

۳( اراده ـ در 71 سالگی مؤسسه »زندگی بدون مرز « را به منظور امید دادن به افراد افسرده  تأسیس کرد
۴( هدفمندی ـ در 1۲ سالگی از دانشگاه با سه مدرك لیسانس در رشته های حسابداری، مدیریت و برنامه ریزی مالی، . فارغ التحصیل شد

در اثر ایجاد ادراك کنترل دو کارایی کاذب، کدامیك از نتایج زیر حاصل می شود؟-   

۲( عدم بروز رفتار 1( افزایش تعداد پیامدهای ناگوار اطراف   
۴( ایجاد ناهماهنگی ادراك با شواهد محیطی ۳( خارج شدن محیط از کنترل   
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کدامیك از رفتارهای زیر ماندگاری بیشتری دارد؟ -   

1( سهیال در ازای هر بار نوشتن تکالیف، از پدرش یك ستاره و در ازای هر 10 ستاره یك جایزه دریافت می کند. 
۲( نیما هر روز یك صفحه قرآن میخواند و با خواندن آن معنویت و نزدیکی به خدا را احساس می کند. 

۳( سعید هر روز تمرینات سختی انجام می دهد تا بتواند به مسابقات کشتی کشوری راه یابد. 
۴( مادر سمیرا به او قول داده که اگر داروهایش را سر موقع بخورد، او را به پارك ببرد. 

به ترتیب عوامل نگرشِی »باورهاونظام ارزشیفرد«، »اسناد« و »درماندگیآموختهشده« در شکلدهی به رفتارانسان به چه صورت -   
عمل می کنند؟ 

۲( مثبت- مثبت- گاهی مثبت و گاهی منفی  1( گاهی مثبت و گاهی منفی- مثبت- منفی   
۴( مثبت- گاهی مثبت و گاهی منفی- گاهی مثبت و گاهی منفی  ۳( گاهی مثبت و گاهی منفی- گاهی مثبت و گاهی منفی- منفی  

هرگاه فردی مجبور شود بین دو انتخاب مطلوب، یکی را برگزیند، به کدام عارضه دچار می شود؟-   

1( ناهماهنگی پیش از تصمیم                                             ۲( ناهماهنگی بعد از تصمیم
۳( ناهماهنگی شناختی                                                        ۴( درماندگی آموخته شده

هنگام بروز ناهماهنگی، فرد میتواند چه کارهایی انجام دهد؟-   

۴( تغییر رفتار ـ تغییر انگیزش ۳( تغییر نگرش ـ تغییر شناخت           ۲( تغییر رفتار ـ تغییر نگرش           1(  تغییر انگیزش ـ تغییر نگرش  

به ترتیب هریك از موارد زیر به کدامیك از عوامل نگرشی اشاره دارد؟-   

الف( امید به موفقیت را  به همراه دارد
ب( موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است.

ج( از هرچه که سختی و درد دارد دوری می کنیم
1(  اراده ـ باورها و نظام ارزشی ـ ادراك کنترل                                       ۲( هدفمندی ـ اراده ـ ادراك کارایی

۳( اراده ـ انگیزش ـ ادراك کارایی                                                         ۴( هدفمندی ـ باورها و نظام ارزشی ـ ادراك کنترل

به ترتیب داستان زندگی نیك وی آچیچ کدامیك از عوامل نگرشی را یادآوری میکند و کدام عبارت در رابطه با زندگی او نادرست -   
می باشد؟

1(  اراده ـ در سال ۲891 . در استرالیا متولد شده است
۲( هدفمندی ـ در شنا، موج سواری و بازی گلف مهارت دارد.

۳( اراده ـ در 71 سالگی مؤسسه »زندگی بدون مرز « را به منظور امید دادن به افراد افسرده  تأسیس کرد
۴( هدفمندی ـ در 1۲ سالگی از دانشگاه با سه مدرك لیسانس در رشته های حسابداری، مدیریت و برنامه ریزی مالی، . فارغ التحصیل شد

در اثر ایجاد ادراك کنترل دو کارایی کاذب، کدامیك از نتایج زیر حاصل می شود؟-   

۲( عدم بروز رفتار 1( افزایش تعداد پیامدهای ناگوار اطراف   
۴( ایجاد ناهماهنگی ادراك با شواهد محیطی ۳( خارج شدن محیط از کنترل   
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کدام گزینه در ارتباط با مفاهیم انگیزه و نگرش درست نیست؟-   

1(  تفاوت انسان و حیوان، به وجود نگرش در انسان، به عنوان یك عامل کنترل کننده رفتار  برمیگردد 
۲( پرسش هایی مبنی بر تفاوت بین فردی در انجام یا عدم انجام برخی کارها، تنها به عوامل نگرشی رفتار مربوط می شوند.

۳( اگر فردی نیازهای فیزیولوژیکی خود را برای نیازهای متعالی تر به تعویق بیندازد، عامل نگرش به رفتار او مسلط است.
۴( عوامل شکل دهنده به رفتار انسان، شامل عوامل انگیزشی )زیستی( و عوامل نگرشی  می باشند

چه تعداد از موارد زیر به انگیزه درونی اشاره دار ؟-   

الف( شرکت در مسابقه تلویزیونی برای بردن جایزه میلیونی آن
ب( خواندن مداوم کتاب داستان بدون توجه به زمان

ج( درس خواندن به امید گرفتن نمره    و شاگرد اول شدن
د( ارائه یك بازی خوب در والیبال تحت تأثیر وعده و وعیدهای باشگاه
۴( سه ۳( دو   ۲( یك   1(  صفر  

کدام عامل نگرشی، بهتر از عوامل دیگر رفتار کودك زیر را توجیه میکند؟-   

 »کودکی اعتقاد دارد که همه افراد درستکارند. او با ورود به جامعه موارد زیادی از رفتارهای نادرست اخالقی را مشاهده میکند، اما از 
اعتقاد خود دست برنمیدارد، بلکه رفتارهای نادرست را به گونه ای توجیه می کند که درست به نظر بیایند.«
1(  باورها و نظام ارزشی فرد                          ۲( ادراك کنترل                          ۳( ناهماهنگی شناختی                          ۴( اسناد

منبع لذت و رضایت در انگیزش درونی و بیرونی به ترتیب کدام است؟-   

۲( خود تکلیف ـ عامل خارجی 1(  نیازهای فطری ـ باورها و نظام ارزشی فرد  
۴( پاداش خارج از فرد ـ مادیات ۳( لذت خارجی ـ عالقه به آن فعالیت   

کدامیك از عبارات زیر در ارتباط با »باورها و نظام های ارزشی فرد« است؟-   

1(  وقتی که باور میکنیم که کنترلی بر محیط خود نداریم، انگیزه عمل در ما به وجود نمیآید و هیچ تالشی  نمیکنیم
۲( به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته  می شود

۳( شناخت ما همچون نظام قاعده مندی است که بین عناصر آن پیوندهای بسیاری برقرار است.
۴( بسیاری از ناتوانایی های ما به این دلیل است که باور میکنیم ناتوانیم.

در موارد ذکرشده، منبع انگیزشی افراد به ترتیب چیست؟ -   

الف( فردی که به نواختن موسیقی عالقه دارد و از آموزش آن به کودکان لذت میبرد. 

ب( کوهنوردی که از طی کردن مسیر سخت صخره ها و صعود به قله احساس موفقیت میکند. 

ج( دختری که برای محبوب شدن نزد خانواده از مادربزرگ بیمارش نگهداری میکند. 

1(  بیرونی- درونی- درونی                                     ۲( درونی- درونی- بیرونی 

۳( بیرونی- بیرونی- درونی                                     ۴( درونی- بیرونی- بیرونی
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به ترتیب پیامد کدام عوامل نگرشی »قرار نگرفتن تحت تأثیر موانع زودگذر« و »انسجام در رفتار« است؟ -   

1( اراده- هدفمندی                                                         ۲( اراده- هماهنگی شناختی 

۳( هدفمندی- هماهنگی شناختی                                  ۴( هدفمندی- هدفمندی 

هنگام حرکت با سرعت زیاد در یك جأده پرپیچ وخم کوهستانی، زمانی که در کنار راننده نشسته ایم از زمانی که خودمان رانندگی -   
میکنیم احساس ترس و نگرانی بیشتری داریم. این موضوع مربوط به کدام عامل است؟ 

1(  ادراك کارایی                           ۲( ادراك کنترل                           ۳( هماهنگی شناختی                           ۴( هدفمندی

عناصر نگرش فردی که »باور دارد دروغ گفتن یك رذیلت اخالقی است«، »از انسان های دروغگو به شدت متنفر است« و »خودش -   
هیچگاه دروغ نمی گوید« به ترتیب کدام است؟ 

1(  شناختی- آمادگی برای عمل- شناختی                                ۲( احساسی- احساسی- آمادگی برای عمل 

۳( احساسی- آمادگی برای عمل- شناختی                                ۴( شناختی- احساسی- آمادگی برای عمل 

فردی که از نظر سیاسی خود را طرفدار حزب خاصی میداند و معتقد است افراد حزب مخالف غیرقابل اعتمادند، اما بـه کاندیدایی از -   
 کدامیك از دالیل زیر را برای انتخاب خود بیان میکند و با بیان این جمله به چه هدفی دست می یابد؟ 

ً
حـزب مخـالف رأی می دهد، احتماال

1(  نماینده ها از قبل انتخاب شدهاند و فرقی نمی کند ما به چه کسی رأی بدهیم.- با شواهد محیطی هماهنگی الزم را پیدا میکند. 

۲( این فرد علیرغم اینکه عضو حزب مخالف است، اما انسان سالم و صادقی است.- با شواهد محیطی هماهنگی الزم را پیدا میکند. 

۳( این فرد علیرغم اینکه عضو حزب مخالف است، اما انسان سالم و صادقی است.- بین رفتار و شناختش هماهنگی ایجاد می شود. 

۴( نمایندهها از قبل انتخاب شدهاند و فرقی نمی کند ما به چه کسی رأی بدهیم.- بین رفتار و شناختش هماهنگی ایجاد می شود.

نسبت دادن شکست ها به »عواملی که در کنترل نیستند« و »عوامل پایدار« به ترتیب چه نتیجه ای به همراه دارد؟ -   

1(  انگیٔزه بسیار کمی برای جبران آن میماند.- نگرش های منفی باثبات تر می شوند. 

۲( دیگران در شکست مقصر شناخته میشوند.- نگرش های منفی باثبات تر می شوند. 

۳( انگیٔزه بسیار کمی برای جبران آن میماند.- موجب یأس و دلسردی می شود. 

۴( دیگران در شکست مقصر شناخته میشوند .- موجب یأس و دلسردی می شود.

کدامیك از عوامل نگرشی به دو صورت مثبت و منفی عمل می کند؟ -   

1(  هدفمندی                              ۲( اراده                              ۳( باورها و نظام ارزشی                              ۴( درماندگی آموخته شده 

کدامیك از موارد زیر از نتایج انتخاب هدف معّین نیست؟ -   

۳( جلوگیری از بیراهه رفتن                                         ۴( صرف انرژی  ۲( منسجم شدن رفتار    1( ایجاد توانمندی   

زمانی که فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن انجام می دهد، ............... -   

۲( کار یا فعالیت با نیازهای فطری فرد مطابقت دارد.  1(  منبع انگیزشی در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد.   

۴( با قطع پیامد، فعالیت بهتدریج کنار گذاشته می شود.  ۳( منبع انگیزشی، پیامدهای حاصل از فعالیت است.   
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به ترتیب پیامد کدام عوامل نگرشی »قرار نگرفتن تحت تأثیر موانع زودگذر« و »انسجام در رفتار« است؟ -   

1( اراده- هدفمندی                                                         ۲( اراده- هماهنگی شناختی 

۳( هدفمندی- هماهنگی شناختی                                  ۴( هدفمندی- هدفمندی 

هنگام حرکت با سرعت زیاد در یك جأده پرپیچ وخم کوهستانی، زمانی که در کنار راننده نشسته ایم از زمانی که خودمان رانندگی -   
میکنیم احساس ترس و نگرانی بیشتری داریم. این موضوع مربوط به کدام عامل است؟ 

1(  ادراك کارایی                           ۲( ادراك کنترل                           ۳( هماهنگی شناختی                           ۴( هدفمندی

عناصر نگرش فردی که »باور دارد دروغ گفتن یك رذیلت اخالقی است«، »از انسان های دروغگو به شدت متنفر است« و »خودش -   
هیچگاه دروغ نمی گوید« به ترتیب کدام است؟ 

1(  شناختی- آمادگی برای عمل- شناختی                                ۲( احساسی- احساسی- آمادگی برای عمل 

۳( احساسی- آمادگی برای عمل- شناختی                                ۴( شناختی- احساسی- آمادگی برای عمل 

فردی که از نظر سیاسی خود را طرفدار حزب خاصی میداند و معتقد است افراد حزب مخالف غیرقابل اعتمادند، اما بـه کاندیدایی از -   
 کدامیك از دالیل زیر را برای انتخاب خود بیان میکند و با بیان این جمله به چه هدفی دست می یابد؟ 

ً
حـزب مخـالف رأی می دهد، احتماال

1(  نماینده ها از قبل انتخاب شدهاند و فرقی نمی کند ما به چه کسی رأی بدهیم.- با شواهد محیطی هماهنگی الزم را پیدا میکند. 

۲( این فرد علیرغم اینکه عضو حزب مخالف است، اما انسان سالم و صادقی است.- با شواهد محیطی هماهنگی الزم را پیدا میکند. 

۳( این فرد علیرغم اینکه عضو حزب مخالف است، اما انسان سالم و صادقی است.- بین رفتار و شناختش هماهنگی ایجاد می شود. 

۴( نمایندهها از قبل انتخاب شدهاند و فرقی نمی کند ما به چه کسی رأی بدهیم.- بین رفتار و شناختش هماهنگی ایجاد می شود.

نسبت دادن شکست ها به »عواملی که در کنترل نیستند« و »عوامل پایدار« به ترتیب چه نتیجه ای به همراه دارد؟ -   

1(  انگیٔزه بسیار کمی برای جبران آن میماند.- نگرش های منفی باثبات تر می شوند. 

۲( دیگران در شکست مقصر شناخته میشوند.- نگرش های منفی باثبات تر می شوند. 

۳( انگیٔزه بسیار کمی برای جبران آن میماند.- موجب یأس و دلسردی می شود. 

۴( دیگران در شکست مقصر شناخته میشوند .- موجب یأس و دلسردی می شود.

کدامیك از عوامل نگرشی به دو صورت مثبت و منفی عمل می کند؟ -   
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در فشار روانِی ............... ، فرد به دلیل نوع ارزیابیاش از مشکل احساس ناخوشایندی را تجربه میکند و در نتیجه ................ -   
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هماهنگ بودن ادراك کنترل و کارایی با شواهد محیطی به معنای ............... آن است و ............... می شود. -   
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۳( پیوستگی- مانع بروز رفتار غلط                                     ۴( پیوستگی- موجب بروز رفتار 

»درماندگی آموخته شده« را میتوان اینگونه توصیف کرد که ............... -   

1(  شخص در موقعیت ناراحت کننده قرار گرفته است، اما تالش نکرده تا موقعیتش را تغییر دهد. 

۲( فرد به این باور رسیده که دلیلی ندارد موقعیت ناگوارش را تغییر دهد. 

۳( شخص به دلیل نداشتن توانایی می آموزد که تالش هایش بی نتیجه است. 

۴( این اعتقاد در فرد ایجاد شده که رویدادها در کنترل او نیستند، پس تالشی نمی کند.

   - ........ ........... و  به ترتیب آن را به عوامـل  اگر فردی شکست خود را به »دشواری تکلیف« و »کمی استعداد« نسبت دهد، 
نسـبت داده است. 

۴( قابل کنترل- درونی  ۳( بیرونی- ناپایدار   ۲( ناپایدار- بیرونی   1(  پایدار- غیرقابل کنترل  

هنگام بروز ناهماهنگی شناختی فرد میتواند دو کار را انجام دهد تا هماهنگی الزم ایجاد شود. کدامیك از عبارات زیر بـا آن دو -   
کـارمطابقت ندارد؟ 

1(  احسان میداند که سیگار برای سالمتی ضرر دارد و بعد از سالها که سیگار میکشیده، مدتی است آن را ترك کرده است. 

۲( حامد معتقد است کار کردن برای هر فردی ضروری است و مهم این است که فرد کار کند نه اینکه چه کاری کند، ولی شغلی که اخیرًا به او پیشنهاد شده بود 
را رد کرد و گفت »کار باید به روحیۀ انسان هم بخورد.« 

۳( رعنا میگوید »من قباًل فکر میکردم داشتن فرزند زیاد دردسر است و از داشتن چهار فرزند ناراحت بودم، اما االن معتقدم که فرزند زیاد نعمت است.« 

۴( محسن معتقد است که دروغ گناه کبیره و مادر همۀ گناهان است، ولی وقتی خودش به دروغ متوسل می شود، میگوید »این دروغ مصلحتی است.«

افرادی که شکست را به عوامل ............... و ............... نسبت میدهند، دچار یأس و دلسردی برای شرکت در مسابقات -   
بعدی میشوند. 

1(  ناپایدار- قابل کنترل                ۲( ناپایدار- غیرقابل کنترل                ۳( پایدار- غیرقابل کنترل                ۴( پایدار- قابل کنترل 

موتور محرکۀ قوی جهت دستیابی به هدفهای فردی و جمعی، کدامیك از موارد زیر می باشد؟ -   

1(  هدفمندی                                 ۲( باورها و نظام ارزشی                                 ۳( ادراك کارایی                                 ۴( اسناد 

نگرش ها پس از شکل گیری تابع چه اصلی هستند و در کدام دؤره زندگی امکان بیشترین تغییر را پیدا می کنند؟ -   

1( هماهنگی شناختی- دانشگاه                                              ۲( هماهنگی شناختی- مدرسه 

۳( ناهماهنگی شناختی- دانشگاه                                            ۴( ناهماهنگی شناختی- مدرسه 
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احساس عدمکنترل بر اوضاع بیرونی، منجر به چه چیزی می شود؟ -   

1( احساس عدم کفایت                                                      ۲( احساس کنترل و کارایی کاذب 

۳( عدم وجود هدف مشخص                                             ۴( تبدیل شدن به موجودی بی ّ تحرك و خنثی

کدامیك از عوامل نگرشی ذکرشده، به دو صورت مثبت و منفی میتواند عمل کند؟ -   

۴( درماندگی آموخته شده ۳(باورها و نظام ارزشی   ۲(اراده   1( هدفمندی   

کدام فرد از ادراك کارایی سازنده برخوردار است؟ -   

1(  فردی که برای ریاست جمهوری در ایران نامزد شده است و تصور میکند که میتواند مشکل بیکاری را در عرض چند ماه ریشه کن کند. 

۲( جوانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده است و فکر میکند میتواند شغلی با درآمد ثابت به دست آورد. 

۳( پزشکی که باور دارد با تجویز مکمل های تغذیه ای به بیمارانش میتواند مانع ابتالی آنها به کرونا شود. 

۴( دانش آموزی که میگوید من یك ماه قبل کنکور درس میخوانم و رتبۀ یك رقمی می آورم. 

ارزیابی های مثبت فردی که اعتیاد به مواد مخدر دارد، کدامیك از موارد زیر میتواند باشد؟ -   

1(  باعث صمیمیت بیشتر دوستانم با من می شود- با استفاده از مواد مخدر حس و حال بهتری دارم. 

۲( باعث می شود گذشته را فراموش کنم- کنار گذاشتن مواد مخدر بسیار دردناك است. 

۳( برای به دست آوردن مواد باید هزینۀ زیادی بکنم- بیماری های مرا درمان میکند. 

۴( کنار نگذاشتن مواد به من احساس عدم کفایت می دهد- مواد مخدر علت بسیاری از مشکالت خانوادگی است. 

یك فرد خودشیفته، به ترتیب در موقعیت »موفقیت« و »شکست« از چه اسنادهایی ممکن است استفاده کند؟ -   

1(  بیرونی پایدار- بیرونی ناپایدار                                         ۲( بیرونی ناپایدار- درونی پایدار 

۳( درونی پایدار- درونی ناپایدار                                           ۴( درونی ناپایدار- بیرونی پایدار

»دانشمند زیست شناسی که برای ایجاد جنین انسانی در محیط آزمایشگاهی شبانه روز تحقیق میکند و گذشت زمان را احساس -   
نمی کند« و »فوتبالیسـتی که برای کسب شهرت ماهها تمرین پرفشاری را تحمل میکند« به ترتیب چه نوع انگیزه ای در آنها غالب است؟ 

1(  درونی- درونی                ۲( درونی- بیرونی                ۳( بیرونی- درونی                ۴( بیرونی- بیرونی

موتور محرکۀ قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی کدام است و چگونه شکل می گیرد؟ -   

1(  ادراك کنترل و کارایی- با کسب پیروزی های مکرر علیرغم محدودیت های محیطی 
۲( باورها و نظام ارزشی- توسط خود فرد و ارکانی چون خانواده، مدرسه و اجتماع 

۳( ادراك کنترل و کارایی- توسط خود فرد و ارکانی چون خانواده، مدرسه و اجتماع 
۴( باورها و نظام ارزشی- با کسب پیروزی های مکرر علیرغم محدودیت های محیطی 
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هنگام بروز »ناهماهنگی شناختی« فرد ............... -   

۲( رفتار و نگرش خود را تغییر داده و با هم هماهنگ میکند.  1( عوامل منفی و مثبت پیرامون موضوع مورد نظر را کاهش می دهد.   
۴( بین عناصر شناختی خود پیوند الزم را برقرار میکند.  ۳( نظام شناختی خود را به صورت سیستمی مورد بررسی قرار می دهد.   

»درماندگی آموخته شده« به حالتی گفته می شود که در آن ...............   - 

۲( بین کار فرد و استعدادهای او تناسب وجود نداشته باشد.  1(  نگرش های فرد با نیازها و اهداف او هماهنگ نباشد.   
۴( دانش و مهارت فرد با شواهد محیطی هماهنگ نباشد.  ۳( پیامدها و نتایج کار ارتباطی با تالش فرد نداشته باشد.   

عوامل نگرشی »اسناد«، »ناهماهنگی شناختی« و »اراده« به ترتیب چه نقشی در شکلگیری رفتار انسان دارند؟ -   

1( مثبت - منفی- مثبت- مثبت                                                  ۲( مثبت- منفی- منفی- مثبت 
۳( منفی- مثبت- مثبت و منفی                                                   ۴( منفی- منفی- مثبت و منفی

فردی که معتقد است برای موفق شدن، تالش و سخت کوشی شرط ضروری است، اما به انتظار مینشیند تا موفقیت در خانه را -   
بکوبد، کدام عامل نگرشـی را نشان می دهد؟ 

1(  عدم ادراك کنترل                         ۲( عدم ادراك کارایی                         ۳( ناهماهنگی شناختی                         ۴( درماندگی آموخته شده 

چه زمانی انگیٔزه تالش و عمل برای رسیدن به هدف ایجاد نمی شود و علت آن چیست؟ -   

1(  اهداف را بسیار کوچك و زودگذر انتخاب کنیم- از انجام آنها احساس ارزشمندی و افتخار و غرور نمیکنیم. 
۲( اهداف را بسیار کوچك و زودگذر انتخاب کنیم- زمان را برای رسیدن به اهداف بزرگتر از دست میدهیم. 

۳( اهداف را باال و دست نایافتنی انتخاب کنیم- هرگز نمیتوانیم به آنها دست یابیم و از تالش بازمیمانیم. 
۴( اهداف را باال و دست نایافتنی انتخاب کنیم- ابتدا احساس غرور کاذب کرده ولی در انتها ناامید میشویم.

در بررسی چرایی رفتارهای زیر کدام عامل نقش پررنگ تری دارد؟ -   

الف( سمیه پرستار بیمارستان است و چون دیشب کشیك شب بوده است بهمحض رسیدن به منزل میخوابد. 
ب( علی که بسیار تشنه است به سمت آبخوری حیاط مدرسه میرود و صبر میکند تا وقتی نوبتش شد، آب بنوشد. 

ج( اشکان فکر میکند از بقیه قوی تر است و برای اثبات آن غذای هم کالسی اش را به زور از او میگیرد و میخورد. 
1(  انگیزه- نگرش- نگرش                                                 ۲( انگیزه- نگرش- انگیزه 
۳( نگرش- انگیزه- انگیزه                                                  ۴( نگرش- انگیزه- نگرش 

نوع اسناد در کدامیك از افراد زیر با بقیه متفاوت است؟ -   

1( سمیه: من این ترم نمٔره قبولی نمیگیرم چون درسها خیلی دشوار شده اند.            ۲( سینا: امروز شانس با من یار بود و رییس شرکت از من تعریف کرد. 
۳( شاهین: بعید است با این بارندگی، فردا بتوانم به موقع سر کار برسم.                        ۴( مریم: من در ریاضی استعداد ندارم و مطمئنًا باز هم نمٔره پایینی میگیرم.

 انگیزه در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -   

۲( کمک کردن به دیگران برای کسب اعتبار اجتماعی  1( کار کردن به جهت ارتقای پایگاه اقتصادی   

۴( تخفیف دادن هنگام فروش کاال جهت جلب رضایت مشتری  ۳( اختصاص دادن زمان زیادی به مطالعه جهت علم آموزی  
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 فردی با دانستن مضرات اعتیاد به اینترنت همچنان به استفاده زیاد از آن ادامه می دهد. در کدام گزینه فرد، نگرش خود را برای   - 
رفع ناهماهنگی شناختی تغییر داده است؟

۲( همچنان به استفاده بیش از حد از اینترنت ادامه می دهد. 1( تصمیم می گیرد استفاده زیاد از اینترنت را کاهش دهد.   

۴( می گوید استفاده بیش از حد از اینترنت آن چنان هم ضرر ندارد و حتی مفید است.  ۳( می گوید من آن چنان به اینترنت اعتیاد ندارد   

 کدام عبارت زیر در رابطه با انگیزه و نگرش صحیح است؟-   

1(  انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل نگرشی مشترکی دارند 

۲( انگیزه، مسیری را که باید طی کنیم، معین می کند. 

۳( در بررسی چگونگی رفتار به عوامل فراریستی که نگرش نام دارند، توجه می شود.

۴( عوامل شکل دهنده به رفتار انسان، در واقع به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

 نگرش ها پس از شکل گیری دارای چه خصوصیاتی هستند؟-   

۲( از ثبات کمتری برخوردار شده، اما گاهی در برابر تغییر مقاوم هستند  1( از ثبات بیشتری برخوردار شده، اما در برابر تغییر مقاوم نیستند  

۴( تابع اصل هماهنگی شناختی هستند و از ثبات بیشتری برخوردارند. ۳( تابع اصل ناهماهنگی شناختی هستند و در برابر تغییر مقاومت می کنند   

در کدام عبارت زیر، انگیزه بیشتری برای جبران شکست وجود دارد؟-   

1( علت عدم پیشرفت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن نظم و انضباط در انجام وظایف است. 

۲( علت شکست بسیاری از دانش آموزان در کنکور، طراحی سخت سؤاالت آن است

۳( نداشتن استعداد فانی در فراگیری زبان انگلیسی، علت ضعف ایرانیان در یادگیری این زبان است

۴( عدم توانایی در یادگیری دروس دبیرستان علت ترک تحصیل بعضی از دانش آموزان است

 در کدام گزینه، امکان ابتالی افراد به درماندگی آموخته شده بیشتر است؟ -   

1( فردی که پیشرفت امروز خود را نتیجه تالش دیروزش می داند.

۲( فردی که در موقعیت فشار آور به ناتوانی خود اذعان می کند. 

۳( فردی که احساس می کند رویدادها و موقعیت های فشارآور را در اختیار دارد.

۴( فردی که مصیبت های امروز را نتیجه کم کاری های خود در گذشته می داند.

 در کدام گزینه، به ترتیب عوامل »فردی«، »بیرونی« و »فردی« مؤثر در شکل گیری باورهای غلط به کار رفته است؟ -   

۲( تحقیر دیگران - عدم حمایت اجتماعی - بی ارزشی  1( نامیدی به تحقیر دیگران - عدم حمایت اجتماعی  
۴( بی ارزشی - تحقیر دیگران - ناامیدی  ۳( تحقیر دیگران به امیدی به عدم حمایت اجتماعی   

 کدام عبارت زیر در رابطه با ادراک کنترل و ادراک کارایی صحیح نیست؟-   

1( ما همواره دوست داریم همه چیز مطابق نظر ما و تحت اختیار ما باشد 
۲( دوری کردن از هر چه که سختی و درد دارد، نشان دهنده نیاز به ادراک کنترل است 

۳( وجود ادراک کنترل و کارایی کاذب در فرد در برخی موارد باعث بروز رفتار ناپسند می شود.
۴( زمانی که کودک خودش ناخن هایش را کوتاه کند، احساس رضایت بیشتری دارد تا زمانی که مادرش این کار را برای او انجام دهد. 
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 فردی با دانستن مضرات اعتیاد به اینترنت همچنان به استفاده زیاد از آن ادامه می دهد. در کدام گزینه فرد، نگرش خود را برای   - 
رفع ناهماهنگی شناختی تغییر داده است؟

۲( همچنان به استفاده بیش از حد از اینترنت ادامه می دهد. 1( تصمیم می گیرد استفاده زیاد از اینترنت را کاهش دهد.   

۴( می گوید استفاده بیش از حد از اینترنت آن چنان هم ضرر ندارد و حتی مفید است.  ۳( می گوید من آن چنان به اینترنت اعتیاد ندارد   

 کدام عبارت زیر در رابطه با انگیزه و نگرش صحیح است؟-   

1(  انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل نگرشی مشترکی دارند 

۲( انگیزه، مسیری را که باید طی کنیم، معین می کند. 

۳( در بررسی چگونگی رفتار به عوامل فراریستی که نگرش نام دارند، توجه می شود.

۴( عوامل شکل دهنده به رفتار انسان، در واقع به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

 نگرش ها پس از شکل گیری دارای چه خصوصیاتی هستند؟-   

۲( از ثبات کمتری برخوردار شده، اما گاهی در برابر تغییر مقاوم هستند  1( از ثبات بیشتری برخوردار شده، اما در برابر تغییر مقاوم نیستند  

۴( تابع اصل هماهنگی شناختی هستند و از ثبات بیشتری برخوردارند. ۳( تابع اصل ناهماهنگی شناختی هستند و در برابر تغییر مقاومت می کنند   

در کدام عبارت زیر، انگیزه بیشتری برای جبران شکست وجود دارد؟-   

1( علت عدم پیشرفت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن نظم و انضباط در انجام وظایف است. 

۲( علت شکست بسیاری از دانش آموزان در کنکور، طراحی سخت سؤاالت آن است

۳( نداشتن استعداد فانی در فراگیری زبان انگلیسی، علت ضعف ایرانیان در یادگیری این زبان است

۴( عدم توانایی در یادگیری دروس دبیرستان علت ترک تحصیل بعضی از دانش آموزان است

 در کدام گزینه، امکان ابتالی افراد به درماندگی آموخته شده بیشتر است؟ -   

1( فردی که پیشرفت امروز خود را نتیجه تالش دیروزش می داند.

۲( فردی که در موقعیت فشار آور به ناتوانی خود اذعان می کند. 

۳( فردی که احساس می کند رویدادها و موقعیت های فشارآور را در اختیار دارد.

۴( فردی که مصیبت های امروز را نتیجه کم کاری های خود در گذشته می داند.

 در کدام گزینه، به ترتیب عوامل »فردی«، »بیرونی« و »فردی« مؤثر در شکل گیری باورهای غلط به کار رفته است؟ -   

۲( تحقیر دیگران - عدم حمایت اجتماعی - بی ارزشی  1( نامیدی به تحقیر دیگران - عدم حمایت اجتماعی  
۴( بی ارزشی - تحقیر دیگران - ناامیدی  ۳( تحقیر دیگران به امیدی به عدم حمایت اجتماعی   

 کدام عبارت زیر در رابطه با ادراک کنترل و ادراک کارایی صحیح نیست؟-   

1( ما همواره دوست داریم همه چیز مطابق نظر ما و تحت اختیار ما باشد 
۲( دوری کردن از هر چه که سختی و درد دارد، نشان دهنده نیاز به ادراک کنترل است 

۳( وجود ادراک کنترل و کارایی کاذب در فرد در برخی موارد باعث بروز رفتار ناپسند می شود.
۴( زمانی که کودک خودش ناخن هایش را کوتاه کند، احساس رضایت بیشتری دارد تا زمانی که مادرش این کار را برای او انجام دهد. 
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کدام گزینه زیر، نشان دهنده ناهماهنگی شناختی نیست-   

1( کسی که به درآمد زیاد عالقه دارد، ولی خیلی کار نمی کند. 
۲( احسان از وقتی که گوشی تلفن همراه گران قیمتی را خریده است، مارک آن را به دیگران توصیه می کند. 

۳( امید اصرار دارد که باید با فساد اقتصادی مبارزه کرد، اما خودش از مردم رشوه دریافت می کند. 
۴( زهرا دوست دارد وزن خود را کاهش دهد، ولی ورزش نمی کند.

منبع انگیزش درونی چیست؟-   

1( بیرون از تکلیف                          ۲(پاداش                          ۳(  لذت انجام آن فعالیت                          ۴( خود تکلیف

کدام موقعیت، تحت تأثیر انگیزه درونی است؟-   

1( عالقه زیاد به نظم و انضباط                                                  ۲( رانندگی در ست جهت جریمه نشدن
۳( مطالعه دقیق جهت دستیابی به بهترین نمره                         ۴( تأثیر تشویق دیگران بر دقت یک بازیکن فوتبال

در دو مثال زیر به ترتیب فرد تحت تأثیر کدام یک از انواع انگیزه )اعم از بیرونی و درونی( قرار دارد؟-   

الف( استاد سارا، ارائه تحقیق را برای دانشجویان داوطلبانه قرار داده است، اما در عین حال انجام تحقیق دارای   نمره امتیازی است. 
سارا برای کسب نمره امتیازی برای ارائه تحقیق اعالم آمادگی می کند 

یادگیری زبان  انگلیسی برگزار می شود، به صورت فشرده سعی در  به زبان  ب( فاطمه برای شرکت در مسابقات دادگاه مجازی که 
انگلیسی دارد. 

1( بیرونی - درونی                          ۲( درونی - درونی                          ۳(  بیرونی – بیرونی                          ۴( درونی – بیرونی

جمالت زیر به ترتیب به کدام یک از مفاهیم روان شناسی اشاره دارد؟ -   

الف( عامل خارجی که فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد. 
ب( عاملی که شما را به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد.

ج( منبع لذت در خود تکلیف قرار دارد.
1(  انگیزه - انگیزه درونی - انگیزه درونی                        ۲( انگیزه بیرونی - انگیزه به معنای عام - انگیزه درونی

۳(  نگرش - انگیزه - انگیزه بیرونی                                 ۴( انگیزه بیرونی - انگیزش درونی - انگیزه درونی

گزاره های زیر به ترتیب بیانگر کدام یک از مفاهیم است؟-   

الف( عاملی که ما را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد.
ب( از نظر جهت و شدت، در افراد متفاوت است. 

ج( در کنار خواسته ها، رفتار انسان را کنترل می کند.
1(  انگیزه - نگرش – انگیزه                            ۲( انگیزه - نگرش – نگرش                            ۳( انگیزه - انگیزه – نگرش                            ۴( نگرش - نگرش – انگیزه

 پاسخ صحیح سؤاالت و جاهای خالی زیر کدام گزینه می باشد؟-   

الف( در انگیزش ..............، منیع لذت در خود تکلیف است. 
ب( علت اینکه انگیزه درونی مهم تر از انگیزه بیرونی است، چه می باشد؟ 

پ( خانواده علی با توجه به بیماری کرونا فقط به علت اینکه جریمه نشوند، در ایام نوروز به مسافرت نمی روند. انگیزه آنها از چه نوع است؟
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1( بیرونی - چون در انگیزه درونی عامل خارجی فرد را به انجام کار تشویق می کند. - )بیرونی( 
۲( درونی - چون رفتاری که بر اساس انگیزه درونی برانگیخته شود، ماندگارتر است. - )بیرونی( 
۳( درونی - چون رفتاری که بر اساس انگیزه درونی برانگیخته شود، ماندگار تر است. - )درونی( 

۴( بیرونی - چون در انگیزه درونی عامل خارجی فرد را به انجام کار تشویق می کند، - )درونی(

در دو مثال زیر به ترتیب، افراد تحت تأثیر چه نوع گرایشی قرار گرفته اند؟-   
الف( مینا برای این که مادرش برای او لپ تاپی بخرد، سخت درس می خواند تا با معدل خوبی سال تحصیلی را به اتمام رساند.

ب( ناصر تکالیفش را به موقع انجام می دهد تا اجازه داشته باشد در بازی فوتبال شرکت کند.
1(  بیرونی - درونی                               ۲( بیرونی - بیرونی                               ۳(  درونی – درونی                               ۴ (درونی – بیرونی

هر کدام از عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از مفاهیم اشاره دارد؟-   
الف( موتور حرکتی انسان است.                            ب( تحت تأثیر نظام شناختی فرد، باورها و ارزشهای او قرار دارد.

ج( دو نوع درونی و بیرونی دارد. 
1( نگرش - نگرش – نگرش                       ۲(انگیزه - نگرش - انگیزه                       ۳(انگیزه - نگرش – نگرش                       ۴( نگرش - انگیزه – انگیزه

گزینه نادرست را مشخص کنید:-   
1( نگرش عالوه بر به حرکت در آوردن رفتار ما شناخت ما را هم به حرکت در می آورد.                 ۲( باورها و ارزشهای فرد بر نگرش او فاقد تأثیر است. 
۳( نگرش تحت تأثیر نظام شناختی فرد قرار دارد.                                                                          ۴( نگرش چیزی جدا از غریزه و خواسته های ماست.

 گزینه نادرست را مشخص کنید-   
1( انسان تنها بر اساس غریزه و خواسته قدم بر نمی دارد. 

۲( انسان گاهی بر اساس اراده خود، خواسته جمعی را به خواسته فردی ترجیح می دهد. 
۳( خواسته ها و نگرش انسان رفتار او را کنترل می کنند 

۴( به مجموعه عوامل اعم از زیستی و فراز پستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود نگرش می گویند

گزینه نادرست را مشخص کنید-   
1( تفاوت در رفتارها به تفاوت در عوامل انگیزشی آنها بر می گردد.

۲( انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی، دارای عوامل انگیزشی کامال متفاوتی هستند.
۳(  پاسخ به چرایی رفتار. با توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار میسر می شود.

۴( نگرش انسان در نحوه پاسخ به نیاز زیستی اش تأثیر گذار است.

عبارات را از حیث درست و غلط بودن مشخص نمایید.-   
- به عاملی که فرد را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد، انگیزه گویند. - در انگیزش بیرونی، 
منبع لذت در خود تکلیف است و در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد. - انسان مانند حیوان بر 
اساس غریزه و خواسته قدم برنمی دارد؛ بلکه در کنار خواسته ها آن چه رفتار او را کنترل کند، نگرش است - در بررسی چرایی رفتار، 
گاه به عواملی توجه می شود که فراتر از نیازهای فرازیستی انسان است. انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی عوامل انگیزشی 

مشترک دارند 
1( غلط - صحیح - غلط - غلط                                               ۲( صحیح - صحیح - غلط - غلط 

۳( صحیح - غلط - صحیح - غلط                                           ۴( غلط - غلط - غلط – صحیح
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1( بیرونی - چون در انگیزه درونی عامل خارجی فرد را به انجام کار تشویق می کند. - )بیرونی( 
۲( درونی - چون رفتاری که بر اساس انگیزه درونی برانگیخته شود، ماندگارتر است. - )بیرونی( 
۳( درونی - چون رفتاری که بر اساس انگیزه درونی برانگیخته شود، ماندگار تر است. - )درونی( 

۴( بیرونی - چون در انگیزه درونی عامل خارجی فرد را به انجام کار تشویق می کند، - )درونی(

در دو مثال زیر به ترتیب، افراد تحت تأثیر چه نوع گرایشی قرار گرفته اند؟-   
الف( مینا برای این که مادرش برای او لپ تاپی بخرد، سخت درس می خواند تا با معدل خوبی سال تحصیلی را به اتمام رساند.

ب( ناصر تکالیفش را به موقع انجام می دهد تا اجازه داشته باشد در بازی فوتبال شرکت کند.
1(  بیرونی - درونی                               ۲( بیرونی - بیرونی                               ۳(  درونی – درونی                               ۴ (درونی – بیرونی

هر کدام از عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از مفاهیم اشاره دارد؟-   
الف( موتور حرکتی انسان است.                            ب( تحت تأثیر نظام شناختی فرد، باورها و ارزشهای او قرار دارد.

ج( دو نوع درونی و بیرونی دارد. 
1( نگرش - نگرش – نگرش                       ۲(انگیزه - نگرش - انگیزه                       ۳(انگیزه - نگرش – نگرش                       ۴( نگرش - انگیزه – انگیزه

گزینه نادرست را مشخص کنید:-   
1( نگرش عالوه بر به حرکت در آوردن رفتار ما شناخت ما را هم به حرکت در می آورد.                 ۲( باورها و ارزشهای فرد بر نگرش او فاقد تأثیر است. 
۳( نگرش تحت تأثیر نظام شناختی فرد قرار دارد.                                                                          ۴( نگرش چیزی جدا از غریزه و خواسته های ماست.

 گزینه نادرست را مشخص کنید-   
1( انسان تنها بر اساس غریزه و خواسته قدم بر نمی دارد. 

۲( انسان گاهی بر اساس اراده خود، خواسته جمعی را به خواسته فردی ترجیح می دهد. 
۳( خواسته ها و نگرش انسان رفتار او را کنترل می کنند 

۴( به مجموعه عوامل اعم از زیستی و فراز پستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود نگرش می گویند

گزینه نادرست را مشخص کنید-   
1( تفاوت در رفتارها به تفاوت در عوامل انگیزشی آنها بر می گردد.

۲( انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی، دارای عوامل انگیزشی کامال متفاوتی هستند.
۳(  پاسخ به چرایی رفتار. با توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار میسر می شود.

۴( نگرش انسان در نحوه پاسخ به نیاز زیستی اش تأثیر گذار است.

عبارات را از حیث درست و غلط بودن مشخص نمایید.-   
- به عاملی که فرد را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد، انگیزه گویند. - در انگیزش بیرونی، 
منبع لذت در خود تکلیف است و در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد. - انسان مانند حیوان بر 
اساس غریزه و خواسته قدم برنمی دارد؛ بلکه در کنار خواسته ها آن چه رفتار او را کنترل کند، نگرش است - در بررسی چرایی رفتار، 
گاه به عواملی توجه می شود که فراتر از نیازهای فرازیستی انسان است. انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی عوامل انگیزشی 

مشترک دارند 
1( غلط - صحیح - غلط - غلط                                               ۲( صحیح - صحیح - غلط - غلط 

۳( صحیح - غلط - صحیح - غلط                                           ۴( غلط - غلط - غلط – صحیح
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و -    به حرکت درآوردن رفتار  باعث  به مجموعه عوامل زیستی که  نمایید. -  نادرست بودن مشخص  یا  از حیث درست  را   عبارات 
شناخت ما می شود، نگرش می گویند. - فردی که با وجود خستگی زیاد و نیاز به خواب، خواب خود را به تأخیر می اندازد و حضورش 
در مهمانی را ترجیح می دهد، به این دلیل است که فرد بر اساس آگاهی، خواسته فردی را به خواسته جمعی ترجیح می دهد. - نگرش 
سبب می شود که فرد کاری را انجام دهد و رفتاری را از خود نمایان سازد که انگیزه های فردی و درونی برای انسان ایجاد می شود. 

- عوامل شکل دهنده به رفتار انسان عالوه بر عوامل انگیزشی، تابع عوامل مختلف نگرش افراد است و نگرش هم متنوع می باشد.

1( غ - ص – غ- ص                     ۲(ص - ص - غ- غ                     ۳(غ - غ - ص – ص                     ۴( غ-غ - غ – ص

 مریم برای ساخت یک ماکت ساختمان به قدری از خود عالقه نشان می دهد که گذر زمان را احساس نمی کند و اغلب تا ساعت -   
سه نیمه شب بیدار است.« »زهرا به موضوعات ادبی عالقه مند شده و عالوه بر کتاب درسی، بیشتر وقت خود را صرف خواندن کتاب 
شعر و ادبیات می کند.«؛ »مینا برای این که مادر گوشی تلفن همراه برایش بخرد، به شدت درس می خواند تا معدل خوب بگیرد. به 

ترتیب در این سه مثال به کدام یک از انواع انگیزه اشاره شده است؟ 

1( انگیزه درونی - انگیزه بیرونی - انگیزه درونی                                   ۲( انگیزه درونی - انگیزه بیرونی - انگیزه بیرونی 

۳( انگیزه بیرونی - انگیزه درونی - انگیزه درونی                                   ۴( انگیزه درونی - انگیزه درونی - انگیزه بیرونی

 زمانی که علی رغم خستگی زمان استراحت را به تعویق می اندازیم تا تالش برای رسیدن به هدف را بیشتر کنیم و رسیدن به هدف   - 
را آسان کنیم. کدام گزینه نادرست است؟

1( به عوامل فرازیستی اشاره دارد که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود. 

۲( رفتارهای آدم بیش از آن که تحت کنترل غرایز باشد. تحت کنترل اراده و نگرش است. 

۳( نگرش تحت تأثیر نظام شناختی فرد و باورها و ارزش ها است و عوامل شکل دهنده به رفتار انسان یکسان است. 

۴( عوامل شکل دهنده به رفتار انسان عالوه بر عوامل انگیزشی، تابع عوامل مختلف نگرش افراد است.

 عاملی که بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد چه نام دارد؟ انسان برای حرکت و انجام یک -   
رفتار به چه چیزی نیاز دارد؟ عوامل شکل دهنده به رفتار انسان چیست؟

1(  انگیزه - تفکر - عوامل زیستی و غریزی                                                   ۲( انگیزه - موتور حرکتی - عوامل انگیزشی و نگرش افراد
۳(  نگرش - انگیزه - عوامل زیستی و غریزی                                                ۴( نگرش - موتور حرکتی - عوامل انگیزشی و نگرش افراد

 چرا افراد با وجود خستگی زیاد و نیاز شدید به خواب با بررسی موقعیت و جایگاهی که دارند، خواب خود را به صورت ارادی به -   
تأخیر می اندازند و عوامل شکل دهنده نگرش ...................... است و این عوامل، تحت تأثیر چه چیزی قرار دارند؟

1( زیرا خواب یک نیاز فردی است. - یکسان - عوامل زیستی و فرازیستی
۲( زیرا احترام به جمع یک خواسته فردی است. - متنوع - عوامل زیستی و مادی 

۳( زیرا خواب یک نیاز فردی است. - یکسان - نظام شناختی فرد، باورها و ارزش های او
۴( زیرا احترام به جمع یک خواسته اجتماعی است. - متنوع - نظام شناختی فرد، باورها و ارزش های او

 به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود، چه می گویند؟ کدام ویژگی در ارتباط با آن -   
نادرست است؟

۲( انگیزش - در پاسخ به چگونگی رفتار است.  1( انگیزش - تحت تأثیر نظام شناختی فرد باورها و ارزش های فرد است.  
۴( نگرش - در پاسخ به چرایی رفتار است. ۳( نگرش - تابع عوامل زیستی و مادی است.    
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 چرا بعضی افراد دوست دارند برای کم کردن مشکالت دیگران به آنها کمک کنند و بعضی دیگر تنها به رفاه و آسایش خود فکر -   
می کنند؟ این مسائل در پاسخ به چه سؤالی است؟ و به کدام دسته از عوامل بروز رفتار مربوط می باشد؟

1(  چگونگی رفتار - عوامل محیطی                                      ۲( چگونگی رفتار - عوامل نگرشی
۳(  چرایی رفتار - عوامل فیزیولوژیکی                                    ۴( چرایی رفتار - عوامل انگیزشی

تمام موارد زیر درست است به استثنای ...............-   

1(  موتور حرکتی انسان انگیزه است
۲( انگیزه سبب می شود که فرد کاری را انجام دهد و رفتاری را از خود نمایان سازد.

۳(  انگیزه را می توان صرفا ناشی از عوامل درونی دانست. 
۴( ماشین برای حرکت به موتور و نیروی محرکه نیاز دارد و انسان هم نیازمند یک موتور حرکتی است.

 به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود، ..........می گویند. -   

1( انگیزه                            ۲( رسش                            ۳(  انگیزش درونی                            ۴( نگرش

 جاهای خالی را به ترتیب با عبارات مناسب پر کنید-   

 جستجوی............... رفتار، در واقع به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.انسان و حیوان در پاسخ به نیاز های زیستی 
 .......

1( انگیزه - با هم اشتراک و در عین حال افتراق دارند                                ۲( علت- دارای عوامل انگیزشی مشترکی هستند.
۳( نگرش - انسان تابع عامل توانمندی به نام نگرش است.                        ۴( علت - دارای اشتراکی در عوامل انگیزشی نیستند

منبع انگیزش ................ در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد و در انگیزش ................ منبع لذت در ............. است. -   

1( بیرونی - دروتی - خود فرد                                    ۲( بیرونی - درونی - خود تکلیف 
۳( درونی - بیرونی - خود فرد                                    ۴ (درونی - بیرونی - خود تکلیف

 این که انجام عملی مطابق با نیازهای فطری، و تصمیم به انجام کاری بر پایه لذت در خود تکلیف، صورت بگیرد، به ترتیب به کدام -   
یک از انواع انگیزه اشاره دارد؟

۲(انگیزه بیرونی - انگیزه بیرونی  1(  انگیزه بیرونی - انگیزه درونی  
۴( انگیزه درونی - انگیزه بیرونی  ۳(انگیزه درونی - انگیزه درونی   

 در ارتباط با رفتن یکی از بازیکنان مطرح تیم استقالل به تیم نفت، علیرغم دلبستگی شدید به تیم خود و صرفا به دلیل گرفتن -   
دستمزد بیشتر در تیم نفت، کدام گزینه نمی تواند درست باشد؟

1( تحت تأثیر وعده های تیم نفت این تصمیم را گرفته است.
۲( به خاطر خود فوتبال این کار را انجام داده است و انگیزه این بازیکن ریشه در مسائل بیرونی داشته است.

۳(  منبع انگیزش در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد 
۴( علی رغم این که با نیازهای فطری او مطابقت نداشته است ،به دلیل منافع مالی فرد چنین تصمیمی را گرفته است. 
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 چرا بعضی افراد دوست دارند برای کم کردن مشکالت دیگران به آنها کمک کنند و بعضی دیگر تنها به رفاه و آسایش خود فکر -   
می کنند؟ این مسائل در پاسخ به چه سؤالی است؟ و به کدام دسته از عوامل بروز رفتار مربوط می باشد؟

1(  چگونگی رفتار - عوامل محیطی                                      ۲( چگونگی رفتار - عوامل نگرشی
۳(  چرایی رفتار - عوامل فیزیولوژیکی                                    ۴( چرایی رفتار - عوامل انگیزشی

تمام موارد زیر درست است به استثنای ...............-   

1(  موتور حرکتی انسان انگیزه است
۲( انگیزه سبب می شود که فرد کاری را انجام دهد و رفتاری را از خود نمایان سازد.

۳(  انگیزه را می توان صرفا ناشی از عوامل درونی دانست. 
۴( ماشین برای حرکت به موتور و نیروی محرکه نیاز دارد و انسان هم نیازمند یک موتور حرکتی است.

 به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود، ..........می گویند. -   

1( انگیزه                            ۲( رسش                            ۳(  انگیزش درونی                            ۴( نگرش

 جاهای خالی را به ترتیب با عبارات مناسب پر کنید-   

 جستجوی............... رفتار، در واقع به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.انسان و حیوان در پاسخ به نیاز های زیستی 
 .......

1( انگیزه - با هم اشتراک و در عین حال افتراق دارند                                ۲( علت- دارای عوامل انگیزشی مشترکی هستند.
۳( نگرش - انسان تابع عامل توانمندی به نام نگرش است.                        ۴( علت - دارای اشتراکی در عوامل انگیزشی نیستند

منبع انگیزش ................ در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد و در انگیزش ................ منبع لذت در ............. است. -   

1( بیرونی - دروتی - خود فرد                                    ۲( بیرونی - درونی - خود تکلیف 
۳( درونی - بیرونی - خود فرد                                    ۴ (درونی - بیرونی - خود تکلیف

 این که انجام عملی مطابق با نیازهای فطری، و تصمیم به انجام کاری بر پایه لذت در خود تکلیف، صورت بگیرد، به ترتیب به کدام -   
یک از انواع انگیزه اشاره دارد؟

۲(انگیزه بیرونی - انگیزه بیرونی  1(  انگیزه بیرونی - انگیزه درونی  
۴( انگیزه درونی - انگیزه بیرونی  ۳(انگیزه درونی - انگیزه درونی   

 در ارتباط با رفتن یکی از بازیکنان مطرح تیم استقالل به تیم نفت، علیرغم دلبستگی شدید به تیم خود و صرفا به دلیل گرفتن -   
دستمزد بیشتر در تیم نفت، کدام گزینه نمی تواند درست باشد؟

1( تحت تأثیر وعده های تیم نفت این تصمیم را گرفته است.
۲( به خاطر خود فوتبال این کار را انجام داده است و انگیزه این بازیکن ریشه در مسائل بیرونی داشته است.

۳(  منبع انگیزش در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد 
۴( علی رغم این که با نیازهای فطری او مطابقت نداشته است ،به دلیل منافع مالی فرد چنین تصمیمی را گرفته است. 
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عاملی که فرد را به حرکت وا می دارد و مسیری را که باید طی کند معین می کند، ............. است که از نظر ............. در افراد -   
می تواند ........... باشد.

1(  انگیزه - مثبت و منفی – یکسان                                    ۲( انگیزه - جهت و شدت - متفاوت 
۳( نگرش - مثبت و منفی – یکسان                                    ۴( نگرش - جهت و شدت - متفاوت 

 ماشین برای حرکت به موتور و نیروی محرکه نیاز دارد و انسان نیز برای انجام یک رفتار نیاز به موتور حرکتی دارد که انگیزه نام -    
دارد. کدام گزینه با این تعریف مطابق نیست؟

1( انگیزه سبب می شود که فرد کاری را انجام دهد و رفتاری را از خود نمایان سازد.
۲( انگیزه چیزی است که فرد را به حرکت در می آورد و مسیری را که باید طی کند، معین می کند.

۳(  انگیزه می توانند از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت باشند.
۴ (انگیزه عاملی درونی است که باعث می شود فرد به دنبال کاری که به آن عالقه دارد برود.

 

 »علی با والدین خود مشورت می کند که در وقت آزاد خود در کارگاه نجاری کار کند، ولی پدر علی معتقد است بهتر است به درس    - 
خود بپردازد و هزینه مالی را به او می دهد. اما علی می گوید: می خواهم روی پای خود بایستم. پاسخ علی به کدام نیازهای او مربوط 

است؟ تفاوت انسان و حیوان در برطرف کردن نیاز به آب چیست؟ 

1( نیازهای زیستی - نگرش                                           ۲( نیازهای فرازیستی - نگرش 

۳( نیازهای زیستی – غریزه                                             ۴( نیازهای فرازیستی - غریزه 

 جست وجوی علت رفتار به معنای توجه به عوامل ........... آن رفتار است. انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای ........... عوامل -    
انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان، بر خالف حیوان تابع عامل ............. است.

1(  محیطی - فرازیستی - نگرشی                                        ۲( انگیزشی - زیستی – نگرش

۳(  محیطی - زیستی – انگیزه                                               ۴( انگیزشی - فرازیستی - انگیزه 

 درباره" نگرش" کدام مورد نادرست است؟-    

1( به مجموعه عوامل زیستی و مادی که باعث رشد و تغییرات رفتار می گردد، نگرش می گویند. 

۲( در بررسی چرایی رفتار، گاه به عواملی توجه می شود که فراتر از نیازهای زیستی و مادی انسان است.

۳(  عوامل شکل دهنده به رفتار انسان. افزون بر عوامل انگیزشی تابع عوامل مختلف نگرش افراد هم هست. 

۴( عوامل شکل دهنده نگرش، متنوع است و تحت تأثیر نظام شناختی فرد، باورها و ارزشهای او قرار دارد.

..................... انگیزش بیرونی در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد.-    

1(  وجود                           ۲(هویت                           ۳(  الزمه                           ۴( منبع 

در کدام نوع انگیزش، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد؟-    

1(  انگیزش خارجی                           ۲( انگیزش خودساخته                           ۳(  انگیزش عالقه محور                           ۴( انگیزش درونی
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 در کدام نوع انگیزش، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد؟ -    

1( انگیزش متعالی                           ۲( انگیزش خاص                           ۳(  انگیزش بیرونی                           ۴( انگیزش درونی 

از چه جهاتی انگیزه ها می توانند در افراد متفاوت باشند؟-    

1( جهت - شدت                           ۲( قدرت - شدت                           ۳(  سرعت – قدرت                           ۴( جهت - سرعت 

................ چیزی است که شما را به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد. -    

1( هدف                       ۲( انگیزش                            ۳(  نگرش                         ۴( عوامل فرازیستی

 به عامل که شما را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد؛ چه می گویند؟-    

1( هدف                    ۲( نگرش                                ۳(انگیزش                         ۴( ادراک

 در کدام گزینه به ترتیب درونی یا بیرونی بودن انگیزه در هر یک از مثال های زیر به درستی مشخص شده است؟ -    

الف( خانم مرادی که چند سالی بود از همسرش جدا شده بود، با اولین مردی که به خواستگاری اش آمد، ازدواج کرد تا از آزار و اذیت 
حرف مردم رها شود.

ب( سارا با وجود اینکه پدرش به او قول داده در صورت موفقیت در کنکور، برایش یک دستگاه لپ تاپ میخرد، نه به خاطر لپ تاپ، 
بلکه به شوق موفق شدن درس می خواند.

ج( افراد حاضر در یک خیریه به صورت داوطلبی و بدون دریافت پول کار می کنند تا خود را آدم خوب و خیری نشان دهند.

1(  بیرونی - بیرونی – درونی                                         ۲( درونی - درونی – بیرونی

۳(  بیرونی – درونی – بیرونی                                          ۴( درونی - بیرونی – بیرونی

جست و جوی علت رفتار در واقع به معنای توجه به ............... است .-    

1( نوع تصمیم گیری درباره ی آن رفتار                             ۲( عوامل انگیزشی آن رفتار

۳( روش های حل مسئله و پیچیدگی رفتار                        ۴( عالقه و عدم عالقه به رفتار

به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود ................... می گویند.-    

 1( انگیزش                     ۲( نگرش                     ۳(  نیازهای حیاتی                     ۴( اراده 

تفاوت انسان و حیوان این است که انسان مانند حیوان بر اساس ................. در کنار خواسته ها آنچه که رفتار او را کنترل -    
می کند ........... است. 

1( غریزه و خواسته قدم بر نمی دارد . نگرش                                 ۲( عوامل زیستی قدم بر نمی دارد - انگیزش 
۳( نیازهای زیست محیطی عمل می کند – هدف                           ۴( عوامل زیستی عمل می کند – اراده
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در ارتباط با نیازهای زیستی انسان کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و خواسته قدم بر نمی دارد. 
۲( انسان با وجود تشنگی نمی نوشد و یا در صورت احتیاج شدید به پول و غذا، دیگری را بر خود مقدم می شمارد. 

۳( چه بسا فردی با وجود خستگی زیاد و نیاز شدید به خواب، خواب خود را به صورت ارادی به تأخیر می اندازد. 
۴( خواب یک نیاز زیستی است ولی احترام به جمع یک خواسته فردی است و فرد بر اساس احترام به دیگران، خواسته جمعی را به خواسته فردی ترجیح می دهد.

عوامل شکل دهنده نگرش، تحت تأثیر .............. فرد قرار دارد.-    

1( هدف، تصمیم، هنجارها                                          ۲( موقعیت و جایگاه، عوامل زیستی، ارزش ها 
۳( نام شناختی، باورها، ارزش ها                                  ۴( نظام شناختی، هدف، نوع تصمیم گیری 

جست و جوی علت رفتار به چه معنا است؟ -    

1( توجه به ناتوانی های شناختی فرد                             ۲( توجه به عوامل انگیزشی رفتار
۳( بررسی کنترل هیجانات                                            ۴( کاهش اعتماد افراطی 

عاملی که شمار را بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد را ....... می گویند-    

1( نگرش                     ۲( انگیزه                     ۳(  تمایل                     ۴( نظام ارزشی

در ارتباط با انگیزه های بیرونی و انگیزه های درونی، صحیح و غلط را مشخص کنید:-    

الف( در انگیزش بیرونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد.
ب( در انگیزش درونی، کار برای فرد جالب است و با نیازهای فطری او مطابقت دارد.

ج( منبع انگیزش بیرونی لذت در خود تکلیف است. 
د( منبع انگیزش درونی در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد.

1( ص. ص. غ.غ                     ۲(غ. غ. ص. ص                     ۳( غ. ص. غ . ص                     ۴( ص. ص. ص. غ 

هر کدام از موارد زیر، انگیزه بیرونی هستند با انگیزه درونی، مشخص کنید انگیزه ی: -    

الف( عالقه مندی یک فوتبالیست ماهر به بازی خوب، تحت تأثیر وعده و وعیدهای باشگاه برای دریافت پاداش ودستمزد است.
ب( علی اتاقش را تمیز می کند تا والدینش او را به سینما ببرند.

ج( ناصر تکالیفش را به موقع انجام می دهد تا اجازه داشته باشد در بازی فوتبال شرکت کند. 
د( حسین عاشق کوهنوردی است و با وجود خستگی، سرما، گرما و خطرات احتمالی دست از حرکت برنمی دارد تا به قله برسد.

 1( بیرونی - درونی - بیرونی – بیرونی                             ۲( درونی - بیرونی - درونی - بیرونی 
۳( بیرونی - بیرونی - بیرونی – درونی                              ۴( درونی - درونی - بیرونی – بیرونی

 کدام یک از گزینه های زیر انگیزه درونی هستند؟-    

1(  سوسن برای پاسخ به سوال معلم که به خوبی پاسخ داده نمره پیست دریافت می کند. 
۲( مینا برای این که ما در لب تاپی برایش بخرد به شدت درس می خواند تا با معدل خوبی سال تحصیلی را به اتمام برساند. 

۳( گروهی نوجوان در حیاط خانه با یکدیگر فوتبال بازی می کنند و با وجود گرسنگی زیاد، حاضر به ترک بازی نیستند و کسی هم برای بازی به آنها پاداشی 
نمی دهد. 

۴( علی اتاقش را تمیز می کند تا والدینش او را به سینما ببرند.

انگیزه و نگرش

463

در ارتباط با النظام باورها« صحیح و غلط بودن گزینه ها را مشخص کنید:-    

الف( نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرک قوی جهت دستیابی به اهداف فردی است. 
ب( نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی هم چون خانواده، مدرسه و اجتماع ساخته می شود.

ج( اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم، نظام باورهای ما را شکل می دهد.
 د( در دنیای فعلی برای این که »هر ملتی بمانند، باید بدانند، در این مثال این باور وجود دارد که شرط سرافرازی یک ملت دانایی است.

1(  ص. ص. غ.غ                     ۲( غ. غ. ص. ص                     ۳( غ. ص. غ. ص                     ۴( ص. غ. غ. غ

کدام یک از عبارات زیر در زمینه انواع »انگیزش« درست نمی باشد؟-    

1( در انگیزش درونی منبع لذت در خود تکلیف است.
۲( در انگیزش درونی فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد. 

۳( در انگیزش بیرونی پاداش و لذت با نیازهای فطری مطابقت دارد. 
۴( در انگیزش بیرونی عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد.

کدام یک از گزینه های زیر از نظر نوع »انگیزش« با بقیه متفاوت است؟ -    

1( فاطمه با دقت بسیار اتاقش را مرتب نگه می دارد، زیرا این کار به او آرامش می دهد. 
۲( مجید همیشه در امور درسی و غیر درسی به برادرش کمک می کند، چون خود را در قبال او مسئول می داند. 

۳( سارا از مادرش پرستاری می کند و علی رغم خستگی با عالقه به کارهای منزل رسیدگی می کند. 
۴( علی با جدیت درس می خواند، چون قرار است در صورت ممتاز شدن هدیه نفیسی از پدرش دریافت کند.

کدام یک از عبارات زیر بیانگر انگیزه ی درونی است؟  -    

1( علی اتاقش را تمیز می کند، تا والدینش او را به سینما ببرند. 
۲( فوتبالیست ماهر به دلیل پاداش بیشتر، بازی خوبی از خود ارائه می دهد. 

۳( مینا برای دریافت دوچرخه ی مورد عالقه اش، خوب درس می خواند. 
۴( حسین عاشق کوهنوردی است و با وجود خطرات احتمالی، دست از حرکت برنمی دارد تا به قله برسد.

در کدام گزینه، تفاوت بین انگیزهی درونی و بیرونی به درستی بیان شده است؟-    

1( در انگیزش درونی، منبع لذت در خود تکلیف است. 
۲( در انگیزش بیرونی، منبع لذت در خود تکلیف است. 

۳( در انگیزش درونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد. 
۴( در انگیزش بیرونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد.

کدام مثال انگیزش بیرونی محسوب می شود؟-    

1( مینا به ریاضی عالقه دارد، تمرین هایش را با دقت انجام می دهد و نمره ۲0 می گیرد. 

۲( مهسا به نقاشی عالقمند است و تالش می کند در آینده معلم نقاشی موفقی در مدارس تهران شود. 

۳( مبینا خوشحال کردن دیگران را دوست دارد و روز تولد مادرش برای او هدیه ای می خرد که می داند آن را دوست دارد. 

۴( مریم برای پدرش احترام قائل است و به خاطر برآورده کردن توقعات او به تحصیل در دانشگاه ادامه می دهد.
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در کدام گزینه، تفاوت بین انگیزهی درونی و بیرونی به درستی بیان شده است؟-    
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کدام گزینه بیان گر انگیزه ی درونی است؟-    

۲( خواندن کتاب های مورد عالقه ی تاریخی با وجود خستگی  1( بازی خوب والیبالیست ماهر جهت دریافت پاداش بیشتر   

۴( انجام دادن به موقع تکالیف به جهت حضور در بازی بسکتبال ۳( درس خواندن به دلیل خرید دوچرخه توسط پدر   

در انگیزه درونی، نیاز و منبع لذت در چیست؟-    

1( فطری - خود تکلیف                              ۲( اکتسابی - پاداش                                 ۳( ادراک - رفتار مثبت                              ۴( گرایش به اعتماد به نفس

کدام گزینه در ارتباط با مفاهیم انگیزه و نگرش درست نیست؟ -    

1( تفاوت انسان و حیوان، به وجود نگرش در انسان، به عنوان یک عامل کنترل کننده رفتار بر می گردد. 

۲( پرسش هایی مبنی بر تفاوت بین فردی در انجام یا عدم انجام برخی کارها، تنها به عوامل نگرشی رفتار مربوط می شوند. 

۳( اگر فردی نیازهای فیزیولوژیکی خود را برای نیازهای متعالی تر به تعویق بیندازد، عامل نگرش به رفتار او مسلط

۴( عوامل شکل دهنده به رفتار انسان، شامل عوامل انگیزشی )زیستی( و عوامل نگرشی میباشند.

چه تعداد از موارد زیر به انگیزه درونی اشاره دارند؟-    

الف( شرکت در مسابقه تلویزیونی برای بردن جایزه میلیونی آن

ب( خواندن مداوم کتاب داستان بدون توجه به زمان 

ج( درس خوندن به امید گرفتن نمره    و شاگرد اول شدن

 د( ارائه یک بازی خوب در والیبال تحت تاثیر وعده و وعیدهای باشگاه 

1( صفر                     ۲( یک                     ۳(  دو                     ۴( سه

 »موتور محرکه انسان« و »مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار می شود، به ترتیب چه نام دارند؟    - 

1( اراده - نگرش                     ۲( انگیزش - نگرش                     ۳(  اراده – انگیزش                     ۴( انگیزش – اراده

فردی که سیگار می کشد و باور دارد که سیگار کشیدن سبب ایجاد سرطان ریه می شود، برای رفع حالت ...... که ناراحت کننده -    
هم هست می تواند این ارتباط را ....... که البته ....... . 

1(  ناخوشایند - نادیده بگیرد - عقلی است.                                 ۲( ناهماهنگی - انکار کند - عقلی نیست. 

۳( متناقض - بازنگری کند - عاقالنه است.                                 ۴( متضاد - برنامه ریزی - عاقالنه نیست.

حمید علیرغم تالش زیاد برای موفقیت در کنکور، نتوانست رتبه مورد نظرش را کسب کند. او معتقد است دیگر توانایی درس -    
خواندن ندارد و نمی خواهد برای بار دوم در کنکور شرکت کند. به نظر شما کدام عامل نگرشی در رفتاراو تاثیر بیشتری گذاشته است؟ 

1( ضعف اراده                     ۲( بی هدفی                     ۳( نظام ارزشی و باورها                     ۴( ناهماهنگی شناختی

تالش بی وقفه افراد برجسته ای که علی رغم محدودیت های زیاد توانسته اند به موفقیت های جهانی دست یابند، بیشتر بیانگر -    
کدام یک از عوامل انگیزشی می باشد؟

1( اراده                     ۲( هدفمندی                     ۳( ناهماهنگی شناختی                     ۴( نظام باورها 
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تحت تأثیر موانع زودگذر و عواملی مثل خستگی قرار نگرفتن، نتیجه کدام ویژگی هدفمندی است؟-    

1(  هدف معین فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد.  

۲( انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی باعث انسجام در رفتار می شود. 

۳( هدف چیزی است که انسان فکر می کند برای او مؤثر و مفید است. 

۴( حرکت در مسیر دستیابی به هدف نوعی موفقیت تلقی می شود.

کدام یک از عبارات زیر در زمینه انتخاب هدف« درست نمی باشد؟-    

1( برای رسیدن به اهداف باالتر باید آنها را به اهداف کوچک تر و قابل وصول تقسیم کنیم. 

۲( اگر اهداف را بسیار کوچک انتخاب کنیم، انگیزه تالش و عمل بیشتری پیدا می کنیم. 

۳( اگر از ابتدا هدف را باال و دست نیافتنی انتخاب کنیم هرگز نمی توانیم به آنها دست یابیم و از تالش باز می مانیم. 

۴( اگر اهداف زودگذر و بی ارزش را انتخاب کنیم، از انجام آنها احساس ارزشمندی، افتخار و غرور نمی کنیم.

در مذاکرات هسته ای باور مسئولین دولت جمهوری اسالمی، مبنی بر اینکه انرژی هسته ای حق طبیعی ما می باشد، آنها را -    
توانمند ساخت تا با قدرت تمام، در لوزان سوئیس به گفتگو بنشینند و طی توافقنامه ای، پیروز مذاکرات باشند.به ترتیب این مطالب به 

کدام یک از مهم ترین عوامل نگرشی و اثر چه نیرویی در انسان ها اشاره دارد؟ 

۲( باورها و نظام ارزشی فرد - باورهای مثبت و سازنده  1( هدفمندی - اراده قوی و کارآمد   

۴( باورها و نظام ارزشی فرد - اداره قوی و کارآمد ۳( هدفمندی - باورهای مثبت و سازنده  

کدام گزینه ی زیر صحیح می باشد؟-    

1( انسان و حیوان هر دو تابع عوامل نگرشی هستند. 

۲( به مجموعه عوامل زیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار ما می شود، نگرش می گویند. 

۳( در بررسی چرایی رفتار، تنها به عوامل زیستی و مادی انسان توجه می شود. 

۴( در کنار خواسته های انسان، آن چه رفتار او را کنترل می کند، نگرش نامیده می شود.

در ارتباط با »نگرش«، کدام یک از گزینه ها درست می باشد؟ -    

1( نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان بیشتر به شکل مثبت عمل می کنند. 

۲( مهم ترین عوامل نگرش عبارتند از: باورها و نظام ارزشی، هدفمندی، انگیزه های بیرونی و درونی، ادراک کنترل و کارایی 

۳( نگرش مجموعه عوامل فرازیستی است که باعث به حرکت درآوردن رفتار و هیجان می شود. 

۴( هر نگرش دارای یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک عنصر آمادگی برای عمل است.

چه زمانی فرد از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی خود مصون می ماند؟ -    

1( برنامه ریزی                     ۲( آموزش                     ۳(  اعتماد به نفس                     ۴( انتخاب هدف

 به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدام یک از عوامل نگرشی اشاره دارد؟   - 

الف( امید به موفقیت را به همراه دارد.

ب( موتور محرکه قوی جهت دست یابی به هدف های فردی و جمعی است.
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ج( از هر چه سختی و درد دارد دوری می کنیم. 

1( اراده - باورها و نظام ارزشی - ادراک کنترل                        ۲( هدفمندی - اراده - ادراک کارایی 

۳( اراده - انگیزش - ادراک کارایی                                         ۴( هدفمندی - باورها و نظام ارزشی - ادراک کنترل

او -     با زندگی  رابطه  و کدام عبارت در  یادآوری می کند  را  انگیزشی  از عوامل  ترتیب داستان زندگی نیک وی آچیچ کدام یک  به 
نادرست می باشد؟

1( اراده - در سال 198۳ در استرالیا متولد شده است. 

۲( هدفمندی - در شنا، موج سواری و بازی گلف مهارت دارد. 

۳( اراده - در 17 سالگی مؤسسه زندگی بدون مرزه را به منظور امید دادن به افراد افسرده تاسیس کرد. 

۴( هدفمندی - در ۲1 سالگی از دانشگاه با سه مدرک لیسانس در رشته های حسابداری، مدیریت و برنامه ریزی مالی، فارغ التحصیل شد.

کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با »باورها و نظام های ارزشی فرد« است؟-    

1( وقتی که باور می کنیم که کنترلی بر محیط خود نداریم، انگیزه عمل در ما به وجود نمی آید و هیچ تالشی نمی کنیم. 

۲( به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود. 

۳( شناخت ما همچون نظام قاعده مندی است که بین عناصر آن پیوندهای بسیاری برقرار است. 

۴( بسیاری از ناتوانایی های ما به این دلیل است که باور می کنیم ناتوانیم.

نظام باورهای ما را چه چیزی شکل می دهد؟ -    

1( وراثت )خانواده(                                                                   ۲( یادگیری فردی    

۳( اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم.                             ۴( انگیزه های درونی 

در کدام گزینه، عناصر نگرش به درستی بیان شده است؟-    

۲( هیجانی - شناختی - جسمانی  1( شناختی - آمادگی برای عمل - احساسی   

۴( آمادگی برای عمل - جسمانی - هیجانی  ۳( شناختی - احساسی - هیجانی    

در چه صورت در انسان احساس ارزشمندی، افتخار و غرور به وجود نمی آید؟-    

 1( انتخاب اهداف معین                                                         ۲( انتخاب اهداف قابل وصول

۳(  انتخاب اهداف زودگذر و کوچک                                        ۴( انتخاب اهداف واال و دست نیافتنی

................... چیزی است که شما را به حرکت در می آورد و مسیری را که باید طی کنید معین می کند و از نظر ................ -    
افراد متفاوت است.

1( نگرش - هدف – اراده                                                               ۲( رفتار - ارزشی - هنجاری 

۳( انگیزه - جهت – شدت                                                             ۴( هدف - دیدگاه - باور 
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در ارتباط با نگرش، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( بزرگساالن بر خالف کودکان و حیوانات، علت رفتار خودرا فراتر از نیازهای زیستی می دانند. 

۲( نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان، به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند. 

۳( به عوامل ایجاد کننده رفتار نگرش می گویند. 

۴( عوامل نگرش مثبت عبارتند از : باورها و نظام ارزشی فرد، اراده، اسناد و درماندگی آموخته شده

در ارتباط با اثر باورهای مثبت و منفی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:-    

الف( باورهای مثبت و سازنده اثر نیرو بخشی دارند.

ب( اگر باورهای غلط شکل بگیرد و ما توانایی انجام کاری را نداشته باشیم، نمی توانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم.

ج( عوامل فردی هم چون احساس ناتوانی، ناامیدی، بی ارزشی باعث شکل گیری باورهای غلط می شود.

 د( عوامل درونی هم چون تحقیر دیگران، عدم حمایت اجتماعی و ... باعث شکل گیری باورهای غلط می شود.

 1( ص. ص.غ.غ                     ۲( غ. غ. ص. ص                     ۳(  ص. غ . ص. غ                     ۴( غ. ص. غ، ص

در مورد هدفمندی )انتخاب هدف( در عامل موثر در نگرش، کدام گزینه را صحیح نمی دانید؟-    

1( هدف هر چیزی است که انسان سعی دارد به آن برسد و فکر می کند برای او مؤثر و مفید است. 

۲( افرادی که سعی دارند به چیزی برسند در واقع به رفتاری دست زده اند که هدف دارد و هدفش متمرکز بر حال است

۳( انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار می شود. 

۴( هدف معین فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی خود مصون می دارد.

همچون -     عواملی  و   ............... موانع  تاثیر  تحت  فرد  شود.  می  تلقی  موفقیت  نوعی   ................. به  دستیابی  در  حرکت 
............... قرار نمی گیرد. انتخاب ............ امید به موفقیت را به همراه می آورد.

۲( هدف - زودگذر - خستگی - هدفی  1( ادراک - پایدار - احساس - ادراک درست   

۴( آموزش - ناپایدار - ناامیدی - آموزش صحیح  ۳( برنامه ریزی - پیچیده - بحران - برنامه ی کامل  

اگر فردی بداند که سیگار کشیدن سبب ایجاد سرطان ریه می شود .................................... و باز هم به کشیدن سیگار -    
ادامه دهد ..................باور او با رفتارش .................. است.

1( اعتقاد به عملکرد – متضاد                                                 ۲( باور - عمل نادرست - متناقض 

۳( ادراک - کج رفتاری – هماهنگ                                        ۴( شناخت و باور - رفتار - ناهماهنگ 

آن -     به  که  شود  فکری  ناهماهنگی  دچار  فرد  و  نباشد  هماهنگ  باور  با  رفتارمان  که  است  این  افراد  در  رفتار  بروز  عوامل  از 
................... می گویند. 

1( ناهماهنگی شناختی                                                                      ۲( ناباوری نظام مند 

۳( توانمندی ناقص                                                                            ۴( ناهماهنگی ادراکی
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در ارتباط با نگرش، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( بزرگساالن بر خالف کودکان و حیوانات، علت رفتار خودرا فراتر از نیازهای زیستی می دانند. 

۲( نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان، به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند. 

۳( به عوامل ایجاد کننده رفتار نگرش می گویند. 

۴( عوامل نگرش مثبت عبارتند از : باورها و نظام ارزشی فرد، اراده، اسناد و درماندگی آموخته شده

در ارتباط با اثر باورهای مثبت و منفی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:-    

الف( باورهای مثبت و سازنده اثر نیرو بخشی دارند.

ب( اگر باورهای غلط شکل بگیرد و ما توانایی انجام کاری را نداشته باشیم، نمی توانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم.

ج( عوامل فردی هم چون احساس ناتوانی، ناامیدی، بی ارزشی باعث شکل گیری باورهای غلط می شود.

 د( عوامل درونی هم چون تحقیر دیگران، عدم حمایت اجتماعی و ... باعث شکل گیری باورهای غلط می شود.

 1( ص. ص.غ.غ                     ۲( غ. غ. ص. ص                     ۳(  ص. غ . ص. غ                     ۴( غ. ص. غ، ص

در مورد هدفمندی )انتخاب هدف( در عامل موثر در نگرش، کدام گزینه را صحیح نمی دانید؟-    

1( هدف هر چیزی است که انسان سعی دارد به آن برسد و فکر می کند برای او مؤثر و مفید است. 

۲( افرادی که سعی دارند به چیزی برسند در واقع به رفتاری دست زده اند که هدف دارد و هدفش متمرکز بر حال است

۳( انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار می شود. 

۴( هدف معین فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی خود مصون می دارد.

همچون -     عواملی  و   ............... موانع  تاثیر  تحت  فرد  شود.  می  تلقی  موفقیت  نوعی   ................. به  دستیابی  در  حرکت 
............... قرار نمی گیرد. انتخاب ............ امید به موفقیت را به همراه می آورد.

۲( هدف - زودگذر - خستگی - هدفی  1( ادراک - پایدار - احساس - ادراک درست   

۴( آموزش - ناپایدار - ناامیدی - آموزش صحیح  ۳( برنامه ریزی - پیچیده - بحران - برنامه ی کامل  

اگر فردی بداند که سیگار کشیدن سبب ایجاد سرطان ریه می شود .................................... و باز هم به کشیدن سیگار -    
ادامه دهد ..................باور او با رفتارش .................. است.

1( اعتقاد به عملکرد – متضاد                                                 ۲( باور - عمل نادرست - متناقض 

۳( ادراک - کج رفتاری – هماهنگ                                        ۴( شناخت و باور - رفتار - ناهماهنگ 

آن -     به  که  شود  فکری  ناهماهنگی  دچار  فرد  و  نباشد  هماهنگ  باور  با  رفتارمان  که  است  این  افراد  در  رفتار  بروز  عوامل  از 
................... می گویند. 

1( ناهماهنگی شناختی                                                                      ۲( ناباوری نظام مند 

۳( توانمندی ناقص                                                                            ۴( ناهماهنگی ادراکی
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دارای -     او  می گویند  است   ................ دیگر  یک  با  که  باشد  متناقض   و   ................. شناخت  دو  دارای  شخصی  وقتی 
ناهماهنگی............... است.

1( ناهمزمان - متناقض - ادراکی                                                   ۳(  هم زمان - متناقض - شناختی

۲( زودگذر - نامتناقض - احساسی                                                  ۴( ناپایدار - متضاد – رفتاری

مینا می گوید: »من عمویم را خیلی دوست دارم ولی به دیدارش نمی روم.« این یک مورد از.................است-    

1( ناهماهنگی شناختی                     ۲( ادراک ناقص                     ۳( ناهماهنگی احساسی                     ۴( تناقض باورها

در مورد سیستمی دیدن نظام شناختی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( شناخت ما هم چون نظام قاعده مندی است که بین عناصر آن پیوندهای بسیاری برقرار است. 

۲( هر چه موارد مثبت پیرامون یک موضوع بیشتر باشد گرایش فرد به استفاده از آن بیشتر می شود. 

۳( یک عنصر هر چه نیرومندتر و هر اندازه ارزیابی مثبت آن قوی تر باشد تأثیر قوی تری بر نگرش شخص داشت. 

۴( هر گاه فرد مجبور شود بین دو انتخاب مطلوب را بگزیند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم می شود.

در ارتباط با ناهماهنگی شناختی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-    

1( هر نگرش دارای یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک عنصر آمادگی برای عمل است. 

۲( نگرش های دوران کودکی هماهنگ با نگرش های خانواده است. 

۳( نگرش ها در دوران مدرسه و تحصیل دانشگاهی امکان پیش ترین تغییر را پیدا می کند. 

۴( نگرش ها پس از شکل گیری از ثبات بیشتری برخوردار شده و تابع اصل هماهنگی شناخت هستند یعنی در برابر تغییر مقاومت می کنند.

در مورد فردی که اظهار می کند ارزش های انسانی و اخالقی برایش مهم است و با جدیت، تمام وقت و انرژی اش را در جهت -    
کسب در آمد و منافع مادی صرف می کند، کدام گزینه صادق است؟ 

1( اراده قوی                     ۲( هدفمندی                     ۳( ناهماهنگی شناختی                     ۴( باورهای مثبت و سازنده 

به ترتیب کدام یک از موارد زیر جز ناهماهنگی های شناختی نمی باشد و زندگی نیک وی آچیج نشان دهنده چیست؟-    

1( سیگار کشیدن و اطالع از تاثیر آن در سرطان - اهمیت باورها و نظام ارزشی فرد 

۲( برنامه ریزی نامناسب و پر بودن زمان شخص - نقش مهم اراده 

۳( درس نخواندن و توقع نمره بیست داشتن - اهمیت باورها و نظام ارزشی فرد 

۴( تحصیل در کشوری دور و تقاضای مدرک معتبر داشتن - نقش مهم اراده

به ترتیب درست یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه بیان شده است؟ -    

الف( عوامل شکل دهنده به رفتار انسان، عالوه بر عوامل انگیزشی )زیستی(، تابع عوامل مختلف نگرشش افراد هم هست که متنوع 
می باشد و تحت تاثیر نظام شناختی فرد قرار دارد. 

ب( انتخاب هدف، عالوه بر ایجاد اراده باعث احساس از بین رفتن عمده موانع می شود.
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ج( تنها کاری که فرد در هنگام ناهماهنگی می تواند انجام دهد این است که رفتار و با هدف های خود را تغییر دهد.

 د( معموال افراد علل شکست خود را در امتحان می دانند و سعی می کنند بدون نسبت دادن آن به دیگران، دالیل شکست خود را از 
بین ببردند.

1(  غ - ص -غ - ص                                    ۲( ص -غ-غ-غ                                    ۳( غ - غ-غ-غ                                    ۴( ص - ص - غ- غ

تصور کنید که میان نگاه مثبت به رشته تحصیلی و کاهش غیبت در کالس درس رابطه مستقیم وجود داشته باشد به این معنا که -    
دانشجویی که از رشته خود رضایت دارد کمتر به غیبت می پردازد، اگر فرض کنیم که استاد بخواهد میزان غیبت را به پایین ترین حد 

ممکن برساند تا به بهترین وجه کالس برگزار شود، باید در چه مسئله ای تغییر ایجاد نماید؟ 

1(  اصالح نظام فکری و ارزش ها                                      ۲( بهبود هماهنگی شناختی 

۳( ترویج نگاه مثبت                                                            ۴( کاهش درماندگی آموخته شده

کدام یک از گزینه های زیر، تکمیل کننده جمله زیر می باشد؟ ................. پس از شکل گیری، از ثبات بیشتری برخوردار -    
هستند و تابع اصل ................ هستند، یعنی در برابر ................ مقاومت می کنند.«

1( نظام ارزشی فرد - ادراک کنترل - ثبات                                     ۳( نگرش ها - هماهنگی شناختی - تغییر

۲( نگرش ها - ادراک کارایی - تغییر                                               ۴( نظام ارزشی فرد - ناهماهنگی شناختی – ثبات

سارا به رشته دانشگاهی اش بسیار عالقمند است، اما پس از ازدواج، همسرش به او اجازه ادامه تحصیل نمی دهد. سارا اظهار -    
می کند کسانی که ادامه تحصیل داده اند مجبور شده اند دوران جوانی خود را به سختی بگذرانند و از زندگی خود لذت نبرند. به نظر 

شما این گفته سارا بیانگر چیست؟ 

١( او به خاطر عالقه به همسرش، عالقه خودش را تغییر داده است تا زندگی بهتری داشته باشد. 

۲( او برای اینکه دچار تنش نشود، به چنین توجیهاتی روی آورده است تا بین رفتار و شناختش هماهنگی برقرار کند. 

٣( او برای اینکه از بیراهه رفتن و اتالف منبع انرژی خود جلوگیری کند، هدف زندگیش را تغییر داده است. 

۴( بین این زوج »ناهماهنگی شناختی وجود دارد و سارا برای حل آن، نظرات خودش را به نظرات همسرش نزدیک کرده است.

کدام عامل نگرشی، بهتر از عوامل دیگر رفتار کودک زیر را توجیه می کند؟ -    

کودکی اعتقاد دارد که همه افراد درستکارند. او با ورود به جامعه موارد زیادی از رفتارهای نادرست اخالقی را مشاهده می کند، اما از 
اعتقاد خود دست برنمی دارد، بلکه رفتارهای نادرست را به گونه ای توجیه می کند که درست به نظر بیایند

 1( باورها و نظام ارزشی فرد                               ۲( ادراک کنترل                               ۳(  ناهماهنگی شناختی                               ۴( اسناد

ناهماهنگی شناختی داشتن در یک فرد به چه معناست؟ -    

۲( انگیزه منفی  1( عدم تمرکز در انتخاب یک هدف واحد     

۴( عدم کنترل خواسته های روانی – شناختی ۳( داشتن دو شناخت هم زمان و تناقض که با یکدیگر متناقض هستند.   

پاسخ پرسش های زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟-    

الف( کدام عامل عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار می شود؟

ب( کدام یک در زمره نگرش از نوع مثبت نمی باشد؟ 
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ج( تنها کاری که فرد در هنگام ناهماهنگی می تواند انجام دهد این است که رفتار و با هدف های خود را تغییر دهد.

 د( معموال افراد علل شکست خود را در امتحان می دانند و سعی می کنند بدون نسبت دادن آن به دیگران، دالیل شکست خود را از 
بین ببردند.

1(  غ - ص -غ - ص                                    ۲( ص -غ-غ-غ                                    ۳( غ - غ-غ-غ                                    ۴( ص - ص - غ- غ

تصور کنید که میان نگاه مثبت به رشته تحصیلی و کاهش غیبت در کالس درس رابطه مستقیم وجود داشته باشد به این معنا که -    
دانشجویی که از رشته خود رضایت دارد کمتر به غیبت می پردازد، اگر فرض کنیم که استاد بخواهد میزان غیبت را به پایین ترین حد 

ممکن برساند تا به بهترین وجه کالس برگزار شود، باید در چه مسئله ای تغییر ایجاد نماید؟ 

1(  اصالح نظام فکری و ارزش ها                                      ۲( بهبود هماهنگی شناختی 

۳( ترویج نگاه مثبت                                                            ۴( کاهش درماندگی آموخته شده

کدام یک از گزینه های زیر، تکمیل کننده جمله زیر می باشد؟ ................. پس از شکل گیری، از ثبات بیشتری برخوردار -    
هستند و تابع اصل ................ هستند، یعنی در برابر ................ مقاومت می کنند.«

1( نظام ارزشی فرد - ادراک کنترل - ثبات                                     ۳( نگرش ها - هماهنگی شناختی - تغییر

۲( نگرش ها - ادراک کارایی - تغییر                                               ۴( نظام ارزشی فرد - ناهماهنگی شناختی – ثبات

سارا به رشته دانشگاهی اش بسیار عالقمند است، اما پس از ازدواج، همسرش به او اجازه ادامه تحصیل نمی دهد. سارا اظهار -    
می کند کسانی که ادامه تحصیل داده اند مجبور شده اند دوران جوانی خود را به سختی بگذرانند و از زندگی خود لذت نبرند. به نظر 

شما این گفته سارا بیانگر چیست؟ 

١( او به خاطر عالقه به همسرش، عالقه خودش را تغییر داده است تا زندگی بهتری داشته باشد. 

۲( او برای اینکه دچار تنش نشود، به چنین توجیهاتی روی آورده است تا بین رفتار و شناختش هماهنگی برقرار کند. 

٣( او برای اینکه از بیراهه رفتن و اتالف منبع انرژی خود جلوگیری کند، هدف زندگیش را تغییر داده است. 

۴( بین این زوج »ناهماهنگی شناختی وجود دارد و سارا برای حل آن، نظرات خودش را به نظرات همسرش نزدیک کرده است.

کدام عامل نگرشی، بهتر از عوامل دیگر رفتار کودک زیر را توجیه می کند؟ -    

کودکی اعتقاد دارد که همه افراد درستکارند. او با ورود به جامعه موارد زیادی از رفتارهای نادرست اخالقی را مشاهده می کند، اما از 
اعتقاد خود دست برنمی دارد، بلکه رفتارهای نادرست را به گونه ای توجیه می کند که درست به نظر بیایند

 1( باورها و نظام ارزشی فرد                               ۲( ادراک کنترل                               ۳(  ناهماهنگی شناختی                               ۴( اسناد

ناهماهنگی شناختی داشتن در یک فرد به چه معناست؟ -    

۲( انگیزه منفی  1( عدم تمرکز در انتخاب یک هدف واحد     
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پ( چه عاملی موتور محرکهی قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است؟

1( انتخاب هدف - عدم کنترل و ادراک کارایی - نظام باورهای هر فرد و جامعه      ۲( داشتن اراده - عدم هماهنگی شناختی - نظام باورهای هر فرد و جامعه 

۳( انتخاب هدف - عدم درماندگی آموخته شده - اراده قوی                                     ۴( داشتن اراده - عدم ناهماهنگی شناختی - اراده قوی

رضا فردی    ساله است که تاکنون دو بار در کنکور سراسری شرکت کرده است اما برای قبولی در رشته مورد نظر خود، موفقیتی -    
کسب نکرده است. لذا او رغبتی برای شرکت دوباره در آزمون سراسری ندارد و به این باور رسیده است که در مسیر کنکور به موفقیتی 

دست پیدا نمی کند. در ارتباط با قضیه فوق کدام گزینه نادرست می باشد؟ 
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۳( اگر بین کار خود و پیامدهای آن رابطه ای نبینیم، دست از کار می کشیم. 

۴( مسئله درماندگی آموخته شده در حیوانات شدیدتر از انسان است به دلیل اینکه حیوانات فاقد نگرش میباشند.
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ب( ایجاد نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب در صورت ناهماهنگی ج تغییر رفتار و با تغییر نگرش

 1( نقش متقابل عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان - ضرورت هماهنگی الزم ادراک کنترل و کارایی با شواهد محیطی - بروز ناهماهنگی شناختی 

۲( تاثیر سبک زندگی با عوامل خطر ساز بیماری - ضرورت هماهنگی الزم ادراک کنترل و کارایی با شواهد محیطی - درماندگی آموخته شده

۳(  نقش متقابل عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان – مرتب نبودن کوشش های فرد با پیشرفت های او - بروز ناهماهنگی شناختی 

۴( تأثیر سبک زندگی با عوامل خطر ساز بیماری - مرتب نبودن کوشش های فرد با پیشرفت های او - درماندگی آموخته شده

پاسخ هر یک از پرسش های زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ -    

الف( انگیزه ها از چه نظر در افراد متفاوت می باشد؟

ب( جستجوی علت رفتار، در واقع به معنای توجه به کدام عامل می باشد؟

ج( کدام نگرش ها، در زمره نگرش های مثبت نمی باشد؟ 

۲( درونی و بیرونی - عوامل نگرشی - درماندگی آموخته شده  1( جهت و شدت - عوامل انگیزشی - اسناد    

۴( جهت و شدت - عوامل نگرشی - عدم ادراک کنترل و کارایی ۳( درونی و بیر وین - عوامل انگیزشی - ناهماهنگی شناختی   

در جامعه ای که ظلم رایج باشد و حق به حقدار نرسد، کدام مسئله به وجود می آید؟ -    

1( عدم ادراک کارایی                                                ۲( درماندگی آموخته شده

۳( اسناد درونی                                                         ۴( ناهماهنگی شناختی

حامد دوست دارد شناگر ماهری شود و معتقد است افراد خوش شانس در مسابقه شنا برنده می شوند. او با اینکه سخت مشغول -    
امتحانات پایان ترم است، برای موفقیت در این مسابقه هم تالش می کند و نفر اول می شود. کدام یک از عوامل نگرشی درباره او 

صدق نمیکند؟

1( اسناد درونی                     ۲(ناهماهنگی شناختی                     ۳(  اراده قوی                     ۴( هدفمندی
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در کدام گزینه، شکست در آزمون استخدامی به عوامل درونی اسناد داده شده است؟ -    

۲( دشواری آزمون بیش از حد معمول بود.  1( افرادی که آشنا داشتند در این آزمون قبول شدند.  

۴( من برای پاسخ دادن به سؤاالت آزمون آماده نشده بودم. ۳( شخصی که مصاحبه را انجام داد، با من دشمنی داشت.   

کدام مورد درماندگی آموخته شده نیست؟-    

1( کارکنان شرکت در رای گیری انتخاب رئیس شرکت نمی کنند، زیرا می دانند رئیس از قبل انتخاب شده است. 

۲( محمد در برابر بیماری تسلیم شده است، زیرا پس از مراجعه به چند پزشک سالمتی اش را به دست نیاورده است. 

۳( رضا چند بار سعی کرده سیگار را ترک کند، اما موفق نشده است و به کشیدن سیگار ادامه می دهد. 

۴( سامان محکوم به ۵ سال زندان شده است و چون خود را مستحق این مجازات می داند، تالشی برای آزادی نمی کند.

نوجوانی که معتقد است دانش و مهارت الزم برای حل اختالف پدر و مادرش را ندارد و در نتیجه برای رفع جروبحثهای دائمی -    
آنان تالش نمی کند، تحت تأثیر کدام عامل نگرشی است؟ 

1( عدم ادراک کارایی                     ۲( عدم ادراک کنترل                     ۳(  درماندگی آموخته شده                     ۴( اسناد بیرونی

مریم بر سر موضوعی پیش پا افتاده با همکارش وارد جر و بحث می شود و نسبت به او پرخاشگری می کند و در نهایت هر دوی -    
آنها ناراحت می شوند. مریم انگیزه ای برای عذرخواهی ندارد و معتقد است شرایط سخت زندگی و کار منجر به بروز این رفتار در او 

شده است. علت بی انگیزگی مریم برای عذرخواهی چیست؟

1( اراده ضعیف برای جبران اشتباه                                           ۲( باورها و نظام ارزشی غیر اخالقی 

۳( عدم احساس کنترل                                                             ۴( قرار گرفتن تحت تاثیر عوامل زودگذر

کدام عبارت صحیح می باشد؟-    

1( توانایی و دشواری تکلیف، جزء عوامل قابل کنترل می باشند. 

۲( بهتر است پیروزی با شکست را به دشواری تکلیف نسبت دهیم. 

۳( نسبت دادن شکست به عواملی همانند توانایی پایین خود، انگیزهی جبران را کم می کند. 

۴( استعداد و دشواری تکلیف از عوامل ناپایدار موفقیت و شکست می باشند.

کدام یک از عبارات زیر منجر به درماندگی آموخته شده نمی شود؟ -    

1( خوردن دارو و بهبود نیافتن بیماری                                                         ۲( درس خواندن و نمره ی خوب نگرفتن 

۳( روشن نشدن ماشین در صورت دستکاری آن                                         ۴( ادامه نیافتن صدای گوش خراش در صورت فشار دادن دکمه ی ضبط صوت

عدم هماهنگی ادراک کنترل شده و کارایی با شواهد محیطی باعث بروز چه چیزی می شود؟-    

1(  ادراک کنترل و کارایی کاذب مانع بروز رفتار می شود.                   ۲( فشار روانی و تغییر در رفتار فرد 

۳( ناهماهنگی شناختی و بروز ناکامی ها                                            ۴( کاهش انگیزه برای اجرای برنامه های مورد نظر

 افرادی که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند، به چه حالتی دچار می شوند؟ -    

1( پرخاشگری                     ۲( تعارض                     ۳( درماندگی آموخته شده                     ۴( ناکامی 
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در اثر ایجاد ادراک کنترل و کارایی کاذب، کدام یک از نتایج زیر حاصل می شود؟ -    

1( افزایش تعداد پیامدهای ناگوار اطراف                                          ۲( عدم بروز رفتار 

۳( خارج شدن محیط از کنترل                                                         ۴( ایجاد ناهماهنگی ادراک با شواهد محیطی

کدام دو عبارت زیر در رابطه با ادراک کنترل و کارایی نادرست هستند؟ -    

1( ادراک کنترل و کارایی کاذب مانع بروز رفتار است . ما همواره دوست داریم، همه چیز مطابق نظر و تحت اختیار ما باشد. ۲( ادراک کنترل یعنی احساس داشتن 
مهارت و دانش الزم برای انجام یک کار - سازنده بودن ادراک کنترل و کارایی یعنی هماهنگی آنها با شواهد محیطی 

۳( دوری از هر چه که سختی و درد دارد نشانگر ادراک کارایی است - معلمی که احساس می کند توانایی الزم را برای آموزش به دانش آموزان ندارد، دچار ادراک 
کنترل ناکارآمد است. 

۴( این موضوع که می خواهیم خودمان تراشهی رفته در پوستمان را در بیاوریم نشان دهندهی نیاز به ادراک توانایی است - ادراک کنترل و کارایی از مهم ترین 
عوامل نگرشی هستند.

کدام گزینه »ویژگی های اسناد، در عبارت زیر را به درستی نشان می دهد؟ مصاحبه گر شغلی آن قدر بداخالق و سخت گیر بود -    
که در آزمون مصاحبه ی شغل مورد عالقه ام رد شدم.«

1( پایدار - غیر قابل کنترل – درونی                                                ۲( ناپایدار - قابل کنترل - درونی 

۳( ناپایدار - قابل کنترل – بیرونی                                                    ۴( پایدار - غیر قابل کنترل – بیرونی

کدام گزینه در رابطه با درماندگی آموخته شده درست است؟-    

1( فرد کوشش را با پیشرفت مرتبط می داند. 

۲( فرد پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار نمی داند. 

۳( این اعتقاد در فرد ایجاد می شود که رویدادها در کنترل او نیستند 

۴( در این وضعیت امکان ندارد که فرد واقعا در موقعیت ناراحت کننده قرار گیرد و فقط باور ذهنی او باعث درماندگی می شود.

وقتی بادگیرندگان شکست را به چیزی نسبت می دهند که نمی توانند آن را کنترل کنند، در نتیجه ........-    

1( چون بین کار خود و پیامدهای آن رابطه ای نمی بینند، دست از کار می کشند. 

۲( انگیزه بسیار کمی برای جبران شکست خود خواهند داشت. 

۳( می آموزند که ناتوان هستند و تالش آنها موقعیت فعلی را تغییر نخواهد داد. 

۴( این اعتقاد در آنها ایجاد می شود که هیچ رویداری تحت کنترلشان نیست.

اگر پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار بدانیم در آن صورت کدام حالت تجربه می شود؟ -    

1( ناهماهنگی شناختی                                                            ۲( ادراک کنترل غلط 
۳( درماندگی آموخته شده                                                         ۴( اسناد به عوامل پایدار بیرونی 

منظور از »سازنده بودن« ادراک کنترل و کارایی چیست؟ -    

1( هماهنگی ادارک با نتایج رفتار                                                ۲( هماهنگی ادراک با نهواهد محیطی 
۳( وجود هماهنگی بین تالش و پیشرفت                                   ۴( حذف و دوری از پیامدهای ناگوار رفتار
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در ارتباط با ادارک کنترل و ادراک کارایی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:-    

الف( ما همواره دوست داریم همه چیز مطابق نظر ما و تحت اختیار ما باشد و با انجام دادن رفتارهای گوناگون سعی می کنیم محیط را 
در کنترل خود بگیریم.

ب( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد یعنی با شواهد رفتاری هماهنگی الزم را داشته باشد.
ج( در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کترل و کارایی واقعی ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

 د( ادراک کنترل موجب می شود پیامدهای ناگوار را از خود دور کنیم یعنی از هر چه که سختی و درد دارد دوری می کنیم.
1(  ص. ص.غ.غ                     ۲( غ. غ. ص. ص                     ۳( ص. غ. غ . ص                     ۴( ص. غ . ص.غ 

زمانی که فرد می گوید سواالت امتحان ریاضی را خیلی سخت طراحی کرده بودند، طوری که استادهای دانشگاه هم نمی توانند -    
به این سواالت پاسخ دهند« به کدام یک از انواع نگرش، اشاره می شود؟ 

1(  نظام ارزشی فرد                             ۲( ناهماهنگی شناختی                             ۳(  ادراک کنترل                             ۴( اسناد

در» نگرش اسناد« کدام گزینه را صحیح نمی دانید؟-    

1(  اغلب افراد علل شکست خود را در امتحان می دانند و آن را به امور دیگر نسبت می دهند. 
۲( اگر من اراده کنم، به راحتی نمره قبولی را به دست می آورم. این منم که 19 یا ۲0 گرفته ام . 

۳( بسیاری از افراد در شکست و موفقیت دیگران را مقصر می دانند. 
۴( افراد وقتی در امتحانی موفق می شوند می گویند این ثمره کار و تالش خودم بود.

» برای موفقیت در هر کاری فرد باید به عواملی توجه کند« کدام گزینه جزء این عوامل نمی باشد؟-    

۲( بتواند با تالش، موانع رسیدن به هدف را برطرف کند.  1( در کنترل خودش باشد.                              
۴( برای موفقیت باید به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف نیز توجه شود. ۳( پیروزی با شکست را به عوامل درونی مانند تالش نسبت دهد.  

اگر فرد به این باور برسد که هیچ کاری از دستش برنمی آید تا موقعیت ناگوارش را تغییر دهد، حالت او را ............. می نامند-    

1(  نظام ارزشی فرد                     ۲( ناهماهنگی شناختی                     ۳(  اسناد                     ۴( درماندگی آموخته شده

چند عبارت از عبارت های زیر نادرست است؟ -    

الف( درماندگی آموخته شده مربوط به افرادی است که پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار نمیدانند. 
ب( وقتی یادگیرندگان، شکست را به چیزی نسبت میدهند که نمی توانند آن را کنترل کنند، انگیزهای برای جبران آن نخواهد داشت. 

ج( ادراك کنترل و کارایی باید با شواهد محیطی هماهنگی داشته باشد. 
د( انتخاب هدف و حرکت در مسیر دستیابی به هدف باعث می شود فرد تحت تأثیر موانع زودگذر قرار نگیرد. 

۴ )۴                     1)۳                     ۳)۲                     ۲ )1

عبارت غلط را مشخص کنید. -    

1(  باورها و نظام ارزشی افراد، ناهماهنگی شناختی، ادارك کنترل و ادراك کارایی از عوامل انگیزشی محسوب میشوند. 

۲( اگر شخصی بگوید من اشعار مثنوی را پس از یکبار خواندن حفظ میشوم ولی بعد از سه بار خواندن هم نتواند حفظ کند دچار ناهماهنگی شناختی است. 

۳( در انگیزه بیرونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص برمیانگیزد. 

۴( در انگیزه بیرونی رفتارها، ماندگاری کمتری نسبت به انگیزه درونی دارند. 
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در ارتباط با ادارک کنترل و ادراک کارایی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:-    

الف( ما همواره دوست داریم همه چیز مطابق نظر ما و تحت اختیار ما باشد و با انجام دادن رفتارهای گوناگون سعی می کنیم محیط را 
در کنترل خود بگیریم.

ب( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد یعنی با شواهد رفتاری هماهنگی الزم را داشته باشد.
ج( در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کترل و کارایی واقعی ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

 د( ادراک کنترل موجب می شود پیامدهای ناگوار را از خود دور کنیم یعنی از هر چه که سختی و درد دارد دوری می کنیم.
1(  ص. ص.غ.غ                     ۲( غ. غ. ص. ص                     ۳( ص. غ. غ . ص                     ۴( ص. غ . ص.غ 

زمانی که فرد می گوید سواالت امتحان ریاضی را خیلی سخت طراحی کرده بودند، طوری که استادهای دانشگاه هم نمی توانند -    
به این سواالت پاسخ دهند« به کدام یک از انواع نگرش، اشاره می شود؟ 

1(  نظام ارزشی فرد                             ۲( ناهماهنگی شناختی                             ۳(  ادراک کنترل                             ۴( اسناد

در» نگرش اسناد« کدام گزینه را صحیح نمی دانید؟-    

1(  اغلب افراد علل شکست خود را در امتحان می دانند و آن را به امور دیگر نسبت می دهند. 
۲( اگر من اراده کنم، به راحتی نمره قبولی را به دست می آورم. این منم که 19 یا ۲0 گرفته ام . 

۳( بسیاری از افراد در شکست و موفقیت دیگران را مقصر می دانند. 
۴( افراد وقتی در امتحانی موفق می شوند می گویند این ثمره کار و تالش خودم بود.

» برای موفقیت در هر کاری فرد باید به عواملی توجه کند« کدام گزینه جزء این عوامل نمی باشد؟-    

۲( بتواند با تالش، موانع رسیدن به هدف را برطرف کند.  1( در کنترل خودش باشد.                              
۴( برای موفقیت باید به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف نیز توجه شود. ۳( پیروزی با شکست را به عوامل درونی مانند تالش نسبت دهد.  

اگر فرد به این باور برسد که هیچ کاری از دستش برنمی آید تا موقعیت ناگوارش را تغییر دهد، حالت او را ............. می نامند-    

1(  نظام ارزشی فرد                     ۲( ناهماهنگی شناختی                     ۳(  اسناد                     ۴( درماندگی آموخته شده

چند عبارت از عبارت های زیر نادرست است؟ -    

الف( درماندگی آموخته شده مربوط به افرادی است که پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار نمیدانند. 
ب( وقتی یادگیرندگان، شکست را به چیزی نسبت میدهند که نمی توانند آن را کنترل کنند، انگیزهای برای جبران آن نخواهد داشت. 

ج( ادراك کنترل و کارایی باید با شواهد محیطی هماهنگی داشته باشد. 
د( انتخاب هدف و حرکت در مسیر دستیابی به هدف باعث می شود فرد تحت تأثیر موانع زودگذر قرار نگیرد. 

۴ )۴                     1)۳                     ۳)۲                     ۲ )1

عبارت غلط را مشخص کنید. -    

1(  باورها و نظام ارزشی افراد، ناهماهنگی شناختی، ادارك کنترل و ادراك کارایی از عوامل انگیزشی محسوب میشوند. 

۲( اگر شخصی بگوید من اشعار مثنوی را پس از یکبار خواندن حفظ میشوم ولی بعد از سه بار خواندن هم نتواند حفظ کند دچار ناهماهنگی شناختی است. 

۳( در انگیزه بیرونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص برمیانگیزد. 

۴( در انگیزه بیرونی رفتارها، ماندگاری کمتری نسبت به انگیزه درونی دارند. 
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در رابطه با ناهماهنگی شناختی و باورها و نظام ارزشی فرد کدام گزینه صحیحتر است؟ -    

1(  فرد هنگام بروز ناهماهنگی میتواند با تغییر رفتار خود و تغییر نگرش خود هماهنگی بین این دو را ایجاد کند. 

۲( نظام باورهای هر فرد و جامعه، برای دستیابی به هدف مهم است. 

۳( مثال فالکونها و جنگ تحمیلی به ما خاطرنشان کرد که حتی با وجود توانایی انجام کاری باز ممکن است نتوانیم آن کار را انجام دهیم. 

۴( دو شناخت همزمان که گاهی با یکدیگر در تضاد است فرد را به سمت ناهماهنگی شناختی سوق می دهد. 

مادر پرستو از او میخواهد که در درس ریاضی به برادر کوچکترش کمك کند. پرستو دانش و مهارت الزم در انجام این کار را دارد -    
و میتواند به برادرش برای قبولی کمك کند. این عبارت مربوط به .................... است. 

1(  اراده                     ۲( ادراك کارایی                     ۳( ادراك کنترل                     ۴( هدفمندی 

مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما است چه نام دارد؟ -    

1(  انگیزه و نگرش                     ۲( نگرش                     ۳( باورها و نظام ارزشی افراد                     ۴( اسناد

وقتی شخصی دارای دو شناخت همزمان و در تضاد باشد، کدام گزینه درست است؟ -    

1(  این فرد دچار عدم ادراك کارایی است.                       ۲( این فرد دارای ناهماهنگی شناختی است. 

۳( این فرد دچار عدم درك ادراك است.                         ۴( این فرد دچار درماندگی آموخته شده است.

کدامیک مثال درماندگی آموخته شده است؟ -    

1(  من آدم بدشانسی هستم.                                                                ۲( مینا برای اینکه مادرش برای او لپ تاپ بخرد خوب درس میخواند. 

۳( این معلم با من دشمنی دارد، او به من نمره بد داد.                         ۴( درس بخوانید یا نخوانید، معلم به شما نمره قبولی نخواهد داد. 

گزینه نادرست کدام است؟ -    

1(  عوامل فردی همچون احساس ناتوانی، ناامیدی، بی ارزشی و ... باعث شکل گیری باورهای غلط می شود. 

۲( نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است. 

۳( اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم نظام باورهای ما را شکل می دهد. 

۴( باورها و نظام ارزشی فرد، از مهمترین عوامل انگیزه است. 

هنگام بروز ناهماهنگی فرد میتواند ..................... -    

1(  هدف و نگرش خود را تغییر دهد.                             ۲( رفتار و انگیزه خود را تغییر دهد. 

۳( رفتار و نگرش خود را تغییر دهد.                               ۴( ادراك هدف خود را تغییر دهد. 

کدام گزینه نادرست است؟ -    

1(  هدف هر چیزی است که انسان سعی دارد به آن بولد و فکر میکند برای او مؤثر و مفید است. 

۲( در ادراك کنترل و کارایی سعی میکنیم با انجام رفتارهای گوناگون محیط را در کنترل خود بگیریم. 

۳( در درماندگی آموخته شده فرد اعتقاد دارد که رویدادها در کنترل او نیستند. 

۴( انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی باعث انسجام در رفتار می شود. 
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عبارت »شهر ما خانه ماست« مثالی از کدام عامل نگرشی است؟ -    

1(  هدفمندی                     ۲( باورها و نظام ارزشی فرد                     ۳( ادراك کنترل                     ۴( اراده 

شخصی با خودرویی با توان موتور متوسط میخواهد مسافت      کیلومتر را در   ساعت طی کند. شخص مذکور در این کار -    
شکست میخـورد، شکست او مربوط به کدام گزینه است؟ 

1(  عاملی که در اختیار فرد نیست.                                          ۲( عاملی که ممکن است در اختیار فرد نباشد. 

۳( عاملی که درونی است.                                                       ۴( عاملی که ممکن است درونی یا بیرونی باشد.

تحقیر شدن توسط دیگران یکی از عوامل ................... است که باعث شکل گیری ..................... می شود. -    

1(  فردی- باورهای غلط                                                        ۲( بیرونی- باورهای غلط 

۳( فردی- باورهای بی ارزش                                                  ۴( بیرونی- باورهای بی ارزش 

قاعده مند بودن نظام شناختی بیانگر این است که ......................... -    

1(  هرچه موارد منعکننده پیرامون یك موضوع منفی بیشتر باشد، گرایش فرد به استفاده از آن بیشتر می شود. 
۲( هرچه موارد تأکیدکننده پیرامون یك موضوع مثبت بیشتر باشد، تمایل فرد به استفاده از آن کاهش می یابد. 

۳( یك عنصر هرچه نیرومندتر و ارزیابی مثبت یا منفی آن قویتر باشد، تأثیر قویتری بر نگرش شخص خواهد داشت و رفتار او را شکل می دهد. 
۴( یك عنصر هرچه نیرومندتر و ارزیابی مثبت آن کمتر باشد، تأثیر کمتری بر نگرش شخص خواهد داشت و مانع رفتار در وی می شود. 

به ترتیب وجود کدام جنبه از اسناد باعث می شود افرادی که شکست خوردهاند »انگیٔزه بسیار کمی برای جبران داشته باشند« و -    
»دچار یأس و دلسردی شوند«؟ 

1(  غیرقابل کنترل بودن- بیرونی بودن                            ۲( بیرونی بودن- بیرونی بودن 
۳( بیرونی بودن- پایدار بودن                                            ۴( غیرقابل کنترل بودن- پایدار بودن 

مادر شهرام و شهره به آنها میگوید »هرکس اتاقش را مرتب کند، بعدازظهر او را با خود به پارك می برم.« شهره به سرعت به -    
 او را با خودش خواهد 

ً
اتاقش مـی رود و وسایلش را مرتب می کند، ولی شهرام می داند که مادرش هرگز او را در خانه تنها نمی گذارد و حتما

برد، برای همین اتاقش را مرتب نمی کند. در ارتباط با مرتب کردن اتاق، کدامیك از موارد زیر به ترتیب علت رفتار شهره و شهرام است؟ 

1(  انگیٔزه بیرونی- نگرش                                          ۲( انگیٔزه درونی- انگیٔزه درونی 
۳( انگیٔزه بیرونی- انگیٔزه درونی                                 ۴( انگیٔزه درونی- نگرش 

در شرایط درماندگی آموخته شده، ............... -    

1(  عدم وجود ارأده قوی، بر توانایی ما اثر میگذارد.                   ۲( انگیٔزه ما بر روی نگرش ما اثر میگذارد. 
۳( عدم وجود ادراك کنترل، بر انگیٔزه ما اثر میگذارد.                ۴( ناتوانی های ما بر انگیزه اثر میگذارد.

 

این عبارت که »اگر باورهای غلطی مثل: »من نمیتوانم« شکل بگیرد، حتی اگر توانایی انجام کاری را داشته باشیم، باز نمیتوانیم -    
با موفقیتآن کار را انجام دهیم.«، به کدامیك از مفاهیم زیر نزدیکتر است؟ 

1(  ناهماهنگی شناختی                   ۲( نداشتن هدف                   ۳( عدم ادراك کارایی                   ۴( درماندگی آموخته شده 
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عبارت »شهر ما خانه ماست« مثالی از کدام عامل نگرشی است؟ -    

1(  هدفمندی                     ۲( باورها و نظام ارزشی فرد                     ۳( ادراك کنترل                     ۴( اراده 

شخصی با خودرویی با توان موتور متوسط میخواهد مسافت      کیلومتر را در   ساعت طی کند. شخص مذکور در این کار -    
شکست میخـورد، شکست او مربوط به کدام گزینه است؟ 

1(  عاملی که در اختیار فرد نیست.                                          ۲( عاملی که ممکن است در اختیار فرد نباشد. 

۳( عاملی که درونی است.                                                       ۴( عاملی که ممکن است درونی یا بیرونی باشد.

تحقیر شدن توسط دیگران یکی از عوامل ................... است که باعث شکل گیری ..................... می شود. -    

1(  فردی- باورهای غلط                                                        ۲( بیرونی- باورهای غلط 

۳( فردی- باورهای بی ارزش                                                  ۴( بیرونی- باورهای بی ارزش 

قاعده مند بودن نظام شناختی بیانگر این است که ......................... -    

1(  هرچه موارد منعکننده پیرامون یك موضوع منفی بیشتر باشد، گرایش فرد به استفاده از آن بیشتر می شود. 
۲( هرچه موارد تأکیدکننده پیرامون یك موضوع مثبت بیشتر باشد، تمایل فرد به استفاده از آن کاهش می یابد. 

۳( یك عنصر هرچه نیرومندتر و ارزیابی مثبت یا منفی آن قویتر باشد، تأثیر قویتری بر نگرش شخص خواهد داشت و رفتار او را شکل می دهد. 
۴( یك عنصر هرچه نیرومندتر و ارزیابی مثبت آن کمتر باشد، تأثیر کمتری بر نگرش شخص خواهد داشت و مانع رفتار در وی می شود. 
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ً
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که -     می کند  ایجاد   ................... نوعی  محیطی  شواهد  با  هایش،  مهارت  و  دانش  به  نسبت  فرد  باور  بین  ناهماهنگی 
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۴( عوامل فردی همچون تحقیر شدن توسط دیگران باعث شکلگیری باورهای غلط می شود.

 در مثال زیر چه باوری وجود دارد؟   - 

)در دنیای فعلی برای اینکه «هر ملتی بمانند، باید بدانند(

۲( هر جامعه نیاز به موتور محرکۀ ایمان دارد. 1( باور به اینکه شرط سرافرازی یک ملت دانایی است.  

۴( همۀ موارد ۳(نظام باورها به وسیلۀ مدرسه که مرکز دانایی ساخته می شود.   

 عبارت ذیل اشاره به چه مفهومی دارد؟-    

»اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی یا انجامپذیر بودن یا انجامناپذیر بودن کاری«.

1( ایمان معادی                   ۲( انگیزه                   ۳(نگرش                   ۴( باور

 در کدام مورد، افراد معمًوال از شکست دلسرد میشوند و برای جبران آن انگیزۀ کمی دارند؟-    

۲( شکست را به عوامل درونی ناپایدار نسبت بدهند. 1( علت شکست غیرقابل کنترل و پایدار باشد.   

۴( موقعیتی که باور دارند بین رفتار و پیامد آن ارتباط وجود دارد. ۳(در زمینۀ شکست دچار ناهماهنگی شناختی شده باشد.  

گزاره های زیر به ترتیب به کدامیک از عوامل نگرشی اشاره دارند؟-    

الف( حرکت در مسیر دستیابی به .................. نوعی موفقیت تلقی می شود؛ در نتیجه فرد تحت تأثیر موانع زودگذر قرار نمیگیرد.

ب( موتور محرکۀ قوی جهت دستیابی به هدفهای فردی و جمعی است و به وسیلۀ ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و خود فرد 
ساخته می شود.

1( اراده - باورها و نظام ارزشی                                      ۲( هدفمندی - باورها و نظام ارزشی

۳( هدفمندی - اراده                                                     ۴( ادراک کارایی – اراده

 رزمندگان اسالم در سال دفاع مقدس با بهرهگیری از چه عوامل نگرشی توانستند برابر دشمن ایستادگی کنند؟-    

1( اسناد - اراده                                                                    ۲( باورها و نظام ارزشی - اراده

۳(هدفمندی - ناهماهنگی شناختی                                     ۴( باورها و نظام ارزشی - درماندگی آموخته شده
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 مثالهای زیر اشاره به چه مفهومی دارد؟-    

)شهر ما خانۀ ما است. ارائۀ بلیت یا کارت نشاندهندۀ شخصیت خوب شماست.(

1( هنجار، شیوهای از کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه است.

۲(عقاید، جهان اجتماعی را دگرگون میکند و جهان اجتماعی جدید ایجاد میکند.

۳(باور، زیرا اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری است.

گاهی و شناخت مشترک میان آدمیان است. ۴( فرهنگ، زیرا شیوۀ زندگی و آ

» نجات فالکون ها در دمای منفی درجۀ سانتی گراد در قطب جنوب« و »زندگی مسلمانان در دره شعب ابی طالب در دوران تحریم -    
از طرف کفار مکه وتحمل آن دوران«، اشاره به کدام اثر نیروبخشی باورها دارد؟

1( باورهای مثبت و سازنده                                                          ۲( باورهای منفی و سازنده 

۳(باورهای غلط و سازنده                                                             ۴( باورهای امیدبخش و سازنده

به ترتیب هر یک از موارد زیر به تأثیر کدام عوامل نگرشی اشاره میکند؟-    

الف)چون نیک نگر کرد و پر خویش بر او دید                        گفتا ز که نالیم که از ماست بر ماست

ب) در دنیای فعلی برای این که هر ملتی بماند باید بداند.

ج) جمله بیقراریت از طلب قرار توست                                    طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت

د) خداوند به هر پرندهای غذایش را می دهد، اما آن را داخل النه اش نمیگذارد.

۲( اسناد - ادارک کارایی - باور و نظام ارزشی - اراده 1( اراده - باور و نظام ارزشی - باور و نظام ارزشی - اسناد درونی   

۴( اراده - ادراک کنترل - ناهماهنگی شناختی - اسناد درونی ۳(اسناد - باور و نظام ارزشی - ناهماهنگی شناختی - اراده    

 به ترتیب هر یک از مثالهای زیر مربوط به کدام عوامل نگرشی شکلدهنده به رفتار انسان می باشد؟-    

الف( تأسیس مؤسسه »زندگی بدون دست و پا« در سالگی توسط نیک وی آچیچ

ب( فردی میداند که زیاد خوردن باعث بیماری می شود اما در هر وعدۀ غذایی، بیش از نیاز میخورد.

ج( نمیدانم چرا ریاضی یاد نمیگیرم، گویا استعداد یادگیری ریاضی ندارم.

د( انجام عمل قلب باز توسط جراح و متخصص.

1( باورها و نظام ارزشی فرد - اراده - درماندگی آموخته شده - باورها و نظام ارزشی فرد

۲( اراده - ناهماهنگی شناختی - اسناد درونی - ادراک کنترل و ادراک کارایی

۳( باورها و نظام ارزشی فرد - اراده - درماندگی آموخته شده - ادراک کنترل و ادراک کارایی

۴( اراده - ناهماهنگی شناختی - اسناد بیرونی - باورها و نظام ارزشی فرد

 فیل های باغ وحش را از کودکی با طناب به ستون محکم می بندند. بچه فیل ها ابتدا برای رهایی از بند، تالش میکنند اما بعد از -    
مدتی درمی یابند که تالش آنها بیهوده است و خالصی آنها امکانپذیر نیست. در نتیجه آنها دچار ........................ می شوند، دلیل 

آن کدام گزینه می باشد؟

۲( درماندگی آموخته شده - با وجود داشتن توانایی، یاد گرفتند که ناتوان هستند. 1( تعارض - ناتوانی و ضعف بچه فیل ها می باشد.   

۴( درماندگی آموخته شده - ناتوانی و ضعف بچه فیل ها می باشد. ۳( تعارض - با وجود داشتن توانایی، یاد گرفتند که ناتوان هستند. 
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 کدام گزینه در ارتباط با باورهای مثبت و منفی درست می باشد؟   - 

1( باورهای منفی باعث میشوند که اگر توانایی انجام کاری را نداشته باشیم، نتوانیم به آن دست بیابیم.

۲(عوامل بیرونی فقط باعث ایجاد باورهای منفی در فرد می شود.

۳(باورهای مثبت هر فرد و جامعه موتور محرکۀ قوی برای دستیابی به هدفهای فردی و جمعی است.

۴( باور داشتن به جملۀ »ما میتوانیم« رفتار ما را به شکل مثبت شکل می دهد و عامل بیرونی باعث شکلگیری این رفتار می شود.

 پاسخ صحیح سؤاالت و جاهای خالی زیر کدام گزینه می باشد؟-    

الف( در انگیزش ...........، منبع لذت در خود تکلیف است.

ب( علت اینکه انگیزۀ درونی مهمتر از انگیزۀ بیرونی است، چه می باشد؟

ایام نوروز به مسافرت نمی روند. انگیزۀ آنها از چه  با توجه به بیماری کرونا فقط به علت اینکه جریمه نشوند، در  پ( خانوادۀ علی 
نوع است؟

1( بیرونی - چون در انگیزۀ درونی عامل خارجی فرد را به انجام کار تشویق میکند. – )بیرونی(

۲(درونی - چون رفتاری که بر اساس انگیزۀ درونی برانگیخته شود، ماندگارتر است. – )بیرونی(

۳(درونی - چون رفتاری که بر اساس انگیزۀ درونی برانگیخته شود، ماندگارتر است. – )درونی(

۴( بیرونی - چون در انگیزۀ درونی عامل خارجی فرد را به انجام کار تشویق میکند. – )درونی(

  اگر بین فعالیتی که ما انجام میدهیم و نتایجی که انتظار داریم بهدست آوریم، رابطهای وجود نداشته باشد و این عدم رابطه -    
تکرار شود، فرد دچار..........می شود و در این شرایط............................... .

1( درماندگی آموخته شده - حالتی ناخوشایند و تنشزا برای فرد ایجاد می شود.            ۲( ناهماهنگی شناختی - به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می شود.

۳(ناهماهنگی شناختی - حالتی ناخوشایند و تنش زا برای فرد ایجاد می شود.               ۴( درماندگی آموخته شده - به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می شود.

ناتوانی در حل مسائل -     به  ایرانی حتًما قادر به ساخت واکسنی کارآمد خواهند بود« و »باور مردم نسبت  به ترتیب »دانشمندان 
اقتصادی خود و عدم تالش«به کدام یک از عوامل نگرشی اشاره دارد؟

1( اراده - درماندگی آموخته شده                                                ۲( نظام ارزشی فرد - اسناد

۳(اراده - نظام ارزشی فرد                                                           ۴( نظام ارزشی فرد - درماندگی آموخته شده

 سازنده بودن ادراک کنترل و کارایی به کدام عامل اشاره دارد؟-    

1( تسهیل و بروز احساس                                                        ۲( هماهنگی با شواهد محیطی 

۳( کنترل کامل محیط                                                             ۴( اجتناب از پیامدهای ناگوار

 عناصر نگرش کداماند؟-    

1( رفتار، هیجان، شناخت                                             ۲( هیجان، احساس، رفتار

۳( اخالق، احساس، انگیزه                                           ۴( شناخت، احساس، آمادگی برای عمل
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 کدامیک از گزاره های زیر در مورد مفهوم هدف نادرست می باشد؟-    

1(  انتخاب هدف، همان موفقیت است.

۲( انتخاب هدف باعث انسجام در رفتار می شود.

۳( هدف، هر چیزی است که فرد سعی دارد به آن برسد و فکر میکند برای او مؤثر و مفید است.

۴( فردی که در مسیر هدف حرکت میکند، تحت تأثیر موانع زودگذر قرار نمیگیرد.

 هدف معین، فرد را از چه مواردی مصون میدارد؟-    

1( افسردگی - بیراهه رفتن                                                                    ۲( افسردگی - خودکشی

۳( شکل گیری باورهای غلط - تحقیر توسط دیگران                             ۴( بیراهه رفتن - اتالف منابع انرژی

 افراد زیر به ترتیب تحت تأثیر کدامیک از عوامل نگرشی توانستند به هدف برسند و سختی ها را پشت سر بگذارند؟-    

ب( گروه فالکون ها الف( نیک وی آچیچ     

1( ادراک کنترل - ادراک کارایی                                               ۲( ادراک کنترل – اراده

۳( اراده - ادراک کارایی                                                             ۴( اراده - باورها و نظام ارزشی

 کدامیک از گزینه های زیر، جزء عوامل فردی تأثیرگذار در شکل گیری باورهای غلط نمی باشد؟-    

1( احساس ناتوانی                  ۲(احساس ناامیدی                  ۳( تحقیر توسط دیگران                  ۴( احساس بی ارزشی

 گزینۀ نادرست را مشخص کنید:-    

1( انسانها اعم از کودکان و بزرگساالن علت رفتار خود را فراتر از نیازهای زیستی قرار میدهند.          ۲(حیوانات علت رفتار خود را نیازهای زیستی قرار میدهند.

۳(نگرش ها در شکلدهی به رفتار انسان تأثیرگذار هستند.                                                                   ۴( نگرش ها به دو صورت مثبت و منفی میتوانند عمل کنند.

 اگر باورهای غلط شکل بگیرد، حتی اگر توانایی انجام کاری را داشته باشیم، باز ..............-    

1( نمیتوانیم با امید آن کار را انجام دهیم.                                     ۲( میتوانیم با امید آن کار را انجام دهیم.

۳( نمیتوانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم.                               ۴( میتوانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم.

 اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم، ............... را شکل می دهد و ............... موتور محرکه قوی جهت دستیابی به -    
هدف های .............. و.............. است.

۲( نظام باورهای ما - نظام باورهای هر فرد و جامعه - فردی و جمعی 1( نگرش ما - نظام باورهای هر فرد و جامعه - جمعی و گروهی  

۴( نگرش ما - نظام باورهای فقط فرد - فردی و جمعی ۳( نظام باورهای ما - نظام باورهای فقط فرد - جمعی و گروهی  
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را چه -     او  این حالت  تغییر دهد،  را  ناگوارش  تا موقعیت  آید  برنمی  از دستش  باور برسد که هیچ کاری  این  به   هنگامی که فرد 
می نامند؟

1( عدم کارایی ذهنی                   ۲(عقب ماندگی رفتاری                   ۳( ناتوانی شناختی                   ۴( درماندگی آموخته شده

 به ترتیب ویژگی اسناد در هریک از موارد زیر در کدام گزینه بهدرستی مشخص شده است؟-    

الف( مردم ایران موج چهارم کرونا را حاصل مسافرتهای بی ماالحظه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی می دانند.

ب(دولت شرایط بد اقتصادی را حاصل تحریمهای آمریکا میداند.

ج( محسن عدم قبولی در کنکور را به دشوار بودن سواالت و وقت کم آزمون نسبت می دهد.

1( قابل کنترل - بیرونی - غیر قابل کنترل                                         ۲( درونی - غیرقابل کنترل - درونی

۳( بیرونی - غیر قابل کنترل - درونی                                                 ۴( غیر قابل کنترل - بیرونی – درونی

 چه زمانی فرد تحت تأثیر موانع زودگذر مانند خستگی قرار نمیگیرد؟ چه عاملی امید به موفقیت را به همراه میآورد؟-    

۲( حرکت در مسیر دستیابی به هدف که نوعی موفقیت است - انتخاب هدف 1( انتخاب هدف - انتخاب هدف     

۴( حرکت در مسیر موفقیت، رسیدن به هدف است - انتخاب هدف ۳( حرکت در مسیر آینده بهنوعی موفقیت است - انتخاب هدف 

 حرکت در مسیر دستیابی به هدف نوعی .................. تلقی می شود؛ در نتیجه فرد تحت تأثیر موانع زودگذر و عواملی چون -    
خستگی قرار نمیگیرد.انتخاب هدف، امید به .................. را به همراه می آورد.

1( آینده نگری – موفقیت                                                     ۲( موفقیت – آینده نگری

۳( آینده نگری – آینده نگری                                                ۴( موفقیت – موفقیت

 عبارات زیر را از حیث درست یا نادرست بودن مشخص کنید.-    

- انتخاب هدف عالوهبر انسجام در رفتار، باعث ایجاد توانمندی می شود.

کوچک  اهداف  به  را  آنها  باالتر  اهداف  به  رسیدن  برای  میتوانیم  قطًعا  کنیم،  انتخاب  دستنایافتنی  و  بزرگ  را  اهداف  ابتدا  از  اگر   -
کنیم. تقسیم 

- اگر اهداف را بسیار باال انتخاب کنیم، هرگز انگیزۀ تالش و عمل ایجاد نمی شود.

- هدف معین، فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون میدارد.

1( ص - غ - غ - غ                   ۲(غ - ص - غ - غ                   ۳(غ - غ - غ - ص                   ۴( غ - غ - ص – ص

 وقتی فردی سعی میکند در آزمون استخدامی یک شرکت پذیرفته شود و خود را برای آزمون و قبولی در آن آماده میکند، در واقع -    
به چه رفتاری دست میزند؟

1( امید دارد، امیدش به آینده است و با تالش میخواهد به آن برسد.

۲(اراده دارد، امیدش به آینده است و با تالش میخواهد در آزمون پذیرفته شود.

۳(هدف دارد، هدفش به آینده متمرکز است و با تالش میخواهد آن را بدست آورد.

۴( انگیزه دارد، با انگیزه و باور به آینده امیدوار است و با تالش میخواهد در آزمون پذیرفته شود.
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»نیک وی آچیچ که بدون دستوپا به دنیا آمد، در سالگی مؤسسه زندگی بدون دستوپا را تأسیس کرد و مدیر سازمان غیرانتفاعی -    
زندگی بدون مرز است.« چه عاملی او را به حرکت واداشته است؟ هدف او از این فعالیت ها چیست؟

1( هدفمندی - امید دادن به افراد افسرده و امید به زندگی و انگیزه به همه افراد در جهان

۲(اراده - امید دادن به افراد افسرده و امید به زندگی و انگیزه به همه افراد در جهان

۳(اراده - به دلیل عالقه به پدر و مادرش و برای خشنودی آنها و باال رفتن امید به زندگی خود

۴( هدفمندی - به دلیل عالقه به پدر و مادرش و برای خشنودی آنها و باال رفتن امید به زندگی خود

 نیک وی آچیچ که بدون دستوپا به دنیا آمد و محدودیت زیادی داشت، کدامیک از عوامل نگرشی به او کمک کرد تا در سالگی -    
مؤسسه زندگی بدون دستوپا را تأسیس کند؟

1( هدفمندی                   ۲( باورها و نظام ارزشی او                   ۳(اراده                   ۴( ادراک کارآیی و کنترل

 علت شکل گیری باورهای غلط در هریک از موارد زیر چیست؟-    

)عدم حمایت اجتماعی - ناامیدی - تحقیر دیگران - احساس ناتوانی(

۲( عوامل بیرونی - عوامل درونی - عوامل بیرونی - عوامل درونی 1( عوامل درونی - عوامل بیرونی - عوامل درونی - عوامل بیرونی 

۴( عوامل درونی - عوامل فردی - عوامل بیرونی - عوامل درونی ۳(عوامل بیرونی - عوامل فردی - عوامل بیرونی - عوامل فردی 

به ترتیب در گزینههای زیر عوامل فردی و عوامل بیرونی که باعث شکل گیری باورهای غلط می شود را مشخص کنید.-    

1( احساس ناتوانی - ناامیدی - تحقیر دیگران                          ۲( احساس ناتوانی - بیارزشی - ناامیدی

۳( تحقیر دیگران - بیارزشی – ناامیدی                                        ۴( تحقیر دیگران - عدم حمایت اجتماعی – ناامیدی

 نظام باورهای همه افراد به ترتیب به وسیلۀ کدام ارکان ساخته می شود و در نهایت به وسیلۀ چه کسی ساخته می شود؟-    

1( دانشگاه - اجتماع - خانواده - خود فرد                                   ۲( اجتماع - خانواده - مدرسه - خود فرد

۳( مدرسه - خانواده - اجتماع - خود فرد                                     ۴( خانواده - مدرسه - اجتماع - خود فرد

 اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی و یا انجامپذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری را................ گویند. عاملی که -    
فرد را برمی انگیزد، به حرکت وا میدارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد را ....................... گویند. به مجموعه عوامل فرازیستی 

که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود، ....................... گویند.

1( نگرش - انگیزه – باور                                                     ۲( باور - انگیزه – نگرش

۳( باور - نگرش - انگیزه                                                    ۴( نگرش - باور – انگیزه

کدامیک از گزینه های زیر از مهمترین عوامل نگرشی مثبت و منفی نمی باشد؟-    

۲( اسناد و درماندگی آموخته شده - انتخاب هدف 1( باورها و نظام ارزشی فرد - ادراک کنترل و ادراک کارایی   

۴( ناهماهنگی شناختی - احساس کارایی ۳( انتخاب هدف - باورها و نظام ارزشی اجتماع                                          
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۲( اسناد و درماندگی آموخته شده - انتخاب هدف 1( باورها و نظام ارزشی فرد - ادراک کنترل و ادراک کارایی   

۴( ناهماهنگی شناختی - احساس کارایی ۳( انتخاب هدف - باورها و نظام ارزشی اجتماع                                          
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چرا مینا دانش آموزی است که از تمام تفریحات و استراحت خود کم میکند، شبانه روز مشغول درس خواندن می شود و در هیچ -    
مهمانی شرکت نمیکند، با وجود اینکه دوست دارد به مهمانی و تفریح برود؛ ولی سارا، دانشآموز دیگر، فقط به تفریح و مهمانی مشغول 

است و درس نمیخواند؟

1( انگیزه درونی                   ۲(انگیزه بیرونی                   ۳(انگیزه فردی                   ۴ ( نگرش

به -     زیادی  تمایل  پیوندها  این  و  برقرار است  پیوندهای بسیاری  آن  بین عناصر  قاعدهمندی است که  نظام   چه چیزی همچون 
هماهنگ بودن دارند؟

1( ادراک                   ۲(هدف                   ۳( شناخت                   ۴( نگرش

هنگام بروز ناهماهنگی، فرد میتواند چه کارهایی را انجام دهد؟-    

1( رفتار خود را تغییر ندهد و ثبات قدم داشته باشد.                                             ۲( رفتار خود را تغییر دهد.

۳(نگرش خود را تغییر دهد.                                                                                 ۴( گزینۀ )۲( و )۳(

وقتی شخصی دارای دو شناخت همزمان و متناقض باشد، که با یکدیگر متناقض است میگویند او دارای ..............است.-    

1( شناخت اختاللی                   ۲( شناخت ناهمگون                   ۳( ناهماهنگی شناختی                   ۴( هیچکدام

 آن چیست که انسان سعی دارد به آن برسد و فکر میکند برای او مؤثر و مفید است؟   - 

1( باور                   ۲( ایمان                   ۳( هدف                   ۴( انگیزش

انتخاب هدف چه اثراتی دارد؟-    

1( ایجاد توانمندی                                                                         ۲( انسجام در رفتار

۳( جلوگیری از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی                            ۴( همۀ موارد

 کدام گزینه جزو مهمترین عوامل نگرشی می باشد؟-    

1( باورها و نظام ارزشی فرد                   ۲( اراده و هدفمندی                   ۳(ناهماهنگی شناختی                   ۴( همۀ موارد

 فرد بزرگسالی که از چاقی مفرط رنج میبرد، روشهای مختلفی را برای کاهش وزن امتحان کرده است ولی در همۀ آنها شکست -    
خورده است و درنهایت به این باور رسیده است که هیچ کاری برای کاهش وزن از او ساخته نیست. این مثال بیانگر کدام مفهوم است؟

1( اسناد پایدار                   ۲( مقابله ناکارآمد                   ۳( ناهماهنگی شناختی                   ۴( درماندگی آموخته شده

چه تعداد از عبارت های زیر درست می باشد؟-    

الف( برای موفق شدن در هر کاری باید شکست خود را به عوامل ناپایدار نسبت دهیم.
ب( اعتقاد رایج و واقعی به بودن یا نبودن چیزی به رفتار انسان شکل می دهد و به صورت مثبت عمل میکند.

ج( زمانی اقدام به یک عملی میکنیم که حداقل ادراک کارایی برای انجام آن فعل برخوردار باشیم.
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د( زمانی که بین انجام یک کار و پیامدهای آن رابطۀ وجود نداشته باشد، فرد دچار تعارض می شود.
0 )۴                   ۳)۳                   ۲)۲                   1 )1

 به ترتیب هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع نگرش می باشد؟-    

ب) خوردن قرص مسکن برای بهتر شدن سر درد الف) مرتب کردن اتاق برای ایجاد حس رضایت در خود  
د) رفتاری که براساس این انگیزه باشد، ماندگارتر است. ج) منبع لذت و پاداش در خود تکلیف وجود ندارد.   

1( درونی - بیرونی - درونی – بیرونی                      ۲( بیرونی - درونی - بیرونی – درونی
۳( درونی - درونی - بیرونی – درونی                       ۴( بیرونی - بیرونی - درونی – بیرونی

چه -     عمل،  یک  انجام  از  پس  فرد  یک  که  میکند  پیشبینی  مورد  کدام  و  معناست؟  چه  به  کارایی  و  کنترل  ادراک  بودن  سازنده   
پیامدهایی را به دست خواهد آورد؟

1( وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی - ادراک کنترل

۲( وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی با شواهد محیطی - ادراک کنترل

۳(وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی با شواهد محیطی - ادراک کارایی 

۴( وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی - ادراک کارایی

 عامل نگرشی یوسین دولت که پس از سالها تالش و کوشش که از دوران جوانی آغاز شد و در نهایت لقب سریعترین دوندۀ -    
جهان را مختص خود کرد چه می باشدو چرا این عامل، منبع انگیزشی درونی در فرد ایجاد میکند؟

1( اراده - چون عامل خارجی فرد را به انجام دادن فعالیت برمی انگیزد.

۲(هدفمندی - چون عامل خارجی فرد را به انجام دادن فعالیت برمی انگیزد.

۳(باورها و نظام ارزشی فرد - چون فرد فعالیت را به خاطر خود آن فعالیت انجام می دهد.

۴( اراده - چون فرد فعالیت را به خاطر خود آن فعالیت انجام می دهد.

 در ماجرای خلبانی که هواپیمایی را از مبدأ به سمت مقصد هدایت میکند و با توجه به رادار، مستقیم به سمت هدف مشخصی -    
پرواز میکند و دچارانحراف نمی شود، کدام گزینه نادرست است؟

1( انتخاب مقصد باعث توانمندی پرواز و موفقیت به همراه می آورد.

۲(حرکت در مسیر دستیابی به مقصد نوعی موفقیت تلقی می شود.

۳(انتخاب مقصد معین، پرواز را از بیراهه رفتن و تلف شدن سوخت انرژی مصون میدارد.

۴( عامل نگرشی خلبان برای رسیدن به ایستگاه مقصد، فقط ارادۀ او می باشد.

 »امیر بازی فوتبالش خوب نیست و هر وقت دوستانش به او زنگ میزنند که برویم سالن فوتسال، او قبول نمیکند.« دلیل رد -    
دعوت امیر چیست وانگیزۀ او برای انجام این کار از چه نوع می باشد؟

۲( بر این باور است که توانایی انجام بازی فوتبال را ندارد - بیرونی 1( خجالت کشیدن از دوستانش - بیرونی                          

۴( ترسیدن از بابت مصدوم شدن در بازی – درونی ۳(بر این باور است که توانایی انجام بازی فوتبال را ندارد - درونی  
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د( زمانی که بین انجام یک کار و پیامدهای آن رابطۀ وجود نداشته باشد، فرد دچار تعارض می شود.
0 )۴                   ۳)۳                   ۲)۲                   1 )1

 به ترتیب هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع نگرش می باشد؟-    

ب) خوردن قرص مسکن برای بهتر شدن سر درد الف) مرتب کردن اتاق برای ایجاد حس رضایت در خود  
د) رفتاری که براساس این انگیزه باشد، ماندگارتر است. ج) منبع لذت و پاداش در خود تکلیف وجود ندارد.   

1( درونی - بیرونی - درونی – بیرونی                      ۲( بیرونی - درونی - بیرونی – درونی
۳( درونی - درونی - بیرونی – درونی                       ۴( بیرونی - بیرونی - درونی – بیرونی

چه -     عمل،  یک  انجام  از  پس  فرد  یک  که  میکند  پیشبینی  مورد  کدام  و  معناست؟  چه  به  کارایی  و  کنترل  ادراک  بودن  سازنده   
پیامدهایی را به دست خواهد آورد؟

1( وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی - ادراک کنترل

۲( وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی با شواهد محیطی - ادراک کنترل

۳(وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی با شواهد محیطی - ادراک کارایی 

۴( وجود هماهنگی الزم میان ادراک کنترل و کارایی - ادراک کارایی

 عامل نگرشی یوسین دولت که پس از سالها تالش و کوشش که از دوران جوانی آغاز شد و در نهایت لقب سریعترین دوندۀ -    
جهان را مختص خود کرد چه می باشدو چرا این عامل، منبع انگیزشی درونی در فرد ایجاد میکند؟

1( اراده - چون عامل خارجی فرد را به انجام دادن فعالیت برمی انگیزد.

۲(هدفمندی - چون عامل خارجی فرد را به انجام دادن فعالیت برمی انگیزد.

۳(باورها و نظام ارزشی فرد - چون فرد فعالیت را به خاطر خود آن فعالیت انجام می دهد.

۴( اراده - چون فرد فعالیت را به خاطر خود آن فعالیت انجام می دهد.

 در ماجرای خلبانی که هواپیمایی را از مبدأ به سمت مقصد هدایت میکند و با توجه به رادار، مستقیم به سمت هدف مشخصی -    
پرواز میکند و دچارانحراف نمی شود، کدام گزینه نادرست است؟

1( انتخاب مقصد باعث توانمندی پرواز و موفقیت به همراه می آورد.

۲(حرکت در مسیر دستیابی به مقصد نوعی موفقیت تلقی می شود.

۳(انتخاب مقصد معین، پرواز را از بیراهه رفتن و تلف شدن سوخت انرژی مصون میدارد.

۴( عامل نگرشی خلبان برای رسیدن به ایستگاه مقصد، فقط ارادۀ او می باشد.

 »امیر بازی فوتبالش خوب نیست و هر وقت دوستانش به او زنگ میزنند که برویم سالن فوتسال، او قبول نمیکند.« دلیل رد -    
دعوت امیر چیست وانگیزۀ او برای انجام این کار از چه نوع می باشد؟

۲( بر این باور است که توانایی انجام بازی فوتبال را ندارد - بیرونی 1( خجالت کشیدن از دوستانش - بیرونی                          

۴( ترسیدن از بابت مصدوم شدن در بازی – درونی ۳(بر این باور است که توانایی انجام بازی فوتبال را ندارد - درونی  
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 پاسخ صحیح سؤاالت و جاهای خالی زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   - 

الف( .................. فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی خود مصون میدارد.
ب( یک فرد زمانی دست به انجام کاری میزند که .................. .
ج( در بسیاری از موارد درماندگی آموخته شده ناشی از چه می باشد؟

1(  الف) هدف معین / ب) از ادراک کارایی و ادراک کنترل برای انجام آن عمل برخوردار باشد. / ج) یادگیری
۲( الف) اراده / ب) از ادراک کارایی و ادراک کنترل برای انجام آن عمل برخوردار باشد. / ج) ناتوانی

۳( الف) هدف معین / ب) از ادراک کارایی برای انجام آن عمل برخوردار باشد. / ج) یادگیری
۴( الف) اراده / ب) از ادراک کارایی برای انجام آن عمل برخوردار باشد. / ج) ناتوانی

به دنبال چه نوع ناهماهنگی، حالتی ناخوشایند و تنشزا به وجود میآید؟ و فرد برای رفع این حالت چه رفتاری از خود نشان می دهد؟-    

1(  ناهماهنگی بعد از تصمیم - تأکید بر ویژگیهای مثبت موضوع انتخاب شده و تأکید بر ویژگیهای منفی موضوع رد شده 
۲( ناهماهنگی شناختی - روی آوردن به رفتارها و توجیهاتی برای هماهنگی بین شناخت و رفتار

۳( ناهماهنگی بعد از تصمیم - روی آوردن به رفتارها و توجیهاتی برای هماهنگی بین شناخت و رفتار
۴( ناهماهنگی شناختی - تأکید بر ویژگیهای مثبت موضوع انتخاب شده و تأکید بر ویژگی های منفی موضوع رد شده

 در کدام گزینه به عامل نگرشی اشاره شده است که باعث انسجام در رفتار می شود؟-    

1( محسن معتقد است فرد بسیار صبوری است، اما پشت چراغ قرمز با بوق اضافه رانندۀ پشتی عصبانی شده و اقدام به فحاشی میکند، او در توجیه رفتار خود 
خستگی بسیار را دلیل خوبی میداند.

۲(سارا قصد دارد برای کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تهران درس بخواند، او برای رسیدن به این دانشگاه روزی ساعت مطالعه میکند و کنکور ارشد را بسیار 
جدی گرفته است.

۳(علی بعد از سه بار کنکور دادن و عدم موفقیت در قبولی رشتۀ پزشکی برای بار چهارم تالشی نمیکند و در رشته ای که دوست ندارد ثبت نام میکند.
۴( محمد عدم قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان را به تنبلی و کمکاری خود نسبت می دهد و از این بابت شرمنده است.

 جبران شکست، به هنگام کسب نمرۀ پایین در امتحان، در صورتی با توفیق همراه خواهد بود که .................-    

۲( شکست های خود را به توانایی ها و سطح دشواری تکلیف نسبت دهیم. 1( شکست های خود را به نحوۀ برنامه ریزی و توانایی ها نسبت دهیم. 
۴( شکست های خود را به میزان تالش و استعدادهای خود نسبت دهیم. ۳(شکست های خود را به میزان تالش و نحوۀ برنامه ریزی نسبت دهیم.  

 در کدام گزینه به ترتیب توضیحاتی مرتبط و صحیح پیرامون هر یک از موارد زیر بیان شده است؟-    

الف) آقای امیری، روانشناس صنعتی سازمانی شرکت قصد دارد در سال جدید کارایی کارمندان را از نمره    به    برساند.
ب) آقای محمودی با وجود اینکه معتقد به رعایت پرتکلهای بهداشتی است در عروسی خواهرش ماسک نزده و معتقد است یک شب 

که هزارشب نمی شود.
ج) آقای مرتضوی که به علت کرونا بیکارشده، در هر شرکتی که تابه حال رزومه فرستاده است پذیرفته نشده او دیگر تالشی برای یافتن 

شغل نمی کند.
1( پیامدهای رفتار مستقل از خود رفتار در نظر گرفته می شود - فرد از بیراهه رفتن مصون خواهد بود. - ناتوانی فرد، یادگیری است.

۲(انگیزه تالش و عمل ایجاد شده است - رفتار و باور فرد همسو نیست - توان خالقیت از فرد سلب شده است.
بین کار فرد و  رفتار می شود -  بروز  مانع  و کارایی کاذب  ادراک کنترل  افزایش می دهد -  را  آن  انگیزه جبران  قابل کنترل  به عوامل  ۳(نسبت دادن شکست 

پیامدهای آن رابطه ای دیده نمی شود.
۴( توانمندی و انسجام در رفتار فرد ایجاد می شود - پیوندهای شناختی تمایل زیادی به هماهنگبودن دارند - فرد تحت تاثیر موانع زودگذر قرار نمی گیرد.
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کدام گزاره پیرامون مثال زیر نادرست است؟-    

»آقای باقری معتقد است شخص بسیار صبور و با ادبی است، اما در محل کار خود به خروجی کارمندان بسیار اهمیت داده و دو رقمی 
کردن میزان سهام شرکت برایش اهمیت حیاتی دارد، از این منظر او با دیدن کمکاری هریک از کارمندان به شدت عصبانی شده و 
زبان به دشنام و فحاشی و داد و بیداد باز میکند، در توجیه رفتار خود نیز بدکار کردن کارمندان و بدشانسیاش را بهانه میکند، در طوالنی 

مدت آنقدر در کنترل خشم خود ناموفق بوده که دیگرتالشی برای صبور بودن و رعایت فرهنگ میکند.«

1( به علت ناخوشایند بودن ناهماهنگی بین رفتار و شناخت فرد به توجیهاتی روی می آورد.

۲(درماندگی آموخته شده مربوط به افرادی است که پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار میدانند.

۳(یادگیرندگان شکست را به چیزی اسناد میکنند که قابلیت کنترل ندارد.

۴( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد؛ با شرایط محیط هماهنگی الزم را داشته باشد.

هریک از موارد زیر به کدامیک از عوامل موثر بر رفتار انسان اشاره دارد؟-    

الف( مریم برای ازدواج خود گران قیمت ترین تاالر و لباس را مدنظر دارد تا بقیه حسرت زندگی او را بخورند.

ب( محسن که فکر میکرد کفشی که خریده بسیار ارزان بوده با مشاهده همان کفش با قیمت کمتر جنس بهتر کفش خود را بهانه می کند.

ج( مینو کم شدن نمره ریاضیاش را به بد درس دادن معلم و نبود تایم مناسب نسبت می دهد.

1( فرازیستی - زیستی - فرازیستی                                              ۲( زیستی - فرازیستی - فرازیستی 

۳( زیستی - فرازیستی - زیستی                                                  ۴( فرازیستی - زیستی – زیستی

»آقای صاحبی خود را فرد مودبی میداند اما در دعوای لفظی دیروز به همکارش فحش و ناسزا داده است. او برای توجیه خود -    
میگوید آدم درعصبانیت حواسش به حرفهای خود نیست.» اینکه او در تالش برای توجیه خود است چه علتی دارد و تالش او برای 

کنترل محیط با مشاجره و فحش وناسزا نشان دهندۀ کدام عامل است؟

1( تنش زا بودن ناهماهنگی - احساس کارایی                        ۲( ایجاد هماهنگی بین شناخت و رفتار - ادراک کنترل
۳( ایجاد حس آرامش - احساس کارایی                                   ۴( ایجاد انسجام در رفتار - ادراک کنترل

در مثال زیر به کدام عامل نگرشی فرد اشاره شده است؟-    

نمار  نمیکند،  عمل  خود  دینی  فرایض  به  اما  میداند،  اسالم  دین  به  متعهد  را  خود  او  است.  آمده  دنیا  به  مذهبی  خانوادهای  در  »سارا 
نمیخواند و به رعایت حجاب خود اهمیتی نمی دهد، او میگوید اینکه دلش پاک است کافی است و نیازی به پایبندی به سنن نیست.«

1( ناهماهنگی شناختی                   ۲( ادراک کنترل                   ۳(احساس کارآیی                   ۴( درماندگی آموخته شده

 قضاوت های ّعلی که افراد دربارۀ موفقیت یا شکستهای خود انجام میدهند، چه نام دارد؟-    

1( انگیزه                   ۲(اسناد                   ۳(نگرش                   ۴( ناهماهنگی شناختی

 منبع کدام انگیزهی زیر با بقیه متفاوت است؟   - 

1( سارا درس می خواند تا شاگرد اول شود 
۲( محمد تمرینات سخت ورزشی را به امید انتخاب شدن برای تیم مدرسه انجام می دهد. 

۳( میثم جهت افزایش حقوق، ساعاتی اضافی در محل کار خود می ماند.
۴( مریم عاشق تمیزی است، به همین دلیل همیشه خانه ی خود را تمیز نگه میدارد.
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کدام گزاره پیرامون مثال زیر نادرست است؟-    

»آقای باقری معتقد است شخص بسیار صبور و با ادبی است، اما در محل کار خود به خروجی کارمندان بسیار اهمیت داده و دو رقمی 
کردن میزان سهام شرکت برایش اهمیت حیاتی دارد، از این منظر او با دیدن کمکاری هریک از کارمندان به شدت عصبانی شده و 
زبان به دشنام و فحاشی و داد و بیداد باز میکند، در توجیه رفتار خود نیز بدکار کردن کارمندان و بدشانسیاش را بهانه میکند، در طوالنی 

مدت آنقدر در کنترل خشم خود ناموفق بوده که دیگرتالشی برای صبور بودن و رعایت فرهنگ میکند.«

1( به علت ناخوشایند بودن ناهماهنگی بین رفتار و شناخت فرد به توجیهاتی روی می آورد.

۲(درماندگی آموخته شده مربوط به افرادی است که پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار میدانند.

۳(یادگیرندگان شکست را به چیزی اسناد میکنند که قابلیت کنترل ندارد.

۴( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد؛ با شرایط محیط هماهنگی الزم را داشته باشد.

هریک از موارد زیر به کدامیک از عوامل موثر بر رفتار انسان اشاره دارد؟-    

الف( مریم برای ازدواج خود گران قیمت ترین تاالر و لباس را مدنظر دارد تا بقیه حسرت زندگی او را بخورند.

ب( محسن که فکر میکرد کفشی که خریده بسیار ارزان بوده با مشاهده همان کفش با قیمت کمتر جنس بهتر کفش خود را بهانه می کند.

ج( مینو کم شدن نمره ریاضیاش را به بد درس دادن معلم و نبود تایم مناسب نسبت می دهد.

1( فرازیستی - زیستی - فرازیستی                                              ۲( زیستی - فرازیستی - فرازیستی 

۳( زیستی - فرازیستی - زیستی                                                  ۴( فرازیستی - زیستی – زیستی

»آقای صاحبی خود را فرد مودبی میداند اما در دعوای لفظی دیروز به همکارش فحش و ناسزا داده است. او برای توجیه خود -    
میگوید آدم درعصبانیت حواسش به حرفهای خود نیست.» اینکه او در تالش برای توجیه خود است چه علتی دارد و تالش او برای 

کنترل محیط با مشاجره و فحش وناسزا نشان دهندۀ کدام عامل است؟

1( تنش زا بودن ناهماهنگی - احساس کارایی                        ۲( ایجاد هماهنگی بین شناخت و رفتار - ادراک کنترل
۳( ایجاد حس آرامش - احساس کارایی                                   ۴( ایجاد انسجام در رفتار - ادراک کنترل

در مثال زیر به کدام عامل نگرشی فرد اشاره شده است؟-    

نمار  نمیکند،  عمل  خود  دینی  فرایض  به  اما  میداند،  اسالم  دین  به  متعهد  را  خود  او  است.  آمده  دنیا  به  مذهبی  خانوادهای  در  »سارا 
نمیخواند و به رعایت حجاب خود اهمیتی نمی دهد، او میگوید اینکه دلش پاک است کافی است و نیازی به پایبندی به سنن نیست.«

1( ناهماهنگی شناختی                   ۲( ادراک کنترل                   ۳(احساس کارآیی                   ۴( درماندگی آموخته شده

 قضاوت های ّعلی که افراد دربارۀ موفقیت یا شکستهای خود انجام میدهند، چه نام دارد؟-    

1( انگیزه                   ۲(اسناد                   ۳(نگرش                   ۴( ناهماهنگی شناختی

 منبع کدام انگیزهی زیر با بقیه متفاوت است؟   - 

1( سارا درس می خواند تا شاگرد اول شود 
۲( محمد تمرینات سخت ورزشی را به امید انتخاب شدن برای تیم مدرسه انجام می دهد. 

۳( میثم جهت افزایش حقوق، ساعاتی اضافی در محل کار خود می ماند.
۴( مریم عاشق تمیزی است، به همین دلیل همیشه خانه ی خود را تمیز نگه میدارد.
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 در کدام گزینه فرد برای رفع ناهماهنگی شناختی، به انکاری غیرعقالنی دست میزند؟ -    

1(  فردی که میداند پرخوری برایش ضرر دارد و شروع به گرفتن رژیم غذایی می کند. 
۲( فردی که دیدگاه سیاسی خود را بعد از بحثهای طوالنی با دوستانش تغییر می دهد.

۳(  فردی که میداند ورزش نکردن سالمتی او را به خطر می اندازد، اما می گوید ورزش آنقدرها هم مفید نیست.
۴( فردی که سعی میکند با کمک مشاور بر ترس های خود غلبه کند. 

 کدام إسناد زیر در رابطه با منبع کنترل، با بقیه متفاوت است؟-    

1( نمیدانم چرا آشپزی یاد نمیگیرم، من هیچ وقت استعداد آشپزی ندارم.
۲( برنامه ی درسی خوبی برای خود تنظیم نکردم، به همین دلیل نمره ی پایینی در درس ریاضی گرفتم. 

۳( پلیس راهنمایی رانندگی، آن قدر سخت گرفت که من در امتحان رانندگی قبول نشدم.
۴( هیچگاه توانایی مقابله با مشکالت را ندارم، به همین دلیل به افسردگی مبتال شده ام. 

 کدام گزینه در رابطه با »انگیزه و نگرش« نادرست است؟ -    

1( در بررسی چیستی رفتار گاه به عواملی توجه می شود که فراتر از نیازهای زیستی و مادی انسان است . در کنار خواسته ها، آن چه که رفتار انسان را  کنترل 
می کند، نگرش است 

۲( انگیزه ها می توانند از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت باشند - موتور حرکتی انسان انگیزه است 
۳( جست وجوی علت رفتار، در واقع به معنای توجه به عوامل نگرشی آن رفتار است به عوامل شکل دهنده ی نگرش محدود است. 

۴( افراد براساس ارادهی خود می توانند خواسته های جمعی را به خواسته های فردی خود ترجیح دهند - انسان و حیوان در پاسخ به نیازهای زیستی،عوامل 
نگرشی مشترکی دارند.

 اسنادهای ذکر شده در کدام گزینه به ترتیب معزف عوامل »پایدار، درونی و ناپایدار« هستند؟-    

1( استعداد - تالش - تالش                                           ۲( دشواری تکلیف - تالش - توانایی 

۳( برنامه ریزی - استعداد تالش                                      ۴( استعداد به دشواری تکلیف - توانایی 

کدام باور غلط زیر از نظر »عوامل شکل دهنده« با بقیه متفاوت است؟ .-    

1( جدیدأ به قدری نامید هستم که انگیزه ای برای ادامه ی زندگی ندارم 

۲( آن قدر احمق و نادان هستم که غرضهی انجام هیچ کاری را ندارم 

۳( شرایط بد اقتصادی حاضر، به دلیل عدم حمایت کشورهای غربی است.

۴( در هر لحظه از زندگی احساس میکنم کارهایم و خودم بی ارزش هستند و وقتم را بیهوده تلف میکنم.

 کدام گزینه در مورد شکل گیری »نگرش ها« درست است؟-    

1( نگرش ها پیش از شکل گیری، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و تابع اصل هماهنگی شناختی هستند. 

۲( نگرش ها پس از شکل گیری، از ثبات کمتری برخوردار بوده و تابع اصل ناهماهنگی شناختی هستند. 

۳( نگرش ها پیش از شکل گیری، تابع اصل ناهماهنگی شناختی بوده و در برابر تغییر مقاومت می کنند. 

۴( نگرش ها پس از شکل گیری، تابع اصل هماهنگی شناختی بوده و در برابر تغییر مقاومت می کنند.
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»ویژگی های افراد دچار درماندگی آموخته شده« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

1(  اطمینان به خود را از دست می دهد . احساس می کند بر شرایط کنترل دارد - پیامدهای رفتار را از خود رفتار مستقل نمیداند. 

۲( به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می شود - کوشش را با پیشرفت مرتبط نمیداند . فکر میکند هر کاری انجام دهد، به موفقیت نمیرسد. 

۳( احساس می کند، می تواند کاری برای تغییر شرایط انجام دهد - پیامدهای رفتار را از خود رفتار مستقل میداند . احساس می کند بر شرایط کنترل دارد. 

۴( به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می شود - پیشرفت خود را در گرو کوشش بیشتری می داند . فکر میکند باالخره میتواند کاری انجام دهدکه به 
برسد.  موفقیت 

کدام گزینه در رابطه با »اسناد شکست« با بقیه متفاوت است؟-    

1( زمان کمی را به خواندن درس زیست شناسی اختصاص دادم، به همین دلیل نمرهی پایینی گرفتم.

۲( معلم مرا دوست ندارد، به همین دلیل همیشه نمره هایم در درس تاریخ کم می شود. 

۳( طراح سؤاالت کنکور آن قدر سؤاالت را سخت طراحی کرده بود که قبول نشدم.

۴( چون کسی را نداشتم که سفارش مرا به رئیس بکند، از کار اخراج شدم. 

کدام گزینه، نشان دهنده ی »ادراک کنترل« است؟-    

1( سعید احساس می کند به دلیل نداشتن مهارت کافی نمی تواند از پس امتحان رانندگی برآید. 

۲( معلم احساس رضایت میکند، زیرا تمامی دانش آموزان مطابق با نظر او رفتار می کنند و کالس را در اختیار خود دارد.

۳( پزشک خوشحال است، زیرا به خوبی توانسته است عمل جراحی بسیار سختی را با موفقیت انجام دهد. 

۴( سارا به دلیل شکستگی دست خود، احساس میکند دیگر نمی تواند مثل گذشته والیبال بازی کند.
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»ویژگی های افراد دچار درماندگی آموخته شده« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

1(  اطمینان به خود را از دست می دهد . احساس می کند بر شرایط کنترل دارد - پیامدهای رفتار را از خود رفتار مستقل نمیداند. 

۲( به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می شود - کوشش را با پیشرفت مرتبط نمیداند . فکر میکند هر کاری انجام دهد، به موفقیت نمیرسد. 

۳( احساس می کند، می تواند کاری برای تغییر شرایط انجام دهد - پیامدهای رفتار را از خود رفتار مستقل میداند . احساس می کند بر شرایط کنترل دارد. 

۴( به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می شود - پیشرفت خود را در گرو کوشش بیشتری می داند . فکر میکند باالخره میتواند کاری انجام دهدکه به 
برسد.  موفقیت 

کدام گزینه در رابطه با »اسناد شکست« با بقیه متفاوت است؟-    

1( زمان کمی را به خواندن درس زیست شناسی اختصاص دادم، به همین دلیل نمرهی پایینی گرفتم.

۲( معلم مرا دوست ندارد، به همین دلیل همیشه نمره هایم در درس تاریخ کم می شود. 

۳( طراح سؤاالت کنکور آن قدر سؤاالت را سخت طراحی کرده بود که قبول نشدم.

۴( چون کسی را نداشتم که سفارش مرا به رئیس بکند، از کار اخراج شدم. 

کدام گزینه، نشان دهنده ی »ادراک کنترل« است؟-    

1( سعید احساس می کند به دلیل نداشتن مهارت کافی نمی تواند از پس امتحان رانندگی برآید. 

۲( معلم احساس رضایت میکند، زیرا تمامی دانش آموزان مطابق با نظر او رفتار می کنند و کالس را در اختیار خود دارد.

۳( پزشک خوشحال است، زیرا به خوبی توانسته است عمل جراحی بسیار سختی را با موفقیت انجام دهد. 

۴( سارا به دلیل شکستگی دست خود، احساس میکند دیگر نمی تواند مثل گذشته والیبال بازی کند.
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پاسخنامۀ فصل هفتم

سوال 1( گزینه 3 ؛ درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در خود 
تکلیف است.

سوال 2( گزینه 2 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 3( گزینه 4 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 4( گزینه 4 ؛ در درماندگی آموخته شده فرد پیامد های رفتار را مستقل از خود رفتار می داند.

سوال 5( گزینه 4 ؛ نگرش: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.

سوال 6( گزینه 1 صحیح است.

سوال 7( گزینه 1 ؛ برای رفع ناهماهنگی شناختی فرد می تواند این ناهماهنگی را انکار کند و همچنین می تواند باور یا رفتار خود را به نفع دیگری تغییر دهد.

سوال 8( گزینه 3 ؛ وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت و برنامه 
ریزی و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

سوال 9( گزینه 1 ؛ افراد مسئول رفتار خود هستند و نمی توان علت را به عوامل ناپایدار نسبت داد.

سوال 10( گزینه 1 ؛ ناتوانایی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نمی توانیم         باور میکنیم که ناتوانیم و کنترل بر محیط خود نداریم        انگیزه 
عمل در ما بوجود نمی آید/ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار 

هیچ ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 11( گزینه 3 ؛ ج و د موارد درست هستند.
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سوال 1( گزینه 3 ؛ درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در خود 
تکلیف است.

سوال 2( گزینه 2 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 3( گزینه 4 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 4( گزینه 4 ؛ در درماندگی آموخته شده فرد پیامد های رفتار را مستقل از خود رفتار می داند.

سوال 5( گزینه 4 ؛ نگرش: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.

سوال 6( گزینه 1 صحیح است.

سوال 7( گزینه 1 ؛ برای رفع ناهماهنگی شناختی فرد می تواند این ناهماهنگی را انکار کند و همچنین می تواند باور یا رفتار خود را به نفع دیگری تغییر دهد.

سوال 8( گزینه 3 ؛ وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت و برنامه 
ریزی و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

سوال 9( گزینه 1 ؛ افراد مسئول رفتار خود هستند و نمی توان علت را به عوامل ناپایدار نسبت داد.

سوال 10( گزینه 1 ؛ ناتوانایی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نمی توانیم         باور میکنیم که ناتوانیم و کنترل بر محیط خود نداریم        انگیزه 
عمل در ما بوجود نمی آید/ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار 

هیچ ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 11( گزینه 3 ؛ ج و د موارد درست هستند.
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سوال 12( گزینه 2 ؛ اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم نظام باورهای ما را شکل می دهد. )اعتقاد = باور(/ هدف هرچیزی که انسان سعی دارد به آن 
برسد.

سوال 13( گزینه 2 ؛ نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است. نظام باورهای همه افراد به وسیله 
ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 14( گزینه 4 ؛ 

سوال 15( گزینه 3 ؛ این فرد در باور خود دچار اشتباه شده است.

سوال 16( گزینه 1 صحیح است.

سوال 17( گزینه 4 ؛ ناتوانایی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نمی توانیم باور میکنیم که ناتوانیم و کنترل بر محیط خود نداریم انگیزه عمل در ما 
بوجود نمی آید. زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ ربطی 

با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 18( گزینه 4 ؛ افراد بعد از انتخاب بین دو گزینۀ مطلوب محاسن گزینه ای که انتخاب کرده اند را می شمارند.

سوال 19( گزینه 3 ؛ وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت برنامه ریزی 
و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

سوال 20( گزینه 3 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 21( گزینه 1 ؛ معتقد است یعنی به باور ها و نظام شناختی فرد اشاره کرده است/ ثبت نام در آموزشگاه موسیقی : آمادگی برای عمل را نشان می دهد/ 
عالقه نشان دادن: عنصر احساسی.

سوال 22( گزینه 2 ؛ ماندگاری در انگیزه های درونی بیشتر است/ سایر گزینه ها به انگیزه های بیرونی اشاره دارند.
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سوال 23( گزینه 3 ؛ نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند.

سوال 24( گزینه 2 ؛ زمانی که افراد بین دو گزینه مطلوب و دو امر خواستنی دست به تصمیم می زنند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم می شوند.

سوال 25( گزینه 2 ؛ برای رفع ناهماهنگی شناختی یا باید رفتار تغییر داد یا نگرش و باور فرد را عوض کرد.

سوال 26( گزینه 4 ؛ هدف: هرچیزی که انسان سعی دارد به آن برسد و برای فرد موثر و مفید است و انتخاب هدف انسجام در رفتار و ایجاد توانمندی و فرد را 
از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد/ موتور حرکتی انسان انگیزه است/ ادراک کارایی: دانش و مهارت الزم در انجام دادن یک کار.

سوال 27( گزینه 3 ؛ نیک وی آچیچ نماد اراده است/ موسسه زندگی بدون دست و پا را تاسیس کرد.

سوال 28( گزینه 4 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 29( گزینه 2 ؛ هم به عوامل نگرشی مربوط می شود و هم به عوامل زیستی.

سوال 30( گزینه 2 ؛ تنها مورد ب به انگیزه درونی اشاره دارد.

سوال 31( گزینه 3 ؛ هماهنگ کردن رفتار ها با نظام باور های خود.

سوال 32( گزینه 2 صحیح است.

سوال 33( گزینه 2 ؛ نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 34( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 35( گزینه 1 ؛ هدف: هرچیزی که انسان سعی دارد به آن برسد و برای فرد موثر و مفید است و انتخاب هدف انسجام در رفتار و ایجاد توانمندی و فرد را 
از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد.

سوال 36( گزینه 2 ؛ چرا که هیچ چیز تحت کنترل ما نیست.

سوال 37( گزینه 4 ؛ معتقد است یعنی به باور ها و نظام شناختی فرد اشاره کرده است/ متنفر بودن: عنصر احساسی / دروغ نمی گوید : آمادگی برای عمل 
را نشان می دهد.

سوال 38( گزینه 4 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.
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سوال 23( گزینه 3 ؛ نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند.

سوال 24( گزینه 2 ؛ زمانی که افراد بین دو گزینه مطلوب و دو امر خواستنی دست به تصمیم می زنند دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم می شوند.

سوال 25( گزینه 2 ؛ برای رفع ناهماهنگی شناختی یا باید رفتار تغییر داد یا نگرش و باور فرد را عوض کرد.

سوال 26( گزینه 4 ؛ هدف: هرچیزی که انسان سعی دارد به آن برسد و برای فرد موثر و مفید است و انتخاب هدف انسجام در رفتار و ایجاد توانمندی و فرد را 
از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد/ موتور حرکتی انسان انگیزه است/ ادراک کارایی: دانش و مهارت الزم در انجام دادن یک کار.

سوال 27( گزینه 3 ؛ نیک وی آچیچ نماد اراده است/ موسسه زندگی بدون دست و پا را تاسیس کرد.

سوال 28( گزینه 4 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 29( گزینه 2 ؛ هم به عوامل نگرشی مربوط می شود و هم به عوامل زیستی.

سوال 30( گزینه 2 ؛ تنها مورد ب به انگیزه درونی اشاره دارد.

سوال 31( گزینه 3 ؛ هماهنگ کردن رفتار ها با نظام باور های خود.

سوال 32( گزینه 2 صحیح است.

سوال 33( گزینه 2 ؛ نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 34( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 35( گزینه 1 ؛ هدف: هرچیزی که انسان سعی دارد به آن برسد و برای فرد موثر و مفید است و انتخاب هدف انسجام در رفتار و ایجاد توانمندی و فرد را 
از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد.

سوال 36( گزینه 2 ؛ چرا که هیچ چیز تحت کنترل ما نیست.

سوال 37( گزینه 4 ؛ معتقد است یعنی به باور ها و نظام شناختی فرد اشاره کرده است/ متنفر بودن: عنصر احساسی / دروغ نمی گوید : آمادگی برای عمل 
را نشان می دهد.

سوال 38( گزینه 4 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.
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سوال 39( گزینه 1 ؛ وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت         برنامه 
ریزی و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

سوال 40( گزینه 3 ؛ باورها و نظام ارزشی افراد هم میتواند مثبت و هم می تواند منفی باشد.

سوال 41( گزینه 4 ؛ انتخاب هدف انسجام در رفتار و ایجاد توانمندی و فرد را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد.

سوال 42( گزینه 2 ؛ به انگیزه های درونی اشاره دارد/ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق 
نیاز های فطری(/ منبع لذت در خود تکلیف است.

سوال 43( گزینه 1 صحیح است.

سوال 44( گزینه 1 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 45( گزینه 4 صحیح است.

سوال 46( گزینه 3 صحیح است.

سوال 47( گزینه 2 ؛ در این گزینه فرد دچار ناهماهنگی شناختی شده است و رفتار با باورش هماهنگ نیست.

سوال 48( گزینه 2 صحیح است.

سوال 49( گزینه 2 ؛ نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است.

سوال 50( گزینه 1 ؛ 

493

انگیزه و نگرش

سوال 51( گزینه 2 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 52( گزینه 3 ؛ نظام باور ها و ارزش های فرد می تواند هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت خود را نشان دهد.

سوال 53( گزینه 3 ؛ در این مورد فرد به مرحله عمل رسیده و می تواند سازنده تر باشد.

سوال 54( گزینه 1 ؛ سایر گزینه ها دارای بعد منفی اعتیاد نیز است.

سوال 55( گزینه 4 ؛ یک فرد خود شیفته موفقیت را به عوامل درونی و خودش نسبت می دهد و علل شکست را به دیگران و عوامل بیرونی منتسب می کند.

سوال 56( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 57( گزینه 2 ؛ نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است/ نظام باورهای همه افراد به وسیله 
ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 58( گزینه 2 صحیح است.

سوال 59( گزینه 3 صحیح است.

سوال 60( گزینه 2 ؛ اسناد هم می تواند مثبت باشد هم منفی )اگر به عوامل درونی نسبت داده شود مثبت و اگر به عوامل بیرونی نسبت داده شود منفی است(/ 
نا هماهنگی شناختی همیشه منفی است/ اراده نیز همیشه مثبت است.

سوال 61( گزینه 3 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 62( گزینه 1 ؛ 

سوال 63( گزینه 2 ؛ انسان و حیوان، در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان برخالف حیوان، تابع عامل توانمندتری است که 
»نگرش« نام دارد/ نگرش: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.
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سوال 51( گزینه 2 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 52( گزینه 3 ؛ نظام باور ها و ارزش های فرد می تواند هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت خود را نشان دهد.

سوال 53( گزینه 3 ؛ در این مورد فرد به مرحله عمل رسیده و می تواند سازنده تر باشد.

سوال 54( گزینه 1 ؛ سایر گزینه ها دارای بعد منفی اعتیاد نیز است.

سوال 55( گزینه 4 ؛ یک فرد خود شیفته موفقیت را به عوامل درونی و خودش نسبت می دهد و علل شکست را به دیگران و عوامل بیرونی منتسب می کند.

سوال 56( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 57( گزینه 2 ؛ نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است/ نظام باورهای همه افراد به وسیله 
ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 58( گزینه 2 صحیح است.

سوال 59( گزینه 3 صحیح است.

سوال 60( گزینه 2 ؛ اسناد هم می تواند مثبت باشد هم منفی )اگر به عوامل درونی نسبت داده شود مثبت و اگر به عوامل بیرونی نسبت داده شود منفی است(/ 
نا هماهنگی شناختی همیشه منفی است/ اراده نیز همیشه مثبت است.

سوال 61( گزینه 3 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 62( گزینه 1 ؛ 

سوال 63( گزینه 2 ؛ انسان و حیوان، در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان برخالف حیوان، تابع عامل توانمندتری است که 
»نگرش« نام دارد/ نگرش: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.
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سوال 64( گزینه 4 ؛ بقیه گزینه ها به عوامل بیرونی اشاره دارد و این گزینه به عوامل درونی.

سوال 65( گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها به عوامل بیرونی اشاره دارد و این گزینه به عوامل درونی.

سوال 66( گزینه 4 ؛ در گزینه های دیگر فرد رفتار خود را تغییر داده و همسو با نگرشش کرده ولی در این گزینه فرد نگرش خود را با رفتارش هماهنگ کرده است.

سوال 67( گزینه 2 ؛ انگیزه مسیری که فرد طی میکند را معین می کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است.

سوال 68( گزینه 4 ؛ 

سوال 69( گزینه 1 ؛ بقیه گزینه ها به عوامل بیرونی اشاره دارد و این گزینه به عوامل درونی.

سوال 70( گزینه 2 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 71( گزینه 2 ؛ تحقیر دیگران و بی ارزشی به عوامل فردی اشاره دارد و عدم حمایت اجتماعی به عوامل بیرونی اشاره می کند.

سوال 72( گزینه 3 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل و 
کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 73( گزینه 2 ؛ رفتار با نگرش هماهنگ است و در این حالت هماهنگی شناختی شکل می گیرد نه ناهماهنگی شناختی.

سوال 74( گزینه 4 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است.

سوال 75( گزینه 1 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است.
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سوال 76( گزینه 3 ؛ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 77( گزینه 2 ؛ انگیزه عاملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وامی دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد/ مسیری که فرد طی میکند را معین می 
کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است.

سوال 78( گزینه 4 ؛ انگیزه مسیری که فرد طی میکند را معین می کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است./ انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و 
خواسته قدم برنمی دارد بلکه در کنار خواسته ها آنچه که رفتار او را کنترل می کند، نگرش است.

سوال 79( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 80( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 81( گزینه 2 ؛ موتور حرکتی انسان انگیزه است/ انسان و حیوان، در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان برخالف حیوان، 
تابع عامل توانمندتری است که »نگرش« نام دارد/ انگیزه دارای دو عامل درونی و بیرونی است.

سوال 82( گزینه 2 ؛ نگرش افراد تحت تاثیر باورها و نظام ارزشی آنها نیز است.

سوال 83( گزینه 4 ؛ نگرش فقط مربوط به عوامل فرازیستی است.

سوال 84( گزینه 2 ؛ انسان و حیوان در پاسخ به عوامل زیستی دارای عوامل انگیزشی یکسان هستند.

سوال 85( گزینه 3 ؛ در انگیزه درونی منبع لذت درون خود تکلیف است و برای چرایی یک رفتار به عوامل زیستی و انگیزشی اشاره دارد.

سوال 86( گزینه 4 ؛ نگرش سبب شکل دهی به عوامل درونی نیز می شود.

سوال 87( گزینه 4 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 88( گزینه 3 ؛ عوامل شکل دهنده به رفتار انسان یکسان نیست.

سوال 89( گزینه 2 ؛ موتور حرکتی قردتمند همان انگیزه افراد است.

سوال 90( گزینه 4 ؛ انسان و حیوان، در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان برخالف حیوان، تابع عامل توانمندتری است که 
»نگرش« نام دارد.
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سوال 76( گزینه 3 ؛ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 77( گزینه 2 ؛ انگیزه عاملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وامی دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد/ مسیری که فرد طی میکند را معین می 
کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است.

سوال 78( گزینه 4 ؛ انگیزه مسیری که فرد طی میکند را معین می کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است./ انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و 
خواسته قدم برنمی دارد بلکه در کنار خواسته ها آنچه که رفتار او را کنترل می کند، نگرش است.

سوال 79( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 80( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت در 
خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 81( گزینه 2 ؛ موتور حرکتی انسان انگیزه است/ انسان و حیوان، در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان برخالف حیوان، 
تابع عامل توانمندتری است که »نگرش« نام دارد/ انگیزه دارای دو عامل درونی و بیرونی است.

سوال 82( گزینه 2 ؛ نگرش افراد تحت تاثیر باورها و نظام ارزشی آنها نیز است.

سوال 83( گزینه 4 ؛ نگرش فقط مربوط به عوامل فرازیستی است.

سوال 84( گزینه 2 ؛ انسان و حیوان در پاسخ به عوامل زیستی دارای عوامل انگیزشی یکسان هستند.

سوال 85( گزینه 3 ؛ در انگیزه درونی منبع لذت درون خود تکلیف است و برای چرایی یک رفتار به عوامل زیستی و انگیزشی اشاره دارد.

سوال 86( گزینه 4 ؛ نگرش سبب شکل دهی به عوامل درونی نیز می شود.

سوال 87( گزینه 4 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 88( گزینه 3 ؛ عوامل شکل دهنده به رفتار انسان یکسان نیست.

سوال 89( گزینه 2 ؛ موتور حرکتی قردتمند همان انگیزه افراد است.

سوال 90( گزینه 4 ؛ انسان و حیوان، در پاسخ به نیازهای زیستی، عوامل انگیزشی مشترکی دارند، اما انسان برخالف حیوان، تابع عامل توانمندتری است که 
»نگرش« نام دارد.
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سوال 91( گزینه 1 ؛ نگرش تحت تاثیر نظام شناختی فرد باورها و ارزش های فرد است.

سوال 92( گزینه 4 ؛ جست و جوی علت رفتار، در واقع، به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

سوال 93( گزینه 3 ؛ انگیزه تحت تاثیر عوامل بیرونی نیز است.

سوال 94( گزینه 4 صحیح است.

سوال 95( گزینه 2 صحیح است.

سوال 96( گزینه 2 صحیح است.

سوال 97( گزینه 3 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است.

سوال 98( گزینه 2 ؛ فرد به خاطر دستمزد های مالی این کار را کرده نه خود فوتبال.

سوال 99( گزینه 2 صحیح است.

سوال 100( گزینه 4 ؛ انگیزه می تواند عامل بیرونی نیز باشد.

سوال 101( گزینه 2 ؛ نگرش: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.

سوال 102( گزینه 2 صحیح است.

سوال 103( گزینه 1 ؛ نگرش به عوامل فرازیستی مربوط می شود.

سوال 104( گزینه 4 صحیح است.

سوال 105( گزینه 4 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است.

سوال 106( گزینه 3 ؛ / انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 107( گزینه 1 ؛ انگیزش مسیری که فرد طی میکند را معین می کند و از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت است.

497

انگیزه و نگرش

سوال 108( گزینه 2 صحیح است.

سوال 109( گزینه 3 صحیح است.

سوال 110( گزینه 3 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 111( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 112( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 113( گزینه 1 پاسخ صحیح است.

سوال 114( گزینه 4 پاسخ صحیح است. خواب یک نیاز فردی است و احترام به جمع یک خواسته اجتماعی است.

سوال 115( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 116( گزینه 2 پاسخ صحیح است. جستجوی علت رفتار در واقع، به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

سوال 117( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 118( گزینه 1 پاسخ صحیح است.

سوال 119( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 120( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 121( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 122( گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه 3 در مورد »انگیزش درونی« صدق می کند. در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز می 
دهد؛ زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش جالب است و با نیازهای فطری او مطابقت دارد.

سوال 123( گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه های 1، 2 و 3 انگیزه های افراد برای انجام کارها درونی است، ولی در گزینه 4 انگیزه علی برای درس 
خواندن بیرونی می باشد. )دریافت جایزه(.
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سوال 108( گزینه 2 صحیح است.

سوال 109( گزینه 3 صحیح است.

سوال 110( گزینه 3 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 111( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 112( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 113( گزینه 1 پاسخ صحیح است.

سوال 114( گزینه 4 پاسخ صحیح است. خواب یک نیاز فردی است و احترام به جمع یک خواسته اجتماعی است.

سوال 115( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 116( گزینه 2 پاسخ صحیح است. جستجوی علت رفتار در واقع، به معنای توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

سوال 117( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 118( گزینه 1 پاسخ صحیح است.

سوال 119( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 120( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 121( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 122( گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه 3 در مورد »انگیزش درونی« صدق می کند. در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز می 
دهد؛ زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش جالب است و با نیازهای فطری او مطابقت دارد.

سوال 123( گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه های 1، 2 و 3 انگیزه های افراد برای انجام کارها درونی است، ولی در گزینه 4 انگیزه علی برای درس 
خواندن بیرونی می باشد. )دریافت جایزه(.
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سوال 124( گزینه 4 پاسخ صحیح است. در انگیزش بیرونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر     می انگیزد )مانند تشویق دیگران، دریافت 
هدیه، پاداش و ...(/ در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد، زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش جالب است و با نیازهای 

فطری او مطابقت دارد.

سوال 125( گزینه 1 پاسخ صحیح است.انگیزش بیرونی: 1- عالم خارجی، فرد را به انجام دادن کار خاصی بر می انگیزد. 2- منبع آن، در پاداش و لذت خارج 
از فرد قرار دارد.انگیزش درونی: 1- فرد، کار با فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد. 2- منبع لذت، در خود تکلیف است.

سوال 126( گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 1: انگیزه مینا برای انجام تمرین ها، عالقه به درس ریاضی و لذت بردن از آن است. گزینه 2: انگیزه مهسا 
برای معلم شدن، عالقه به نقاشی است. گزینه 3: انگیزه مبینا برای خوشحال کردن مادرش، عالقه به این کار است.اما در گزینه 4 انگیزه مریم برای ادامه 

تحصیل، برآوردن توقعات پدرش می باشد نه عالقه به ادامه تحصیل، پس انگیزه بیرونی دارد.

سوال 127( گزینه 2 پاسخ صحیح است. در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام          می دهد، زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش 
جالب است و با نیازهای فطری او مطابقت دارد )منبع لذت در خود تکلیف است(. مانند خواندن کتاب های مورد عالقه با وجود خستگی که پاداش بیرونی به 

دنبال ندارد.

سوال 128( گزینه 1 پاسخ صحیح است. در انگیزه درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر آن چیز انجام می دهد، زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش جالب است و با 
نیازهای فطری او مطابقت دارد به عبارت دیگر منبع انگیزش در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد، در حالی که در انگیزه درونی، منبع لذت در خود تکلیف است.

سوال 129( گزینه 2 پاسخ صحیح است. اینکه چرا یک فرد کاری را انجام می دهد و افراد دیگر این کارها را       نمی کنند به چرایی رفتار باز می گردد. جست 
و جوی علت رفتار، در واقع به معنای توجه به »عوامل انگیزشی« رفتار است.

سوال 130( گزینه 2 پاسخ صحیح است. بردن جایزه، نمره 2۰ و تحت تأثیر وعده و وعید قرار گرفتن اشاره به »انگیزه بیرونی« و عالقه به خواندن کتاب مربوط 
به »انگیزه درونی« است.

سوال 131( گزینه 2 پاسخ صحیح است. به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود، »نگرش« می گویند. موتور 
حرکتی انسان »انگیزه« است؛ انگیزه سبب می شود که فرد کاری را انجام دهد و رفتاری را از خود نمایان سازد.

سوال 132( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 133( گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از عوامل نگرشی »باورها و نظام ارزشی« فرد است. وقتی باورهای غلط شکل بگیرد، حتی اگر توانایی انجام 
کاری را داشته باشیم، نمی توانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم. در مثال ذکر شده، این باور حمید که »دیگر توانایی درس خواندن ندارد« عاملی است که مانع 

موفقیت او در این کار می شود.

سوال 134( گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون تأکید بر »تالش بی وقفه« و »محدودیت های افراد« شده است بیشتر نشان دهنده »اراده« می باشد، هر چند 
این افراد هدفمند هستند و نظام باورها و ارزش های شان به موفق شدنشان کمک می کند، اما در متن سؤال اشاره ای به این عوامل نشده است.

سوال 135( گزینه 4 پاسخ صحیح است. انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی باعث انسجام در رفتار می شود. هدف میعن، فرد را از بیراهه رفتن و اتالف 
منابع انرژی خود مصون می دارد. حرکت در مسیر دستیابی به هدف نوعی موفقیت تلقی می شود. در نتیجه فرد تحت تأثیر موانع زودگذر و عواملی همچون 

خستگی قرار نمی گیرد.
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سوال 136( گزینه 2 پاسخ صحیح است. اگر اهداف را بسیار کوچک، بی ارزش و زودگذر انتخاب کنیم، هرگز انگیزه تالش و عمل ایجاد نمی شود، زیرا از 
انجام آن ها احساس ارزشمندی، افتخار و غرور نمی کنیم.

سوال 137( گزینه 2 پاسخ صحیح است. این مطلب به باور تیم مذاکره کننده داللت دارد که آن ها را توانمند ساخت تا پیروز مذاکرات لوزان شوند که ذیل عامل 
باورها و نظام ارزشی فرد قرار می گیرد و همچنین این نکته به اثر نیروبخشی باورهای مثبت و سازنده نیز اشاره دارد.

سوال 138( گزینه 4 پاسخ صحیح است. تفاوت انسان و حیوان به عنوان دو موجود زنده این است که انسان، مانند حیوان، بر اساس غریزه و خواسته قدم بر 
نمی دارد، بلکه در کنار خواسته ها، آنچه که رفتار او را کنترل          می کند، نگرش است.

سوال 139( گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 1: نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند.گزینه 2: مهم ترین 
عوامل نگرشی )مثبت و منفی( عبارتند از : باورها و نظام ارزشی، اراده، هدفمندی )انتخاب هدف(، ناهماهنگی شناختی، ادارک کنترل و ادراک کارایی، اسناد و 

درماندگی آموخته شده گزینه 3: نگرش، مجموعه عوامل فرازیستی است که باعث به حرکت در آمدن رفتار و شناخت می شود.

سوال 140( گزینه 4 پاسخ صحیح است. انتخاب هدف، عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار فرد        می شود. هدف معین، فرد را از بیراهه رفتن 
و اتالف منابع انرژی خود مصون می دارد.

سوال 141( گزینه 4 پاسخ صحیح است. موارد صورت سؤال به ترتیب به »هدفمندی«، »باورها و نظام ارزشی« و »ادراک کنترل« اشاره دارند.

سوال 142( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 143( گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:گزینه »1«: درماندگی آموخته شده گزینه »2«: باورها و نظام ارزش فرد گزینه »3«: هماهنگی 
شناختی گزینه »4«: درماندگی آموخته شده.

سوال 144( گزینه 3 پاسخ صحیح است. اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم، نظام باورهای ما را شکل می دهد.

سوال 145( گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر نگرش دارای یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک عنصر آمادگی برای عمل است.

سوال 146( گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر اهداف را بسیار کوچک و بی ارزش و زودگذر انتخاب کنیم، هرگز انگیزه تالش و عمل ایجاد نمی شود، زیرا از 
انجام آن ها احساس ارزشمندی، افتخار و غرور نمی کنیم.

سوال 147( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 148( گزینه 4 پاسخ صحیح است. عوامل نگرشی مثبت و منفی عبارتند از : باورها و نظام ارزشی فرد اراده، هدفمندی، اسناد و درماندگی آموخته شده و ...

سوال 149( گزینه 3 پاسخ صحیح است.
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نمی دارد، بلکه در کنار خواسته ها، آنچه که رفتار او را کنترل          می کند، نگرش است.

سوال 139( گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 1: نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان به دو صورت مثبت و منفی عمل می کنند.گزینه 2: مهم ترین 
عوامل نگرشی )مثبت و منفی( عبارتند از : باورها و نظام ارزشی، اراده، هدفمندی )انتخاب هدف(، ناهماهنگی شناختی، ادارک کنترل و ادراک کارایی، اسناد و 

درماندگی آموخته شده گزینه 3: نگرش، مجموعه عوامل فرازیستی است که باعث به حرکت در آمدن رفتار و شناخت می شود.
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سوال 144( گزینه 3 پاسخ صحیح است. اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم، نظام باورهای ما را شکل می دهد.

سوال 145( گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر نگرش دارای یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک عنصر آمادگی برای عمل است.
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سوال 150( گزینه 2 پاسخ صحیح است. هدف متمرکز بر آینده است.

سوال 151( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 152( گزینه 4 پاسخ صحیح است.

سوال 153( گزینه 1 پاسخ صحیح است.

سوال 154( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 155( گزینه 1 پاسخ صحیح است.

سوال 156( گزینه 3 پاسخ صحیح است. یک عنصر هر چه نیرومندتر و هر اندازه ارزیابی مثبت و یا منفی آن قوی تر باشد تأثیر قوی تری بر نگرش شخص 
خواهد داشت.

سوال 157( گزینه 3 پاسخ صحیح است. نگرش ها در مدرسه از هماهنگی برخورد است ولی در دوران تحصیل دانشگاهی امکان بیش ترین تغییر را پیدا می کنند.

سوال 158( گزینه 3 پاسخ صحیح است. فردی که رفتارها و باورهایش با هم هماهنگ نباشد، دچار »ناهماهنگی شناختی« است. مانند کسی که در گفته 
هایش دم از ارزش های انسانی و اخالقی می زند، اما در عمل تمام وقت و انرژی اش را صرف مسائل مادی می کند.

سوال 159( گزینه 4 پاسخ صحیح است. تناقضی میان تحصیل در کشور دیگر و تقاضای مدرک معتبر داشتن وجود ندارد. زندگی نیک وی آچیچ نشان دهنده 
نقش مهم اراده است.

سوال 160( گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست:ب( انتخاب هدف، عالوه بر ایجاد توانمندی، باعث انسجام در رفتار می شود. ج( هنگام 
بروز ناهماهنگی فرد می تواند در کار انجام دهد: 1- رفتار خود را تغییر دهد. 2- نگرش خود را تغیر دهد تا بلکه این دو با هم هماهنگ شوند. د( اغلب افراد علت 

شکست خود را نمی دانند و آن را به امور دیگر نسبت می دهند.

سوال 161( گزینه 3 پاسخ صحیح است. اسناد برای نیل به اهداف خویش، باید به گونه ای عمل کند که دانشجویان نگرش مثبت به رشته خود پیدا کنند و 
ناهماهنگی شناختی میان نگاه مثبت به رشته تحصیلی و کاهش غیبت را از بین ببرد.

سوال 162( گزینه 3 پاسخ صحیح است. نگرش ها پس از شکل گیری، از ثبات بیشتری برخوردار شده و توابع اصل هماهنگی شناختی هستند، یعنی در برابر 
تغییر مقاومت می کنند.

سوال 163( گزینه 2 پاسخ صحیح است. معمواًل وقتی بین رفتار و باورهای یک فرد هماهنگی نباشد و یا دو شناخت همزمان و متناقض وجود داشته باشد، 
ناهماهنگی شناختی اتفاق می افتد. در چنین مواقعی فرد برای اینکه احساس آرامش فکری کند و یا برای اینکه دچار ناهماهنگی شناختی نشود به رفتارها و 

توجیهاتی روی می آورد تا بین رفتار و شناخت هماهنگی حاصل شود، زیرا ناهماهنگی ناخوشایند و تنش زا است.
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سوال 164( گزینه 3 پاسخ صحیح است. کودک توصیف شده در صورت سوال دارای دو شناخت هم زمان و متناقض است: 1( همه افراد درستکارند. 2( 
بسیاری از انسان ها مبادرت به انجام رفتارهای نادرست اخالقی می کنند. طبق تئوری ناهماهنگی شناختی فرد در این وضعیت دو راه دارد: الف( رفتار خود را 
تغیر دهد. )در اینجا قضاوت ضخیص مبنی بر نادرستی رفتارهای افراد، همان رفتار اوست( ب( نگرش خود را تغییر دهد. )باور مبنی بر درستکاری همه افراد، 
نگرش فرد را تشکیل می دهد.( کودک مورد نظر، راه اول را انتخاب کرده است، یعنی قضاوت خود را تغیر داده است و رفتارهای نادرست را با توجیه، درست تلقی 

کرده است.

دارای  او  گویند  می  است  متناقض  یکدیگر  با  که  باشد،  متناقض  و  زمان  شناخت هم  دو  دارای  وقتی شخصی  است.  پاسخ صحیح   4 گزینه  سوال 165( 
ناهماهنگی شناختی است.

سوال 166( گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی باعث انسجام در رفتار می شود. ب( اسناد و عدم کنترل و ادراک کارایی 
در زمره نگرش های نوع مثبت نمی باشند بلکه از جمله انگیزش منفی می باشد.پ( نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف 

های فردی و جمعی است.

سوال 167( گزینه 4 پاسخ صحیح است. مسئله درماندگی آموخته شده در مورد انسان ها شدیدتر می باشد، آدمیان با وجود توانایی می آموزند که ناتوان هستند 
و تالش آن ها موقعیت را به هیچ وجه به نفع آن ها تغییر نخواهد داد.

سوال 168( گزینه 1 پاسخ صحیح است.الف( در روانشناسی سالمت، متغیرهای روانشناختی در دو نقش بررسی می شوند: 1- عامل ایجاد بیماری های 
جسمانی 2- پیامدهای بیماری های جسمانی ب( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد، یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد، زیرا در صورت 
ناهماهنگی، نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است. ج( هنگام بروز ناهماهنگی، فرد می تواند در کار انجام دهد: 1- رفتار 

خود را تغییر دهد. 2- نگرش خود را تغییر دهد تا این دو با هم هماهنگ شوند.

سوال 169( گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( انگیزه ها از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت می باشند.ب( جست و جوی علت رفتاری، در واقع، به معنای 
توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است. اسناد در زمره نگرش های مثبت نمی باشد.

سوال 170( گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی افراد به تکلیفی مشغول می شوند یا کاری انجام می دهند، انتظار دارند نتایج خوبی به دست بیاورند. زمانی که 
بین کار خود و نتایج به دست آمده رابطه ای نمی بینند دچار »درماندگی آموخته شده« می شوند. در جامعه ای که ظلم بر آن حاکم است، افراد هر چه تالش می 

کنند به نتایج عمل خود نمی رسند، لذا به درماندگی آموخته شده دچار می شوند.

سوال 171( گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر چند حامد برای موفقیت تالش کرده است اما علت پیروزی خود را به عوامل بیرونی و خارج از کنترل مثل شانس 
نسبت می دهد، پس اسناد درونی ندارد. او معتقد به شانس است اما برای موفقیت تالش می کند، پس شناخت و رفتار او با هم سازگار نیستند و دچار ناهماهنگی 
شناختی است. او علیرغم سختی امتحانات پایان ترم، برای شنا کردن هم وقت گذاشته و تمرین کرده است، پس اراده قوی دارد. حامد دوست دارد شناگر ماهر 

وی شود و در مسابقه شنا برنده شود پس هدفمند است.

سوال 172( گزینه 4 پاسخ صحیح است. وقتی فرد علت موفقیت یا شکست را به شرایطی نسبت می دهد که مربوط به خودش می باشد، مثل تالش کردن، 
تنبلی کردن، استعداد داشتن و ... به عوامل درونی اسناد داده است. در گزینه های 1، 2 و 3، شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شده است نه خود شخص.

سوال 173( گزینه 4 پاسخ صحیح است. درماندگی آموخته شده زمانی به وجود می آید که فرد در اثر اتفاقات تکرار شونده به این باور برسد که بین کار او و نتیجه 
آن رابطه ای وجود ندارد و در نتیجه انگیزه تالش کردن را از دست بدهد. در گزینه های 1، 2 و 3 افراد به این باور رسیده اند که هر چقدر تالش کنند، نتیجه 
ای نخواهد گرفت، لذا دست از عمل بر می دارند. اما در گزینه 4 چون سامان خود را مستحق مجازات می داند، اصاًل تالشی برای از بین بردن آن نکرده است.
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سوال 164( گزینه 3 پاسخ صحیح است. کودک توصیف شده در صورت سوال دارای دو شناخت هم زمان و متناقض است: 1( همه افراد درستکارند. 2( 
بسیاری از انسان ها مبادرت به انجام رفتارهای نادرست اخالقی می کنند. طبق تئوری ناهماهنگی شناختی فرد در این وضعیت دو راه دارد: الف( رفتار خود را 
تغیر دهد. )در اینجا قضاوت ضخیص مبنی بر نادرستی رفتارهای افراد، همان رفتار اوست( ب( نگرش خود را تغییر دهد. )باور مبنی بر درستکاری همه افراد، 
نگرش فرد را تشکیل می دهد.( کودک مورد نظر، راه اول را انتخاب کرده است، یعنی قضاوت خود را تغیر داده است و رفتارهای نادرست را با توجیه، درست تلقی 

کرده است.

دارای  او  گویند  می  است  متناقض  یکدیگر  با  که  باشد،  متناقض  و  زمان  شناخت هم  دو  دارای  وقتی شخصی  است.  پاسخ صحیح   4 گزینه  سوال 165( 
ناهماهنگی شناختی است.

سوال 166( گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی باعث انسجام در رفتار می شود. ب( اسناد و عدم کنترل و ادراک کارایی 
در زمره نگرش های نوع مثبت نمی باشند بلکه از جمله انگیزش منفی می باشد.پ( نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف 

های فردی و جمعی است.

سوال 167( گزینه 4 پاسخ صحیح است. مسئله درماندگی آموخته شده در مورد انسان ها شدیدتر می باشد، آدمیان با وجود توانایی می آموزند که ناتوان هستند 
و تالش آن ها موقعیت را به هیچ وجه به نفع آن ها تغییر نخواهد داد.

سوال 168( گزینه 1 پاسخ صحیح است.الف( در روانشناسی سالمت، متغیرهای روانشناختی در دو نقش بررسی می شوند: 1- عامل ایجاد بیماری های 
جسمانی 2- پیامدهای بیماری های جسمانی ب( ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد، یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد، زیرا در صورت 
ناهماهنگی، نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است. ج( هنگام بروز ناهماهنگی، فرد می تواند در کار انجام دهد: 1- رفتار 

خود را تغییر دهد. 2- نگرش خود را تغییر دهد تا این دو با هم هماهنگ شوند.

سوال 169( گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( انگیزه ها از نظر جهت و شدت در افراد متفاوت می باشند.ب( جست و جوی علت رفتاری، در واقع، به معنای 
توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است. اسناد در زمره نگرش های مثبت نمی باشد.

سوال 170( گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی افراد به تکلیفی مشغول می شوند یا کاری انجام می دهند، انتظار دارند نتایج خوبی به دست بیاورند. زمانی که 
بین کار خود و نتایج به دست آمده رابطه ای نمی بینند دچار »درماندگی آموخته شده« می شوند. در جامعه ای که ظلم بر آن حاکم است، افراد هر چه تالش می 

کنند به نتایج عمل خود نمی رسند، لذا به درماندگی آموخته شده دچار می شوند.

سوال 171( گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر چند حامد برای موفقیت تالش کرده است اما علت پیروزی خود را به عوامل بیرونی و خارج از کنترل مثل شانس 
نسبت می دهد، پس اسناد درونی ندارد. او معتقد به شانس است اما برای موفقیت تالش می کند، پس شناخت و رفتار او با هم سازگار نیستند و دچار ناهماهنگی 
شناختی است. او علیرغم سختی امتحانات پایان ترم، برای شنا کردن هم وقت گذاشته و تمرین کرده است، پس اراده قوی دارد. حامد دوست دارد شناگر ماهر 

وی شود و در مسابقه شنا برنده شود پس هدفمند است.

سوال 172( گزینه 4 پاسخ صحیح است. وقتی فرد علت موفقیت یا شکست را به شرایطی نسبت می دهد که مربوط به خودش می باشد، مثل تالش کردن، 
تنبلی کردن، استعداد داشتن و ... به عوامل درونی اسناد داده است. در گزینه های 1، 2 و 3، شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شده است نه خود شخص.

سوال 173( گزینه 4 پاسخ صحیح است. درماندگی آموخته شده زمانی به وجود می آید که فرد در اثر اتفاقات تکرار شونده به این باور برسد که بین کار او و نتیجه 
آن رابطه ای وجود ندارد و در نتیجه انگیزه تالش کردن را از دست بدهد. در گزینه های 1، 2 و 3 افراد به این باور رسیده اند که هر چقدر تالش کنند، نتیجه 
ای نخواهد گرفت، لذا دست از عمل بر می دارند. اما در گزینه 4 چون سامان خود را مستحق مجازات می داند، اصاًل تالشی برای از بین بردن آن نکرده است.
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سوال 174( گزینه 1 پاسخ صحیح است. زمانی که فرد دانش و مهارت الزم در انجام دادن کاری را در خود حس کند یا به عبارت و دیگر ادراک کارایی داشته 
باشد، دست به انجام آن کار می زند. نوجوانی که معتقد است برای حل اختالفات والدین خود کارایی الزم را ندارد و از پس آن برنمی آید، اقدامی در این خصوص 

انجام نمی دهد.

سوال 175( گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی یادگیرندگان شکست را به چیزی نسبت می دهند که نمی توانند آن را کنترل کنند انگیزه بسیار کمی برای 
جبران آن خواهند داشت. مریم نیز پرخاشگری خود را به عواملی مثل شرایط سخت زندگی نسبت می دهد که خارج از کنترل اوست و لذا برای جبران اشتباهش 

انگیزه ای ندارد.

سوال 176( گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی یادگیرندگان، شکست را به چیزی نسبت می دهند که نمی توانند آن را کنترل کنند )مانند توانایی و دشواری 
تکلیف(، انگیزه ی بسیار کمی برای جبران آن خواهند داشت )الزم به ذکر است تالش جزء عوامل درونی است و باید پیروزی یا شکست خود را به آن نسبت 

دهیم(. 

سوال 177( گزینه 4 پاسخ صحیح است. حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ ربطی با تالش و کار فرد ندارد )بی رابطه گی(، می توانند منجر به درماندگی 
آموخته شده شود. در گزینه های 1، 2 و 3 کار و تالش نتیجه ی مطبوع را به دنبال ندارد، اما در گزینه ی 4 فشار دادن دکمه ی ضبط صوت منجر به قطع شدن 

صدا و ادامه نیافتن صدای گوش خراش می شود )رابطه ی مؤثر(.

در صورت  زیرا  باشد  داشته  را  با شواهد محیطی هماهنگی الزم  یعنی  باشد  سازنده  باید  کارایی  و  کنترل  ادراک  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه  سوال 178( 
ناهماهنگی، نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 179( گزینه 3 پاسخ صحیح است. درماندگی آموخته شده مربوط به افرادی است که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند، و آن ها فکر می کنند هر 
کاری انجام دهند به موفقیت نمی رسند. یعنی پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار می دانند، در نتیجه این اعتقاد در فرد ایجاد می شود که رویدادها در کنترل 

او نیستند.

سوال 180( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 181( گزینه 3 پاسخ صحیح است. دوری از هر چه که سختی و درد دارد نشانگر ادراک کنترل است. معلمی که احساس می کند توانایی الزم را برای 
آموزش دادن به دانش آموزان ندارد، دچار ادراک کارایی ناکارآمد است.

سوال 182( گزینه 4 پاسخ صحیح است. در سؤال موردنظر، اسناد به دشواری تکلیف نسبت داده شده است که اسنادی پایدار، غیر قابل کنترل و بیرونی است.

سوال 183( گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:1( فرد کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی داند. 2( فرد پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار 
می داند. 4( شخص واقعا ممکن است در موقعیت ناراحت کننده قرار داشته و تالش او نتوانسته موقعیتش را تغییر دهد.

سوال 184( گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی یادگیرندگان، شکست را به چیزی نسبت می دهند که نمی توانند آن را کنترل کنند، انگیزه بسیار کمی برای 
جبران آن خواهند داشت.

سوال 185( گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر بین کار خود و پیامدهای آن رابطه ای نبینیم، دست از کار می کشیم؛ یعنی یاد می گیریم که نتایج به دست آمده 
ارتباطی با کار ما ندارند و مستقل از عمل ما هستند. در این حالت به »درماندگی آموخته شده« می رسیم.
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سوال 186( گزینه 2 پاسخ صحیح است. ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد، یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته زیرا در صورت ناهماهنگی، 
نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 187( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

سوال 188( گزینه 4 پاسخ صحیح است. زمانی که در بیان علل موفقیت یا شکست، دیگران را مقصر می دانند به »اسناد« در نگرش اشاره می شود.

سوال 189( گزینه 3 پاسخ صحیح است. افراد در شکست دیگران را مقصر می دانند و در موفقیت خود را عامل پیروزی می دانند.

سوال 190( گزینه 4 پاسخ صحیح است. پیروزی یا شکست را به عوامل درونی مانند تالش نسبت دهد، نه به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف.

سوال 191( گزینه 4 پاسخ صحیح است.

سوال 192( گزینه 3 ؛ فقط مورد الف نادرست می باشد.

سوال 193( گزینه 1 ؛ از عوامل نگرشی محسوب می شوند.

سوال 194( گزینه 1 ؛ فرد در هنگام بروز ناهماهنگی شناختی یا باید رفتار خود و یا نرش خود را تغییر دهد تا این ناهماهنگی رفع شود.

سوال 195( گزینه 2 ؛ ادراک کارایی: دانش و مهارت الزم در انجام دادن یک کار.

سوال 196( گزینه 2 صحیح است.

سوال 197( گزینه 1 ؛ زمانی که فرد دارای دو شناخت همزمان و متضاد باشد دیگر دانش و مهارت الزم برای انجام امور را ندارد.

سوال 198( گزینه 4 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 199( گزینه 4 ؛ باورها و نظام ارزشی فرد از مهمترین عوامل نگرش است.

سوال 200( گزینه 3 صحیح است.

سوال 201( گزینه 3 ؛ درماندگی آموخته شده: زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن 
پیامدها و نتایج کار هیچ ربطی با تالش و کار فرد ندارد.
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سوال 202( گزینه 2 ؛ به طور مثال: هر ملتی بمانند، باید بدانند این باور وجود دارد شرط سرافرازی یک ملت دانایی است/ باور: اعتقاد راسخ و واقعی به بودن 
یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری.

سوال 203( گزینه 1 ؛ به عامل بیرونی و غیر قابل کنترل فرد اشاره دارد.

سوال 204( گزینه 2 صحیح است.

سوال 205( گزینه 3 ؛ یک عنصر هرچه نیرومندتر و هراندازه ارزیابی مثبت یا منفی آن قوی تر باشد تاثیر قوی تری بر نگرش خواهد داشت و رفتار او را شکل 
خواهد داد.

سوال 206( گزینه 1 ؛ وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت         برنامه 
ریزی و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

سوال 207( گزینه 1 ؛ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است./ نگرش: 
به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.

سوال 208( گزینه 4 صحیح است.

سوال 209( گزینه 4 ؛ ناتوانایی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نمی توانیم         باور میکنیم که ناتوانیم و کنترل بر محیط خود نداریم        انگیزه 
عمل در ما بوجود نمی آید.

سوال 210( گزینه 3 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 211( گزینه 2 ؛ نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 212( گزینه 1 ؛ به طور مثال: هر ملتی بمانند، باید بدانند         این باور وجود دارد شرط سرافرازی یک ملت دانایی است.

سوال 213( گزینه 4 ؛ باور یعنی اعتقاد راسخ به چیزی داشتن یا نداشتن و ...

سوال 214( گزینه 1 ؛ وقتی شکست را به چیزی نسبت می دهیم که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهیم داشت         برنامه 
ریزی و تالش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را جبران کنند و ما را به توفیق برسانند.

سوال 215( گزینه 2 ؛ نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است.

سوال 216( گزینه 2 ؛ نظام باورهای هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوی جهت دستیابی به هدف های فردی و جمعی است.
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سوال 217( گزینه 3 ؛ باور: اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری.

سوال 218( گزینه 1 ؛ باورهای مثبت و سازنده پیامد های مطلوبی را به همراه می آورند.

سوال 219( گزینه 3 ؛ در بیت اول به اسناد اشاره دارد و عامل هر چیزی را خودش می داند/ اعتقادات و باورها به نام ارزشی افراد اشاره دارد/ این بیت دارای 
تناقض در رفتار پو نگرش دارد و به ناهماهنگی شناختی اشاره دارد.

سوال 220( گزینه 2 ؛ نیک وی آچیچ مصداق اراده است/ عدم هماهنگی بین رفتار و نگرش/ نسبت دادن شکست به عوامل درونی/ جراح متخصص دارای 
دانش کافی و الزم است.

سوال 221( گزینه 2 ؛ ناتوانایی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نمی توانیم         باور میکنیم که ناتوانیم و کنترل بر محیط خود نداریم        انگیزه 
عمل در ما بوجود نمی آید.

سوال 222( گزینه 3 ؛ اگر باورهای غلط شکل بگیرد حتی اگر توانایی انجام کاری را داشته باشیم باز نمی توانیم با موفقیت آن کار را انجام دهیم          ناتوانی، 
ناامیدی، بی ارزشی، عوامل بیرونی همچون تحقیر دیگران عدم حمایت اجتماعی و ... باعث شکل گیری باورهای غلط می شود.

سوال 223( گزینه 2 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 224( گزینه 4 صحیح است.

سوال 225( گزینه 3 ؛ باور: اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری.

سوال 226( گزینه 2 ؛ ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد/ با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد/ در صورت ناهماهنگی نوعی ادراک کنترل 
و کارایی کاذب ایجاد می شود که مانع بروز رفتار است.

سوال 227( گزینه 4 ؛ 
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سوال 228( گزینه 1 ؛ انتخاب هدف ما را به موفقیت می رساند اما همان موفقیت نیست.

سوال 229( گزینه 4 ؛ انتخاب هدف عالوه بر افزایش توانایی و انسجام در رفتار ما را از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد.

سوال 230( گزینه 4 صحیح است.

سوال 231( گزینه 3 ؛ تحقیر توسط دیگران به عوامل نگرشی اشاره دارد.

سوال 232( گزینه 1 ؛ علت رفتار انسان ها را می توان انگیزه آنها جست و جو کرد.

سوال 233( گزینه 3 صحیح است.

سوال 234( گزینه 2 صحیح است.

سوال 235( گزینه 4 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 236( گزینه 1 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 237( گزینه 2 صحیح است.

سوال 238( گزینه 4 صحیح است.

سوال 239( گزینه 1 ؛ انتخاب هدف فرد را زا بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی مصون می دارد.

سوال 240( گزینه 3 ؛ انتخاب هدف فرد در مسیر ی قرار می هد که امید به موفقیت را افزایش می دهد.

سوال 241( گزینه 2 صحیح است.

سوال 242( گزینه 3 صحیح است.

سوال 243( گزینه 3 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.
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سوال 244( گزینه 1 ؛ احساس ناتوانی و نا امیدی از جمله عوامل فردی است/ تحقیر دیگران عوامل بیرونی است.

سوال 245( گزینه 4 ؛ نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.

سوال 246( گزینه 2 پاسخ صحیح است.

سوال 247( گزینه 4 ؛ ناهماهنگی شناختی منفی است و احساس کارایی همیشه مثبت است.

سوال 248( گزینه 4 ؛ انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و خواسته قدم برنمی دارد بلکه در کنار خواسته ها آنچه که رفتار او را کنترل می کند، نگرش است.

سوال 249( گزینه 4 صحیح است.

سوال 250( گزینه 4 ؛ هنگام بروز ناهماهنگی شناختی لفرد یا باید رفتار خود و یا نگرش خود را تغییر دهد.

سوال 251( گزینه 3 صحیح است.

سوال 252( گزینه 3 صحیح است.

سوال 253( گزینه 4 ؛ انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی و انسجاو در رفتار باعث جلوگیری از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی نیز می شود.

سوال 254( گزینه 4 ؛ عوامل نگرش عبارت اند از: 1( باورها و نظام ارزشی افراد  2( اراده )نیک وی آچیچ(  3( هدفمند )انتخاب هدف(  4( ناهماهنگی 
شناختی  5( ادراک کنترل و ادراک کارایی  6( اسناد  7( درماندگی آموخته شده.

سوال 255( گزینه 4 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 256( گزینه 1 ؛ فقط مورد ج درست است.

سوال 257( گزینه 3 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است/ انگیزه بیرونی: عامل خارجی فرد را برای انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد/ منبع انگیزش در پاداش و لذت خارجی است.

سوال 258( گزینه 2 ؛ پیس بینی و پیس گیری یک موضوع به ادراک کنترل مربوط می شود.

سوال 259( گزینه 4 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است.
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سوال 244( گزینه 1 ؛ احساس ناتوانی و نا امیدی از جمله عوامل فردی است/ تحقیر دیگران عوامل بیرونی است.

سوال 245( گزینه 4 ؛ نظام باورهای همه افراد به وسیله ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و در نهایت به وسیله خود فرد ساخته می شود.
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سوال 247( گزینه 4 ؛ ناهماهنگی شناختی منفی است و احساس کارایی همیشه مثبت است.

سوال 248( گزینه 4 ؛ انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و خواسته قدم برنمی دارد بلکه در کنار خواسته ها آنچه که رفتار او را کنترل می کند، نگرش است.
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سوال 255( گزینه 4 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 256( گزینه 1 ؛ فقط مورد ج درست است.
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در خود تکلیف است.
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سوال 260( گزینه 4 ؛ انتخاب هدف عالوه بر ایجاد توانمندی و انسجاو در رفتار باعث جلوگیری از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژی نیز می شود.

سوال 261( گزینه 3 ؛ باور: اعتقاد راسخ و واقعی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری.

سوال 262( گزینه 3 صحیح است.

سوال 263( گزینه 2 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 264( گزینه 2 ؛ به هدفمندی که یک از عوامل نگرش است اشاره دارد.

سوال 265( گزینه 3 ؛ انگیزه درونی: فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد )به علت عالقه، جذابیت، مطابق نیاز های فطری(/ منبع لذت 
در خود تکلیف است.

سوال 266( گزینه 2 ؛ به ترتیب مربوط به عامل: هدفمندی، ناهماهنگی شناختی ودرماندگی آموخته شده اشاره دارد.

سوال 267( گزینه 4 ؛ در این مثال ادراک کنترل و کارایی وجود دارد اما با شرایط محیطی هماهنگی الزم را ندارد.

سوال 268( گزینه 2 ؛ به ترتیب مربوط به عامل: انگیزه، ناهماهنگی شناختی اسناد اشاره دارد.

سوال 269( گزینه 2 ؛ او سعی دارد بین رفتار و نگرش خود هماهنگی ایجاد کند و شرایط تحت کنترل داشته باشد.

سوال 270( گزینه 1 ؛ زمانی که رفتارمان با باورمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری می شود/ زمانی که شخص دارای دو شناخت هم زمان و 
متناقض باشد که با یکدیگر متناقض است می گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است.

سوال 271( گزینه 2 صحیح است.

سوال 272( گزینه 4 ؛ این گزینه به انگیزه درونی اشاره دارد سایر گزینه ها به انگیزه های بیرونی.

سوال 273( گزینه 3 ؛ چرا که در همان شرایط ناهماهنگی شناختی مانده و تالش برای رفع این ناهماهنگی نکرده است.

سوال 274( گزینه 3 ؛ اسناد در گزینه های دیگر درونی است ولی در گزینه 3 به عامل بیرونی اشاره دارد.

سوال 275( گزینه 3 ؛ جست و جوی علت رفتار درواقع به عوامل انگیزشی اشاره دارد.
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سوال 276( گزینه 1 صحیح است.

سوال 277( گزینه 3 ؛ بقیه گزینه ها به عوامل درونی اشاره دارد این گزینه به عوامل بیرونی.

سوال 278( گزینه 4 صحیح است.

سوال 279( گزینه 2 ؛ زمانی که فرد در بین کار خود و نتایج آن رابطه ای نمی بیند، دچار درماندگی آموخته می شود/ حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ 
ربطی با تالش و کار فرد ندارد.

سوال 280( گزینه 1 ؛ تنها این گزینه به عامل درونی اشاره دارد و بقیه گزینه ها به عوامل بیرونی اشاره می می کند.

سوال 281( گزینه 2 ؛ ادراک کنترل: همه چیز مطابق نظر و تحت اختیار ما باشد و با انجام دادن رفتارهای گوناگون سعی می کنیم محیط را در کنترل بگیریم 
و پیامدهای ناگوار را از خود دور کنیم.
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فصل هشتم
روان شناسی سالمت

رویارویی با مسائل و موضوعاتی که انسان در زندگی با آن ها مواجه می شود می تواند بر سالمت جسمانی افراد تاثیر بگذارد )تاثیر بعد روانی بر بعد 

جسمانی(

         بررسی ارتباط متقابل و تنگاتنگ سالمت جسمانی و ویژگی های روان شناختی.

 روان شناسی سالمت        
         شاخه ای از علم روان شناسی که از یافته های آن برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی استفاده می شود.

تا مرگ یک پیوستار وجود دارد. بلکه از سالمت کامل  گانه نیستند  یا سالمت دو جنبه جدا  در روانشناسی سالمت بیماری 

 فرد در هر نقطه ای از پیوستار قرار داشته باشد نه تنها باید بتواند جایگاه خود را حفظ کند بلکه باید تالش کند به نقطه باالتر که به سالمت کامل 

تر است برسد. نزدیک 

            پیشگیری و درمان بیماری ها
اهداف روانشناسی سالمت

            حفظ سالمتی و ارتقای آن

           عامل ایجاد بیماری های جسمانی 
متغیر روان شناختی 

          پیامد های بیماری های جسمانی

 سبک زندگی: مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که شما معموال در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنید/ با عوامل خطرساز بیماری رابطه دارد 
و الگو های رفتار ناسالم در ایجاد و گسترش بیماری ها موثرند.
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1(  تغذیه

 رژیم غذایی سالم باید حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم باشد و تاکید بر مصرف مواد فیبردار و میوه ها می شود.

 همه تفراد نیاز به رژیم غذایی خاص سن و جنس خودشان دارند و به تناسب رشد نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

2(  ورزش

 پیاده روی، کوه پیمایی، شنا و دویدن آهسته که به مصرف اکسیژن احتیاج دارند نمونه هایی از ورزش های مناسب است.

 عالوه بر ایجاد لذت و شادابی موجب حفظ و ارتقای سالمتی و پیشگیری و کنترل بیماری ها نیز می شود.

 ورزش و تحرک زیاد می تواند سوخت و ساز بدن را تنظیم کرده و به کنترل وزن و تناسب اندام کمک کند.

 ورزش اثرات پرخوری بر وزن و سالمتی را کنترل می کند و موجب تناسب اندام می شود.

3( فشارروانی

با تغییر در زندگی/ چنین تغییری باعث به هم خوردن تعادل در زندگی می شود. روبرو شدن 

نیاز به دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی

ارتباط شخص با محیط/ شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشارآور و فراتر از توانایی خود ارزیابی می کند.

           مثبت: انگیزه و تالش فرد افزایش می یابد و فرد به هدف دست پیدا می کند
 انواع فشار روانی

           منفی: فرد قادر به دستیابی هدف نیست/ اغلب افراد فشار روانی را منفی تلقی می  کنند.

یکی از پیامدهای فشارروانی از دست دادن تمرکز است.

فشار روانی مثبت باعث ارتقای کنش های رفتاری و پردازش های شناختی می شود.

ابعاد مهم سبک زندگی
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 مقابله: تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن/ هدف اصلی حذف عامل فشار آور است که زندگی فرد را از حالت 
عادی خارج ساخته است.

ندارند. همیشه در همه موقعیت ها امکان حذف فشارآورهای روانی وجود 

 مقابله های سازگارانه: به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشارآور و به حداقل رساندن و تحمل فشار روانی کمک می کنند.

1(  استفاده از مهارت حل مسئله: فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر می گیرد و برای مقابله با آن از روش حل مسئله استفاده می کند.

2(  مشورت و راهنمایی گرفتن: گاهی فرد ممکن است به تنهایی نتواند مشکل را حل کند.

3( استفاده از حس شوخ طبعی: زمانی که نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.

4( فعالیت بدنی و ورزش کردن

صی خود را ارزیابی می کند
کنترل شخ

ت را ارزیابی می کند
فرد ابتدا موقعی

توانایی مقابله با 

آن را دارم

فراخوان روش 

های مقابله ای
خطری مرا 

تهدید می کند؟
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توانایی مقابله با 

آن را دارم

فراخوان روش 

های مقابله ای
خطری مرا 

تهدید می کند؟
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 روش های سازگارانه کوتاه مدت

به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی کمک نمی کنند/ ناکارآمد و مضر هستند/ افراد در نهایت معموال از موقعیت   مقابله های ناسازگارانه: 
اجتناب کرده یا آن را انکار می کنند/ عصبی و پرخاشگر و منفعل می شوند.

1(  منفعل بودن: فرد دست از فعالیت بر می دارد/ برای از بین بردن فشار روانی تالش نمی کند.

2(  در انتظار معجزه بودن: فرد منتظر است اتفاق خارق العاده ای رخ دهد.

3( انجام دادن رفتار های تکانشی و بدون فکر و تامل

4( استفاده از دارو های شیمیایی، دخانیات و سایر موارد مشابه

تاثیر مذهب بر سالمت:

 راه مستقیم: از طریق ایجاد آرامش ذهنی، کاهش فشار روانی، رابطه با خداوند و ایجاد روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی، عبادت و افزایش 
احساس حمایت اجتماعی، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود.

راه غیر مستقیم: افراد مذهبی در مقایسه با دیگر افراد سبک زندگی سالم تری دارند و از رفتار های پر خطر جنسی، مصرف سیگار، الکل و تغذیه ناسالم 
اجتناب می کنند.
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روانشناسی سالمت

بین سالمت جسمانی و ویژگی های روان شناختی ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد این ارتباط در حوزه ............. قرار می گیرد.-  

۱( روانکاوی                 ۲( روان شناسی بالینی                3( روانشناسی سالمت                 ۴( روان پزشکی

 با توجه به پیوستار سالمت و بیماری کدام گزینه تکمیل کننده این تصویر می باشد؟ - 

۱(  شیوه زندگی کامال سالم - شیوه زنگی نسبتا سالم - ناتوانی نسبتا شدید - ناتوانی کامل و شدید 

۲( شیوه زندگی تقریبا سالم - شیوه زنگی کامال سالم - ناتوانی کامل و شدید - ناتوانی نسبتا شدید 

3( شیوه زندگی تقریبا سالم - شیوه زندگی کامال ناسالم - شیوه زندگی تقریبا ناسالم - شیوه زندگی ناسالم 

۴( شیوه زندگی کامال سالم - شیوه زنگی تقریبا سالم - ناتوانی کامال شدید - ناتوانی نسبتا شدید

پریا، کودکی ۰  ساله است که به علت این که مادرش در دوران بارداری دارویی مصرف کرده، یک دستش به طور مادرزادی شکل -  
موسیقی  عرصه  در  است  نتوانسته  دارد  که  جسمی  محرومیت  خاط  به  اما  است،  مند  عالقه  بسیار  پیانو  نواختن  به  او  است.  نگرفته 
بدرخشد و این مسئله باعث پرخاشگری پریا در ارتباط با اطرافیانش شده است به گونه ای که دامنه روابط دوستی های او را بسیار 

محدود نموده است، کدام عبارت در این رابطه صحیح است؟ 

۱( تاثیر سالمت روان بر سالمت جسمی                                                                                           ۲( قرار گیری پریا بر روی پیوستار سالمت در نقطه قرمز رنگ 

3( تقابل سالمتی جسم و روان به عنوان دو مشخصه اصلی در دو سر طیف پیوستار سالمت          ۴( تاثیر سالمت جسم بر سالمت روح و روان

بیمار مبتال به سرطان که روش درمانی دیگر روی او اثر ندارد در کدام قسمت از پیوستار سالمت قرار می گیرد؟ -  

۱( انتهای چپ پیوستار – قرمز                                       ۲( انتهای راست پیوستار - سبز 

3( میانه پیوستار – زرد                                                    ۴( انتهای راست پیوستار بعد از میانه - سبز و زرد 

فردی که در زندگی توانسته با شیوه ای صحیح و سالم و از بروز بیماری ها در خود پیشگیری کند در کدام قسمت پیوستار سالمت -  
و بیماری قرار دارد؟ 

۱( انتهای چپ – قرمز                                                 ۲( میانه - زرد              

3( انتهای راست – سبز                                               ۴( بعد از میانه انتهای راست - سبز و زرد

سالمت           میانه             مرگ    
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کدام گزینه در مورد مفاهیم مربوط به »روانشناسی سالمت« درست است؟ -  

۱( در روان شناسی سالمت اعتقاد بر این است که بیماری و سالمت دو جنبه جداگانه نیستند. 

۲( مسائل روانی معموال پیامد بیماری های جسمانی هستند نه عامل ایجاد آن. 

3( در پیوستار سالمت و بیماری،» توانایی نسبتا شدید« و »مرگ« در کنار یکدیگر قرار دارند. 

۴( ابعاد اصلی سبک زندگی شامل تغذیه، خواب و ورزش است.

بررسی ارتباط متقابل سالمت جسمانی و ویژگی های روانشناختی به عهدهی چه حوزه ای است؟  -  

۱(  روانشناسی سالمت              ۲( روان شناسی عمومی             3( جامعه شناسی              ۴( پزشکی

تعریف »روانشناسی سالمت «در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-  

۱( شاخه ای از روان پزشکی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های جسمی بهره می برد. 

۲( شاخه ای روان شناسی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های روانی بهره می برد. 

3( شاخه ای روان پزشکی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های روانی بهره می برد.  

۴( شاخه ای روانشناسی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های جسمی بهره می برد.

به ترتیب قسمت »چپ« و »راست« پیوستار سالمت نشان دهنده ی چه چیزی هستند و با چه رنگی مشخص شده اند؟ -  

۱( سالمت کامل، قرمز - مرگ، سبز                                              ۲( مرگ، قرمز - سالمت کامل، سبز 

3( مرگ، سبز - سالمت کامل، قرمز                                              ۴( سالمت کامل، سبز - مرگ، قرمز

در روانشناسی سالمت، متغییر های روان شناسی در دو نقش بررسی می شوند، آن دو نقش کدامند؟- ۰ 

۱( پیوند بیماری های جسمانی - پیوند بیماری های روانی                ۲( عامل ایجاد بیماری های جسمانی - پیامدهای بیماری های جسمانی 

3( عامل ایجاد بیماری های جسمانی - عامل ایجاد بیماری های روانی               ۴( عامل ایجاد بیماری های جسمانی - پیامدهای بیماری های روانی

خانم عسگری، که در زندگی خود فشارهای زیادی را تجربه می کند، احتمال دارد به بیماری های قلبی - عروقی و سایر بیماری های -   
جسمانی مبتال شوند، این موضوع مربوط به کدام نقش متغیرهای روانشناختی در روانشناسی سالمت

۱( عوامل ایجاد کننده بیماری های روانی                               ۲( عوامل ایجاد بیماری های جسمانی

3( پیامدهای بیماری های جسمانی                                        ۴( پیامدهای بیماری های روانی

امید    ساله مبتال به بیماری دیابت است، خیلی زود عصبانی می شود و احساس غمگینی می کند، این مسئله مربوط به کدام نقش -   
متغیرهای روانشناختی در روان شناسی سالمت است؟ 

۱( عوامل ایجاد کننده بیماری های جسمانی                             ۲( پیامدهای بیماری های جسمانی 

3( عوامل ایجاد کننده بیماری های روانی                                  ۴( پیامدهای بیماری های روانی 

پیامد روانی بیماری ام اس کدام است؟ -   

۱( تعارض شدید                   ۲ (ناکامی                   3( سردرد                   ۴( افسردگی
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نقش عوامل روانی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-   
۱( آقای مرادی پس از سکته ی قلبی، دچار افسردگی شدید شده است.         ۲( خانم میرزایی در اثر تعارض زناشویی به مشکالت ریوی دچار گردیده است. 

3( آقای رضایی پس از جراحی معده به وسواس مبتال شده است.                    ۴( خانم سعیدی به علت دردهای مفاصل، از حضور در جمع های شلوغ می ترسد.

» در تحقیقاتی که اخیرا در دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که بسیاری از بیماران مبتال به ام اس به -   
افسردگی دچار می شوند.« کدام گزینه با نتیجه حاصله ارتباط بیشتری دارد؟ 

۱( فردی که در زندگی خود فشارهای زیادی را تحمل می کند، احتمال دارد به بیماری های جسمانی مبتال شود. 
۲( بیماری و سالمت دو جنبه جداگانه نیستند و روی یک پیوستار قرار دارند. 

3( اگر فردی مبتال به بیماری های جسمانی باشد، احتماال عوارض روانی نیز در او بروز می کند. 
۴( سبک زندگی با عوامل خطر ساز بیماری ها رابطه داشته و الگوهای رفتار ناسالم در گسترش بیماری ها مؤثرند.

در ارتباط با تغذیه به عنوان یکی از ابعاد مهم سبک زندگی، کدام گزینه نادرست می باشد؟-   
۱( رژیم غذایی سالم بایست حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم باشد. 

۲( مصرف مواد فیبر دار و میوه اهمیت دارد. 
3( تغذیه سالم و متعادل به روش های مقابله با فشار روانی اشاره دارد. 

۴( همه افراد نیاز به رژیم غذایی خاص سن و جنس خودشان دارند و به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

به مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی، که معموال در زندگی روزمره از آن استفاده می شود ....... می گویند.-   
۱ ( پیوستار سالمت                   ۲( معیارهای رفتاری                   3( سبک زندگی                   ۴( اهداف سالمت

سبک زندگی با عوامل ...... بیماری رابطه دارد. الگوهای رفتار ناسالم در ایجاد و گسترش ....... مؤثرند.-   
۱( سالمت - الگوهای زندگی                                               ۲( شناختی - سبک زندگی 

3( خطر ساز - بیماری                                                           ۴( رفتاری - سالمت 

کدام گزینه از ابعاد مهم سبک زندگی نمی باشد؟ -   
۱( تغذیه                                                                       ۲( الگوی رفتاری                             

 3( ورزش                                                                     ۴( فشار روانی و روش های مقابله با آن

متخصصات تغذیه معتقدند که رژیم غذایی سالم باید حاوی ........... زیاد و ............ کم باشد. همچنین آنان بر اهمیت مصرف - ۰ 
مواد ......... و ........... تأکید می کنند.

۱(  روغن، چربی و شیرینی - کربوهیدرات - گلوکز دار – میوه ها                                    ۲( گوشت و جایگزین آنها - مواد فیبردار - کربوهیدرات - چربی ها 
3( شیر و لبنیات - سبزیجات - روغن، چربی و شیرینی - نان و غالت                         ۴( کربوهیدرات - چربی - فیبر دار - میوه ها

تغذیه سالم و متعادل به ................ افراد مرتبط است. همه افراد نیاز به رژیم غذایی خاص ................... خودشان دارند و -   
به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد .................... .

۲( سبک زندگی - سن و جنس - تغییر می کند  ۱( وضعیت اقتصادی - سبک زندگی - تغییر نمی کند.   

۴( الگوهای رفتاری - وضعیت جسمانی - تغییر نمی کند. 3( نوع مواد مصرف کنندهی - منطقه زندگی - تغییر می کند.   
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از انواع ورزش ها ....... و ....... و ...... و ...... که به .......... احتیاج دارند نمونه هایی از ورزش های مناسب هستند. همچنین -   
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۴( بدمینتون - دویدن تند - ژیمناستیک - اسب سواری - تکاپوی زیاد - زیاد - فشار روانی
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الف( زمانی که در فرد، توجه متمرکز شکل بگیرد به این معناست که فرد با فشار روانی مثبت مواجه است. 

ب( از یافته های روان شناسی سالمت برای پیشگیری بیماری های روانی استفاده می شود. 

ج( به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

و  رفتاری  الگوی  دهنده  نشان  دهیم،  می  اختصاص  اندیشیدن  به  را  روز  شبانه  ساعات  از  میزان  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  د( 
است. ما  شناختی 

 ه( به هم خوردن تعادل در زندگی، صرفا از نشانه های فشار روانی منفی است.

۱( ص -غ - ص – ص-غ                                                      ۲( غ-غ - ص -غ - ص 

3( غ-غ - ص - ص – ص                                                     ۴( ص - ص -غ-غ – غ

در موارد زیر نقش متغیرهای روان شناختی به ترتیب چیست؟-   

ج( عامل روانی بیماری ام . اس  ب( عامل روانی بیماری ضعف شنوایی   الف( پیامد روانی بیماری ام . اس 

۲( افسردگی - تعارض شدید - ترس از دست دادن دوست  ۱( فشار روانی - ناکامی های مکرر - افسردگی  

۴( تعارض شدید - فشار روانی - ناکامی های مکرر 3( افسردگی - ناکامی های مکرر - فشار روانی  

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام یک از گزینه ها مرتب است؟ -   

- یکتا به دلیل تعدیل نیرو در شرکت، بیکار شده است و در تالش است تا خود را با شرایط جدید زندگی سازگار کند.

- مینو با ارزیابی کردن سواالت امتحان، تمرکز خود را از دست داده است و احساس درماندگی و ناامیدی دارد 
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- پونه و ملیکا پس از مشاهده روند نزولی تراز درس روانشناسی در آزمون خود، روحیه رقابت جویی مضاعف پیدا کرده اند. 

۲( فشار روانی - فشار روانی منفی - فشار روانی مثبت  ۱( ارداک کنترل و ادراک کارایی - فشار روانی منفی - فشار روانی مثبت   

۴( ادراک کنترل و کارایی - عدم ادراک کترل و کارایی - فشار روانی منفی 3( فشار روانی - عدم ادراک کنترل و کارایی - فشار روانی منفی    

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر اشاره به کدام عالیم از فشار روانی دارد؟-   

الف( مهراز به جهت نداشتن تمرکز کافی در آزمون آیلتس، در بخش شنیداری نمره مطلوب را کسب نکرد.

ب( ساناز در روابط دوستی اش، به دلیل توقعات فراوان مدام از عصبانیت رنج می برد و از طرفی در این هوس به سر می برد که روابط 
دوستی اش به دلیل این رویکرد اخالقی اش خدشه دار شود. 

ج( شهرزاد به دلیل مشکالتی در شرکت، فراز و گریز را به گفتگو با مدیر عامل ترجیح داده است. 

د( فهیمه تقریبا عمده روزها که پشت ترافیک گیر می کند، درد شدیدی در معده اش احساس می کند.

۱ ( شناختی - هیجانی - هیجانی – جسمانی                                 ۲( رفتاری - روانی - هیجانی – شناختی

3( شناختی - هیجانی - رفتاری – جسمانی                                    ۴( رفتاری - شناختی - هیجانی – روانی

در روانشناسی عمدتا به پیامدهای ......... فشارهای روانی اشاره میشود که از نوع فشار روانی ......... است. اغلب فشار روانی -   
را ....... تلقی می کنند.

۱( مطلوب - مثبت – مثبت                                                               ۲( استرس زا - مثبت - منفی 

3( نامطلوب - منفی – منفی                                                              ۴( خوشایند - مثبت - منفی 

در ارتباط با فشار روانی، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید:- ۰ 

الف( فشار روانی روبه رو شدن با تغییر در زندگی است. 

ب( مواردی مانند بیماری، مرگ یکی از عزیزان، شکست در کنکور، یک ویژگی مشترک دارند و آن ایجاد تغییر در زندگی است.

ج( هر تغییر ناشی از فشار روانی، موجب تعادل بعدی در زندگی می شود.

د( بعد از هر فشار روانی الزم است برای سازگار شدن با شرایط جدید بیشتر تالش کنیم.

۱(  ص. غ. ص. غ                        ۲( ص. غ.غ  . ص                        3( ص. ص. غ.غ                        ۴( ص. غ. غ.غ

 کدام مورد از نمونه های فشار روانی مثبت می باشد؟ -   

۲( رقابت شدید دانش آموز برای یک تمرین رتبه دو در سال تحصیلی  ۱( حواس پرتی دانش آموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاد  

۴( شکست در کنکور 3( ناراحتی شدید از دوست صمیمی در صورتی که نتوانید ناراحتیتان را به او بگویید. 

همه افراد در زندگی خود ................. را تجزیه می کنند. فشار روانی از نوع ................ است.-   

۲( استرس - ارتباط شخص با محیط  ۱( بیماری های روانی - ارتباط درونی فرد.  

۴( ترس و عصبانیت - ارتباط شخص با نزدیکان 3( ناکامی و شکست - موقعیت های خطرزا  

در ارتباط با فشار روانی مثبت، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:-   

الف( در فشار روانی مثبت، فرد به دلیل نوع ارزیابی اش از مشکل، احساس ناخوشایندی را تجربه می کند.
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ب( در فشار روانی مثبت، انگیزش و تالش فرد برای رسیدن به هدفها افزایش می یابد. 

ج( هر چند فرد با فشار روانی مواجه است اما پیامد آن مطلوب و سازنده است.

د( فشار روانی مثبت باعث ارتقای واکنش های رفتاری و پردازش های شناختی می شود.

۱( ص. غ. ص.غ                      ۲( ص.ص.غ.غ                      3( غ.ص.غ.ص                      ۴( غ.ص.ص.ص

 کدام گزینه از عالئم فشار روانی می باشد؟-   

۱( شناختی )ترس و عصبانیت( - رفتاری )نداشتن تمرکز( - جسمانی )فرار( - هیجان )درد معده( 

۲( جسمانی درد معده( - رفتاری )فرار( - هیجان )ترس و عصبانیت( - شناختی )نداشتن تمرکز( 

3( هیجان )نداشتن تمرکز( - رفتاری )ترس و عصبانیت( - شناختی )درد معده( - جسمانی )فرار(

۴( رفتاری )نداشتن تمرکز( - جسمانی )ترس و عصبانیت( - شناختی )فرار( - هیجان )درد معده( 

هدف اصلی فرد در مقابله با فشارهای روانی منفی .......-   

۲( ارزیابی کنترل شخصی و انجام کاری برای تغییر موقعیت است. ۱( حذف عامل فشار آور است که زندگی او را از حالت عادی خارج ساخته است. 

۴( به چالش برخاستن با موقعیت و رسیدن به هدف است. 3( رو به رو شدن با موقعیت بر اساس برداشت اولیه فرد است.    

در روانشناسی سالمت امقابله« به چه معنا است؟ -   

۱( تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی یا به حداقل رساندن و تحمل آن          ۲( نیاز برای دوباره ساز گار شدن با شرایط جدید زندگی 

3( روبه رو شدن با تغییر در زندگی و به هم خوردن تعادل آن                                   ۴( ارزیابی یک رویداد با یک موقعیت به صورت فشار آور و فراتر از توانایی فرد

کدام یک از موارد زیر، »فشار روانی منفی« محسوب می شود؟-   

۱( ورزشکاری که فقط تا پایان فصل فرصت دارد توانایی الزم برای شرکت در المپیک را به دست آورد. 

۲( دانشجویی که برای شاگرد اول شدن و پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد تالش می کند. 

3( خانمی که پس از طالق تمام سعی اش را می کند تا حضانت فرزندانش را بر عهده گیرد. 

۴( معلمی که در اولین روز کاری اش به دلیل اظطراب، به خوبی از عهده مدیریت کالس بر نمی آید.

مریم در حال درس خواندن بود که ناگهان سوسکی از کنار میز او رد شد. او به شدت ترسید و هم زمان با جیغ زدن، در حالی که -   
صورتش سرخ شده بود از اتاق فرار کرد و این موضوع باعث حواس پرتی او از درسش شد. به ترتیب از کدام یک از واکنش های مریم 

جزو عالیم جسمانی، رفتاری و هیجانی فشار روانی محسوب می شود؟ 

۲( سرخ شدن صورت - جیغ زدن - ترسیدن  ۱( جیغ زدن - پرت شدن حواس - سرخ شدن صورت  

۴( سرخ شدن صورت - نرسیدن - جیغ زدن 3( جیغ زدن - فرار کردن - ترسیدن    

خانم رفیعی و آقای محسنی به ترتیب در پرسشنامهی سبک زندگی نمرات    و    را کسب کرده اند. به ترتیب این افراد در چه -   
مرحله ای از فشار روانی قرار دارند؟

۲( جدا آسیب پذیر - نیاز به مراقبت های ویژه  ۱( آسیب پذیری در برابر فشار روانی - نیاز به مراقبت های ویژه   

۴( نیاز به مراقبت های ویژه - جدأ أسیب پذیر 3( آسیب پذیری در برابر فشار روانی - جدا آسیب پذیر    

روان شناسی سالمت

521

فاطمه پس از کسب نمرهی پایین در امتحان شیمی، دیگر توجه کافی به مطالعه ی سایر دروس خود ندارد، ساعات طوالنی گریه - ۰ 
می کند و از معلم خود خشمگین است، به ترتیب واکنش های فاطمه به فشار روانی کدام است؟

۱( شناختی - عالئم رفتاری – هیجان                                             ۲( شناختی - هیجان - عالئم رفتاری 

3( هیجان - عالئم رفتاری – شناختی                                             ۴( عالئم رفتاری - شناختی – هیجان

کدام فشار روانی زیر با بقیه متفاوت است؟ -   

۲( از دست دادن تمرکز در هنگام امتحان شیمی  ۱( طاقت فرسا پنداشتن تحمل ترافیک    

۴( دلخوری از بیمار بستری در بیمارستان  3( تحت فشار بودن وزنه بردار برای بلند کردن وزنه ای سرنوشت ساز   

فردی در هنگام رانندگی تصادف می کند، سپس دچار حواس پرتی شده و به راننده ی مقابل توهین می کند، به ترتیب این فرد کدام -   
عالئم فشار روانی را از خود نشان داده است؟ 

۱(  هیجانی - شناختی                 ۲( شناختی - هیجان                 3( شناختی – رفتاری                 ۴( هیجان – رفتاری

علی پس از عدم موفقیت در آزمون عملی رانندگی، به شدت عصبانی شد و نسبت به افسر راهنمایی و رانندگی پرخاش کرد. او -   
حتی پس از این واقعه، از شرکت مجدد در این آزمون نیز واهمه دارد. به ترتیب نوع واکنش های اودر این فشار روانی کدام است؟ 

۱( هیجانی - رفتاری – هیجانی                                               ۲( شناختی - هیجانی - شناختی 

3( هیجانی - هیجانی – شناختی                                             ۴( شناختی - رفتاری – هیجانی

به ترتیب علت اصلی و عمده فشار روانی در افراد چیست و کدام مورد جزو پیامدهای شناختی فشار روانی می باشد؟ -   

۱(  شکست و ناکامی – درماندگی                                          ۲( شکست و ناکامی - پرخاشگری 

3( روبه رویی با تغییر - احساس ناامیدی                               ۴( روبه رویی با تغییر - حواس پرتی 

کدام مورد از روش های سازگارانه راه های مقابله با فشارهای روانی، نمی باشد؟ -   

۱(  مهارت های حل مسئله                                               ۲( در انتظار معجزه بودن 

3( استفاده از حس شوخ طبعی                                         ۴( فعالیت بدنی و ورزش کردن

کدام مورد از روش های ناسازگارائه راه های مقابله با فشارهای روانی نمی باشد؟-   

۱(  مهارت های حل مسئله                                               ۲( منفعل بودن 

3( در انتظار معجزه بودن                                                  ۴( انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تحمل

به روش های -    و  کنند  استفاده می  دیگران  حمایت  و  راهنمایی  از  به خوبی می سنجند،  را  ..................... موقعیت  در  افراد 
انتخاب شده حل مسئله انتخاب فکر می کنند. 

۱( فشارهای روانی منفی                 ۲( مقابله های سازگارانه                 3( سبک زندگی                 ۴( رفتارهای روان شناختی

در ترس از قبول نشدن در کنکور، اگر دانش آموز آنقدر تحت فشار روانی باشد، که حتی نتواند برای شناسایی منبع فشار تمرکز -   
کند« کدام راه مقابله با فشار روانی پیشنهاد می شود؟

۱( استفاده از مهارت حل مسئله                                     ۲( انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تامل 
3( مشورت و راهنمایی گرفتن                                         ۴( منفعل بودن
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اگر در یک اردوی دانش آموزی، وسط زمستان، در جاده ماشین خراب شود و منتظر نیروهای امدادگر باشیم ...... می تواند برای -   
گذران آن اوقات سخت کمک کند

۱( مشورت و راهنمایی گرفتن                                       ۲( استفاده از حس شوخ طبعی 
3( فعالیت بدن و ورزش کردن                                      ۴( در انتظار معجزه بودن

............... به عنوان یک روش مقابله ساز گارانه، در مواردی استفاده می شود که ممکن است نتوان منبع مشکل را در کوتاه - ۰ 
مدت از بین برد.

۱( مشورت و راهنمایی گرفتن                                          ۲( منفعل بودن 
3( استفاده از حس شوخ طبعی                                       ۴( استفاده از مهارت حل مسئله

وقتی که به فرد فشارهای روانی زیادی وارد شده باشد ممکن است بر سالمتی اور تاثیر منفی بگذارد. در این حالت از کدام یک از -   
روش های مقابله با فشارهای روانی می توان استفاده کرد؟ 

۱( مهارت های حل مسئله                                         ۲( استفاده از شوخ طبعی 
3( منفعل بودن                                                          ۴( فعالیت بدنی و ورزش کردن

در کدام نوع مقابله با فشارهای روانی، فرد به منظور کاهش فشار روانی، به رفتارهای مضر و مخرب رو می آورد؟ -   

۱( سبک زندگی ناسالم                 ۲( ساز گارانه                 3( ناسازگارانه                 ۴( افزایش استرس

افرادی که از ...... استفاده می کنند معموال از موقعیت اجتناب کرده یا آن را انکار می کنند. خود و دیگران را سرزنش می کنند -   
عصبانی، پرخاشگر و با افسرده و منفعل می شوند و موجب بروز فشارهای روانی بیشتری می گردند.

۱( سبک زندگی ناسالم                                             ۲( الگوهای رفتاری نامناسب 
3( مقابله های ناسازگارانه                                         ۴( مقابله های سازگارانه

در این مقابله ناکار آمد، فرد دست از فعالیت بر می دارد و برای از بین بردن فشار روانی، تالش نمی کند.-   

۱( در انتظار معجزه بودن                                                                  ۲( استفاده از حس شوخ طبعی 
3( انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تامل                                 ۴( منفعل بودن

فرد در این نوع مقابله هنگام رویارویی با فشار روانی، از لحاظ هیجانی، به شدت تحریک می شود، به طوری که بر هیجانات و رفتار -   
خود کنترل ندارد بسیار عصبی و پرخاشگر است و حتی ممکن است به خود با دیگران آسیب برساند.

۲( انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تامل  ۱ ( منفعل بودن                                                    
۴( سبک زندگی ناسالم 3( استفاده از داروهای شیمیایی و دخانیات و مواد مشابه   

را -    و غلط  روانی، گزینه های صحیح  با فشارهای  مقابله  برای  مشابه،  موارد  سایر  و  و دخانیات  داروهای شیمیایی  از  استفاده  در 
مشخص کنید.

الف( فرد برای فراموشی و رهایی از هیجانات منفی فشار روانی، از داروهای آرام بخش، مواد اعتیاد آور یا سیگار استفاده می کند 
ب( این مواد به طور موقت به کنترل فشار کمک می کند .

 ج( این مواد فشار آورهای بزرگ تری ایجاد کرده و بر سالمتی فرد نیز تاثیر مخرب دارد.
 د( بسیاری از بزهکاری ها، اعتیاد و انحراف های فردی به دلیل استفاده نامناسب و ناسازگارانه در مقابل فشار روانی

۱(  ص. ص. غ.غ                 ۲( غ. غ. ص.ص                3( ص. غ. ص.غ                 ۴( ص، ص، ص. غ
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رضا فوتبالیست است و در تیم مدرسه بازی می کند، اما در مسابقه امروز به دلیل بازی ضعیف تعویض شد. رضا از تعویض خود عصابی -   
شد و با خشم لباس ورزشی خود را در آورد و پرت کرده در این موقعیت از چه مقابله ای برای کنترل فشار روانی استفاده شده است؟

۲( نداشتن مهارت حل مسئله  ۱ ( منفعل بودن                                                               

۴( انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تامل 3( احتمال استفاده از مواد و داروهای شیمیایی و مخدر  

کدام گزینه از روش های سازگارانه کوتاه مدت برای مقابله با استرس می باشد؟-   

۱( ورزش های هوازی                 ۲( تمرین آرام سازی خود                3( تلقین برخی جمالت                 ۴( نوشتن خاطرات

کدام گزینه از روش های سازگارانه بلند مدت برای مقابله با استرس می باشد؟ -   

۱( شمردن اعداد                 ۲( حمایت های اجتماعی                3( ترک موقعیت                 ۴( شمردن اعداد

رژیم غذایی سالم چه ویژگی هایی دارد و استفاده از حس شوخ طبعی جزء کدام نوع از راه های مقابله با فشار روانی محسوب می شود؟- ۰ 

۲( حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم است - ناسازگارانه  ۱( حاوی کربوهیدرات کم و چربی کم است - ناسازگارانه   

۴( حاوی چربی کم و کربوهیدرات زیاد است - ساز گارانه 3( حاوی چربی زیاد و کربوهیدرات کم است - سازگارانه   

دانش آموزی که ترس رد شدن در رشته ی دلخواه خود را در دانشگاه دارد و درس خواندن را رها می کند، از کدام روش مقابله -   
ناسازگارانه استفاده می کند و نوشتن خاطرات« جزء کدام روش های سازگارانه برای مقابله با استرس می باشد؟

۱( در انتظار معجزه بودن - بلند مدت                                    ۲( منفعل بودن - کوتاه مدت 

3( در انتظار معجزه بودن - کوتاه مدت                                  ۴( منفعل بودن – بلندمدت

کدام یک جزء روش های سازگارانهی کوتاه مدت برای مقابله با استرس نمی باشد؟ -   

۱(  ترک موقعیت              ۲( تفریح و سرگرمی             3( تلقین برخی جمالت              ۴( شمردن اعداد

سهیل برای غلبه بر استرس امتحان، جملهی امن تالش کردم، پس موفق میشوم، را با خود تکرار می کند. امیر نیز برای غلبه بر -   
فشار روانی ناشی از کار سخت سعی می کند خوراکی هایی بخورد که استرس او را کاهش دهند و ارزش غذایی داشته باشند، به ترتیب 

سهیل و امیر از کدام روش های مقابلهی سازگارانه استفاده کرده اند؟ 

۱( بلندمدت - بلندمدت                      ۲( کوتاه مدت - کوتاه مدت                      3( بلندمدت - کوتاه مدت                      ۴( کوتاه مدت – بلندمدت

مقابله های »سازگارانه - ناسازگارانه - ساز گارانه - ناسازگارانه« به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   

۱( مشورت - منفعل بودن - شوخی کردن - منتظر اتفاق خارق العاده بودن 

۲( مصرف قرص آرام بخش - منفعل بودن - مشورت - شوخی کردن 

3( شوخی کردن - رفتار تکانشی بدون تامل - منتظر اتفاق خارق العاده بودن - استفاده از مهارت حل مسئله 

۴( رفتار تکانشی بدون تامل - استفاده از مهارت حل مسئله - مشورت - مصرف قرص آرام بخش

اشکان، مدیر یک شرکت خدماتی است که با بحران اقتصادی مواجه شده است، او برای افزایش کیفیت محصوالت خود از روش -   
مهندسی معکوس استفاده می کند، بنابر این اشکان از کدام روش مقابله ای در برابر فشار روانی استفاده کرده است؟

۱(  سازگارانه ی کوتاه مدت                      ۲( سازگارانه ای بلندمدت                      3( ناسازگارانه                      ۴( منفعالنه
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رژیم غذایی سالم چه ویژگی هایی دارد و استفاده از حس شوخ طبعی جزء کدام نوع از راه های مقابله با فشار روانی محسوب می شود؟- ۰ 

۲( حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم است - ناسازگارانه  ۱( حاوی کربوهیدرات کم و چربی کم است - ناسازگارانه   
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سحر در هنگام استرس عبارت »این نیز بگذرد« را با خود تکرار می کند. محسن نیز در هنگام استرس سعی می کند دامنه ی -   
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۲( مجید برای فراموش کردن نمرهی پایین خود در درس ریاضی، اهداف بلند مدت خود را به صورت دقیق بر روی کاغذ می نویسد. 

3( ریحانه زمانی که دچار استرس می شود، اعداد را در ذهن خود از صد تا پنجاه به صورت معکوس میشمارد. 

۴( مهرداد که از شکسته شدن مجسمه اش توسط برادر کوچکترش ناراحت است، عبارت »بخشش از بزرگان است «را با خود تکرار می کند.

کسی که سر کار نمی رود و به جوایز بانک ها فکر می کند، از کدام روش مقابله استفاده می کند؟ -   

۱( سازگارانه، منفعل بودن                                              ۲( ناسازگارانه، در انتظار معجزه ماندن 

3( ناسازگارانه، منفعل بودن                                            ۴( سازگارانه، در انتظار معجزه ماندن

»داشتن تغذیه سالم«، »دوری از مصرف الکل« و »افزایش احساس حمایت اجتماعی« بیانگر کدام نوع از اثرات مذهب بر سالمت -   
می باشد؟

۱(  مستقیم - غیر مستقیم - غیر مستقیم                               ۲( غیر مستقیم - غیر مستقیم - مستقیم 

3( غیر مستقیم - مستقیم – مستقیم                                        ۴( مستقیم - مستقیم - غیر مستقیم

 پیامد عدم کنترل شخصی استرس، کدام است؟- ۰ 

۱( احساس درماندگی              ۲( پرخاشگری افراطی              3(قطع روابط اجتماعی              ۴(ابتال به بیخوابی دایمی

کدام مورد، جزء ویژگیهای افراد سالم به حساب می آید؟-   

گاهی داشتن از نقاط ضعف و قوت خود ۱( تالش برای بهترین شدن در بین اطرافیان                        ۲(  آ

3( رک و پوست کنده حرف زدن و مبارزه طلبی                       ۴( احساس کمالگرایی و تالش برای تحقق یافتن آنها

 کدام گزینه از عالئم فشار روانی نمیباشد؟-   

۱( عالئم جسمانی )درد معده(                                       ۲(  عالئم شناختی )استرس و نگرانی(

3( عالئم رفتاری )فرار کردن(                                        ۴( عالئم هیجانی )ترس و عصبانیت(

کدامیک از موارد زیر جزء روش های سازگارانه ای است که در کوتاه مدت برای مقابله با استرس مفید است؟-   

۱( ورزش هوازی              ۲(  نوشتن خاطرات              3(تلقین برخی جمالت              ۴(تفریح و سرگرمی

»رانندهای تصادف کرده و راننده مقصر گواهینامه ندارد و خسارت زیادی به ماشین او زده است، عصبی شده و با رانندۀ مقصر -   
درگیر میشود«؛ کدامیک از روش های مقابلٔه ناسازگارانه است؟

۱(  رفتار مخرب                                                                                      ۲(  منفعل بودن 

3( انجام رفتار تکانشی و بدون فکر و تأمل                                            ۴( مقابله ناسازگار و مضر
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 کدام گزینه با توجه به فشار روانی، مثال نادرستی را در بر دارد؟-   

۱( عالئم جسمانی ← درد معده                                                       ۲( عالئم شناختی ← ترس و عصبانیت

3( عالئم رفتاری ← فرار                                                                  ۴( هیجان← ترس و عصبانیت

فرد در کدام موقعیت فشار روانی از موقعیت کنارهگیری میکند و دچار درماندگی میشود؟-   
۱(  دارای الگوی رفتاری » الف « باشد.                                                    ۲(  نوع فشار روانی منفی باشد.

3( احساس کنترل شخصی بر آن نداشته باشد                                         ۴( میزان ناکامی آن فوری است.

 وقتی فردی در زندگی با یک تغییر بزرگ روبه رو میشود، به طوری که نیاز دارد با این شرایط جدید مجدد سازگار شود، دچار کدام   - 
موقعیت روان شناختی میشود؟

۱( ناکامی                      ۲(  اضطراب                      3( فشار روانی                      ۴( ناهماهنگی شناختی

 نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی، نشانگر کدام مفهوم روانشناختی است؟-   
۱( انگیزه                      ۲( اراده                      3(مقابله                      ۴( فشار روانی

کسی که سر کار نمیرود و به جوایز بانک ها فکر میکند، از کدام روش مقابله استفاده میکند؟-   
۱(  سازگارانه، منفعل بودن                                               ۲(  ناسازگارانه، در انتظار معجزه ماندن

3( ناسازگارانه، منفعل بودن                                             ۴( سازگارانه، در انتظار معجزه ماندن

کدام عالمت عنصر » رفتاری « در فشار روانی محسوب میشود؟- ۰ 
۱( نداشتن تمرکز                 ۲(  درد معده                3( ترس                 ۴(فرار

عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدامیک از انواع راه های تأثیرگذاری مذهب میباشد؟-   
الف) فرد مذهبی، سبک زندگی سالم تری دارد.

ب) شرکت در مراسم مذهبی، روحیۀ مثبتی را در فرد ایجاد میکند.
ج) توکل به خدا از طریق ایجاد آرامش ذهنی، باعث بهبود عملکرد ایمنی بدن میشود.
۱(  مستقیم - غیر مستقیم – مستقیم                                                 ۲(  مستقیم - مستقیم – مستقیم

3( مستقیم - مستقیم - غیر مستقیم                                                 ۴( غیر مستقیم - مستقیم -مستقیم

در کدام گزینه هر دو روش ذکر شده، جزء روش های سازگارانه و کوتاهمدت برای مقابله با استرس است؟-   
۱(  نوشتن خاطرات - شمردن اعداد                                                                ۲(  تنفس عمیق - به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند

3( تمرین آرام سازی خود - خوردن یک لیوان آب خنک                                 ۴( ترک موقعیت - ورزش هوازی

گزاره های زیر به ترتیب به کدامیک از راه های مقابله با فشار روانی اشاره دارند؟-   
الف) استفاده از این راهکار، فشارهای بزرگتری را ایجاد میکند و بر سالمتی فرد تأثیر مخرب دارد.

ب) در این نوع مقابله، فرد هنگام رویارویی با فشار روانی، از لحاظ هیجانی به شدت تحریک میشود.
۱( استفاده از داروهای شیمیایی - انجام رفتار تکانشی                               ۲(  فعالیت بدنی - در انتظار معجزه بودن

3( انجام رفتار تکانشی - انجام رفتار تکانشی                                              ۴( استفاده از داروهای شیمیایی - راهنمایی گرفتن
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کدامیک از گزینه های زیر در توصیف افرادی که از راه های مقابلهای ناسازگارانه استفاده میکنند، نمیباشد؟-   
۱( خود را به خاطر مشکل سرزنش میکنند.                                        ۲( به شوخی متوسل میشوند.

3( موقعیت را انکار میکنند.                                                                ۴( از موقعیت اجتناب میکنند.

کدامیک از موارد زیر جزء راه های مقابله ای "ناسازگارانه" نمیباشد؟-   

۱( منفعل بودن                 ۲( انجام فعالیت های تکانشی                3( فعالیت ورزشی                 ۴( در انتظار معجزه بودن

گزاره های زیر به ترتیب با چه مفهومی مرتبط هستند؟-   

الف) با عوامل خطرساز بیماری رابطه دارد.

ب) مجموعٔه الگوهای رفتاری و شناختی که معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میشود.

ج) نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید.

۱( فشار روانی - سبک زندگی - مقابله                                                      3( فشار روانی - سبک زندگی - فشار روانی

۲(  سبک زندگی - سبک زندگی - مقابله                                                  ۴( سبک زندگی - سبک زندگی - فشار روانی

از تأثیرات ارتباط با خداوند و اثرگذاری در ایجاد آرامش روانی کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( توکل بر خدا از طریق ایجاد آرامش ذهنی، رابطه با خداوند و ایجاد روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی که باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی 
بدن می شود.

۲( مذهب از دو راه مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت روان و مقابله با فشارهای روانی مؤثر است.

3(مذهب به عنوان یک روش مقابله سازگارانه در ایجاد سبک زندگی سالمتر کمککننده است.

۴(مذهب از دو راه بلندمدت و کوتاهمدت بر سالمت روان و مقابله با استرس مفید است.

دلیل استفاده از دارو و استعمال دخانیات و مواد مشابه به عنوان یک مقابله ناسازگارانه در مواجهه با فشار روانی چیست؟-   

۱( عدم کنترل مشکل                                                               ۲( نداشتن مهارت حل مسئله

3( به منظور فراموشی و رهایی از هیجانات منفی                     ۴( جلوگیری از رفتارهای تکانشی

کدامیک از گزینه ها در مورد مقابله صحیح نیست؟-   

۱( به معنای تالش فرد فقط برای از بین بردن فشار روانی است.

۲( هدف اصلی فرد در مقابله حذف عامل فشارآور است که زندگی او را از حالت عادی خارج ساخته است.

3(مقابله ها به دو دستۀ سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم میشود.

۴(هنگام روبه رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیۀ خود آن را ارزیابی میکند.

گزاره های زیر به ترتیب مربوط به کدامیک از راه های مقابله با فشار روانی است؟- ۰ 

الف) باعث بی توجهی به فشار روانی میشود.

ب) در حالتی به کار می آید که نمیتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.

۱(  منفعل بودن - در انتظار معجزه بودن                                      ۲(  منفعل بودن - استفاده از حس شوخ طبعی

3( فعالیت بدنی - استفاده از حس شوخ طبعی                             ۴( فعالیت بدنی - انجام رفتار تکانشی
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 کدامیک از موارد زیر، جزء راه های سازگارانۀ مقابله با فشار روانی نمیباشد؟-   

۱(  راهنمایی گرفتن                 ۲(  استفاده ازحس شوخ طبعی                3( ورزش کردن                 ۴( انجام رفتارهای تکانشی

کدام گزینه در بردارندۀ گزارۀ نادرستی میباشد؟-   

۲(  در نتیجه مقابله، فشار روانی لزوًما از بین می رود. ۱( مقابله، تالش فرد برای رویارویی با فشار روانی منفی است.  

۴( افراد با فشارهای روانی با روش یکسانی مقابله نمی کنند. 3(مقابله ها به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم می شوند.  

 در ارتباط با مقابله های ناسازگارانه کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( ناکارآمد و ناسازگار و مضر                                                                   ۲( روی آوردن به رفتارهای مضر و مّخرب

3( عدم کمک به حل مسئله برای برطرف کردن فشار روانی                   ۴( به حداقل رساندن فشار روانی

کدام عامل در ایجاد آرامش روانی تأثیر دارد؟ مذهب از چند راه بر سالمت تأثیر دارد؟ کدام روش های سازگارانه برای مقابله با -   
استرس مفید است؟

۱( مذهب و ارتباط با خدا – کوتاه مدت و بلندمدت - مستقیم و غیرمستقیم

۲( مطالعه کتاب و استفاده از مهارت حل مسئله - مستقیم و غیرمستقیم – کوتاه مدت و بلندمدت

3( مذهب و ارتباط با خدا - مستقیم و غیرمستقیم – کوتاه مدت و بلندمدت

۴( فعالیت های ورزشی و بدنی – کوتاه مدت و بلندمدت - مستقیم و غیرمستقیم

 به ترتیب »روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی«، »اجتناب از رفتارهای پرخطر جنسی« و »افزایش احساس حمایت -   
اجتماعی« از کدام راه تأثیرات مذهب بر سالمت است؟

۱( مستقیم - مستقیم – مستقیم                                                           ۲( غیرمستقیم - غیرمستقیم - مستقیم 

3( مستقیم - غیرمستقیم - مستقیم                                                    ۴( غیرمستقیم - مستقیم – مستقیم

 برای مقابله با استرس، در کنار روش های کوتاهمدت میتوان از روش های بلندمدت استفاده کرد. کدام گزینه در ارتباط با روش -   
بلندمدت نادرست است؟

۱( حمایت های اجتماعی                 ۲( ورزش های هوازی                 3( تنفس عمیق                 ۴( تمرین آرام سازی خود

برای مقابله با استرس، برخی از روش های سازگارانه در کوتاهمدت میتواند مفید باشد. گزینه نادرست را مشخص کنید.-   

۱( ترک موقعیت                 ۲( تلقین برخی جمالت                3( نوشتن خاطرات                 ۴( خواندن یک بیت یا یک جمله

هریک از مثال های زیر به کدام، روش سازگارانه مربوط است؟-   

»به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند« »نوشتن خاطرات«

۱(  بلندمدت – کوتاه مدت                 ۲( کوتاه مدت - بلندمدت                3( ارادی - ارادی                 ۴( ارادی – بلندمدت
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 کدامیک از موارد زیر، جزء راه های سازگارانۀ مقابله با فشار روانی نمیباشد؟-   

۱(  راهنمایی گرفتن                 ۲(  استفاده ازحس شوخ طبعی                3( ورزش کردن                 ۴( انجام رفتارهای تکانشی

کدام گزینه در بردارندۀ گزارۀ نادرستی میباشد؟-   

۲(  در نتیجه مقابله، فشار روانی لزوًما از بین می رود. ۱( مقابله، تالش فرد برای رویارویی با فشار روانی منفی است.  

۴( افراد با فشارهای روانی با روش یکسانی مقابله نمی کنند. 3(مقابله ها به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم می شوند.  

 در ارتباط با مقابله های ناسازگارانه کدام گزینه نادرست است؟-   

۱( ناکارآمد و ناسازگار و مضر                                                                   ۲( روی آوردن به رفتارهای مضر و مّخرب

3( عدم کمک به حل مسئله برای برطرف کردن فشار روانی                   ۴( به حداقل رساندن فشار روانی

کدام عامل در ایجاد آرامش روانی تأثیر دارد؟ مذهب از چند راه بر سالمت تأثیر دارد؟ کدام روش های سازگارانه برای مقابله با -   
استرس مفید است؟

۱( مذهب و ارتباط با خدا – کوتاه مدت و بلندمدت - مستقیم و غیرمستقیم

۲( مطالعه کتاب و استفاده از مهارت حل مسئله - مستقیم و غیرمستقیم – کوتاه مدت و بلندمدت

3( مذهب و ارتباط با خدا - مستقیم و غیرمستقیم – کوتاه مدت و بلندمدت

۴( فعالیت های ورزشی و بدنی – کوتاه مدت و بلندمدت - مستقیم و غیرمستقیم

 به ترتیب »روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی«، »اجتناب از رفتارهای پرخطر جنسی« و »افزایش احساس حمایت -   
اجتماعی« از کدام راه تأثیرات مذهب بر سالمت است؟

۱( مستقیم - مستقیم – مستقیم                                                           ۲( غیرمستقیم - غیرمستقیم - مستقیم 

3( مستقیم - غیرمستقیم - مستقیم                                                    ۴( غیرمستقیم - مستقیم – مستقیم

 برای مقابله با استرس، در کنار روش های کوتاهمدت میتوان از روش های بلندمدت استفاده کرد. کدام گزینه در ارتباط با روش -   
بلندمدت نادرست است؟

۱( حمایت های اجتماعی                 ۲( ورزش های هوازی                 3( تنفس عمیق                 ۴( تمرین آرام سازی خود

برای مقابله با استرس، برخی از روش های سازگارانه در کوتاهمدت میتواند مفید باشد. گزینه نادرست را مشخص کنید.-   

۱( ترک موقعیت                 ۲( تلقین برخی جمالت                3( نوشتن خاطرات                 ۴( خواندن یک بیت یا یک جمله

هریک از مثال های زیر به کدام، روش سازگارانه مربوط است؟-   

»به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند« »نوشتن خاطرات«

۱(  بلندمدت – کوتاه مدت                 ۲( کوتاه مدت - بلندمدت                3( ارادی - ارادی                 ۴( ارادی – بلندمدت
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به ترتیب در هریک از مثال ها از چه مقابله هایی برای کنترل فشار روانی استفاده میشود؟-   

»علی فوتبالیست است و در تیم مدرسه بازی میکند، اما در مسابقۀ نهایی به دلیل ضعف در بازی تعویض شد. او با مربی دعوا کرده و 
با عصبانیت لباس ورزشی خود را درآورد.« ؛ »مریم رتبۀ خوبی برای کنکور آورد، ولی در انتخاب رشته تردید دارد و دچار فشار روانی 
شده است. او برای کاهش فشار روانی با افراد متخصص مشورت میکند«؛ »علی در مسابقات المپیاد ادبی قبول نشده است. او برای 
از بین بردن فشار روانی راه حلهای متعددی را بررسی میکند تا برای سال بعد با برنامه ریزی دقیق درس بخواند و مجدًدا در آزمون 

شرکت کند.«
۱( رفتار تکانشی و بدون فکر و تأمل، ناسازگارانه - مشورت گرفتن و راهنمایی گرفتن، سازگارانه - مهارت حل مسئله، سازگارانه
۲( رفتار تکانشی و بدون فکر و تأمل، ناسازگارانه - مهارت حل مسئله، سازگارانه - مشورت گرفتن و راهنمایی گرفتن، سازگارانه

3(رفتار مخرب، ناسازگار - مهارت حل مسئله، سازگارانه - مشورت گرفتن و راهنمایی گرفتن، سازگارانه
۴(رفتار منفعل، ناسازگارانه - مشورت گرفتن و راهنمایی گرفتن، سازگارانه - مهارت حل مسئله، سازگارانه

 هریک از روش های مقابله به ترتیب با کدام گزینه مرتبط است؟- ۰۰ 

»انجام دادن رفتار تکانشی «»منفعل بودن «»در انتظار معجزه بودن«
۱( منتظر اتفاق خارق العادهای است. - از لحاظ هیجانی بهشدت تحریک میشود و بر هیجانات و رفتار خود کنترل ندارد. - دست از فعالیت برمیدارد و برای از 

بین بردن فشار روانی تالش نمیکند.
۲( از لحاظ هیجانی به شدت تحریک میشود و بر هیجانات و رفتار خود کنترلی ندارد. - دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند 

- منتظر اتفاق خارق العادهای است.
3(برای فراموشی و رهایی از هیجانات منفی از داروهای آرام بخش استفاده میکند. - منتظر اتفاق خارق العاده است. - دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین 

بردن فشار روانی تالش نمیکند.
۴(دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند. - منتظر اتفاق خارق العاده است. - از لحاظ هیجانی به شدت تحریک میشود و 

برهیجانات و رفتار خود کنترلی ندارد.

هریک از عبارت های زیر به ترتیب به کدامیک از روش های مقابله مرتبط است؟-  ۰ 

»فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند.«
»بر هیجانات و رفتار خود کنترل ندارد«

»منتظر اتفاق خارق العادهای است.«
۲( منفعل بودن - در انتظار معجزه بودن - انجام دادن رفتار تکانشی ۱( انجام دادن رفتار تکانشی - منفعل بودن - در انتظار معجزه بودن  
۴( منفعل بودن - انجام دادن رفتار تکانشی - در انتظار معجزه بودن 3( در انتظار معجزه بودن - منفعل بودن - انجام دادن رفتار تکانشی   

 چه زمانی فرد از رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل بهعنوان روش مقابله ناسازگارانه استفاده میکند؟-  ۰ 

۱( فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمی کند.
۲( برای فراموشی از فشارهای روانی از داروهای آرام بخش استفاده می کند.
3(هنگام رویارویی با فشار روانی از لحاظ هیجانی بهشدت تحریک می شود.

۴(وقتی به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و حس فشار روانی در او باقی بماند.

» دانش آموزی که ترس رد شدن در رشته دلخواه خود در دانشگاه را دارد، به طوری که از قبولی ناامید میشود؛ درس خواندن را -  ۰ 
رها میکند و بیشتر میخوابد.« از کدام روش مقابله استفاده میکند؟

۱( منفعل بودن ناسازگارانه                                                                         ۲( استفاده از مهارت حل مسئله، ناسازگارانه
3(انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل، ناسازگارانه                       ۴(در انتظار معجزه بودن، سازگارانه
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 کدام گزینه به روش مقابلٔه منفعل بودن اشاره دارد؟-  ۰ 

۱( وقتی نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.                        ۲(  فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند.
3(فرد در این مقابله به لحاظ هیجانی به شدت تحریک میشود.            ۴( فرد به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی می ماند.

 در کدام روش مقابله فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند؟-  ۰ 

۱( استفاده از حس شوخ طبعی،                                                     ۲( ناسازگارانه منفعل بودن، ناسازگارانه
3( انجام دادن رفتارهای تکانشی،                                                  ۴( سازگارانه مهارت حل مسئله، سازگارانه

 در ارتباط با روش های مقابله ناسازگارانه کدام گزینه درست است؟-  ۰ 

۱( مهارت حل مسئله                                                                  ۲( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل
3(مشورت و راهنمایی گرفتن                                                      ۴( حس شوخ طبعی

عملکرد افراد در مقابله های ناسازگارانه در کدام گزینه نادرست آمده است؟-  ۰ 

۱( سرزنش کردن خود و دیگران                                                  ۲( افسرده و منفعل شدن
3( اجتناب از موقعیت و انکار آن                                                 ۴( به حداقل رساندن فشار روانی و ارزیابی موقعیت

کدام گزینه با روش های مقابلٔه سازگارانه مرتبط نیست؟-  ۰ 

۱( فردی که به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند و از روش حس شوخ طبعی استفاده کند.
۲( فردی که نتواند منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین ببرد و برای اینکه بتواند با فشار روانی سازگار شود،از حس شوخ طبعی استفاده کند.

3(یکی از روش های مقابله با فشار روانی، ورزش کردن است که باعث بیتوجهی به فشار روانی میشود.
۴(وقتی فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر میگیرد، برای مقابله با آن از مهارت حل مسئله استفاده میکند.

هر یک از روش های مقابله به ترتیب زیر با کدام گزینه ها مرتبط است؟-  ۰ 

»استفاده از حس شوخ طبعی«،»مهارت حل مسئله«، »مشورت و راهنمایی گرفتن«
۱( به تنهایی نتواند مشکل را حل کند. - نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد. - منبع استرس یا مشکل را در یک مسئله در نظر بگیرد.

۲( منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر بگیرد. - بهتنهایی نتواند مشکل را حل کند. - نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.
3(نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد. - منبع استرس یا مشکل را در یک مسئله در نظر بگیرد. – به تنهایی نتواند مشکل را حل کند.

۴(به لحاظ هیجانی به شدت تحریک شود. - نتوان منبع مشکل را در کوتاهمدت از بین ببرد. – به تنهایی نتواند مشکل را حل کند.

 هر یک از عبارتهای زیر به ترتیب بهکدامیک از روش های مقابله مرتبط است؟- ۰  

»فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند.« »، فرد نتواند مشکل را در کوتاه مدت از بین ببرد.« ، 
»فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر گیرد.«

۲( مشورت و راهنمایی گرفتن - انجام رفتار تکانشی – شوخ طبعی ۱( مهارت حل مسئله – شوخ طبعی - مشورت و راهنمایی گرفتن  
۴( مشورت و راهنمایی گرفتن - شوخطبعی - مهارت حل مسئله 3( شوخ طبعی - مشورت و راهنمایی گرفتن - مهارت حل مسئله  

چه زمانی فرد از حس شوخ طبعی به عنوان روش مقابلٔه سازگارانه استفاده می کند؟-    

۱( هنگام رویارویی با فشار روانی به لحاظ هیجانی، به شدت تحریک شود.               ۲( منبع استرس یا مشکل را در یک مسئله در نظر بگیرد.
3(نتواند منبع مشکل را در کوتاهمدت از بین ببرد.                                                       ۴(به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند.
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 کدام گزینه به روش مقابلٔه منفعل بودن اشاره دارد؟-  ۰ 

۱( وقتی نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.                        ۲(  فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند.
3(فرد در این مقابله به لحاظ هیجانی به شدت تحریک میشود.            ۴( فرد به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی می ماند.

 در کدام روش مقابله فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمیکند؟-  ۰ 

۱( استفاده از حس شوخ طبعی،                                                     ۲( ناسازگارانه منفعل بودن، ناسازگارانه
3( انجام دادن رفتارهای تکانشی،                                                  ۴( سازگارانه مهارت حل مسئله، سازگارانه

 در ارتباط با روش های مقابله ناسازگارانه کدام گزینه درست است؟-  ۰ 

۱( مهارت حل مسئله                                                                  ۲( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل
3(مشورت و راهنمایی گرفتن                                                      ۴( حس شوخ طبعی

عملکرد افراد در مقابله های ناسازگارانه در کدام گزینه نادرست آمده است؟-  ۰ 

۱( سرزنش کردن خود و دیگران                                                  ۲( افسرده و منفعل شدن
3( اجتناب از موقعیت و انکار آن                                                 ۴( به حداقل رساندن فشار روانی و ارزیابی موقعیت

کدام گزینه با روش های مقابلٔه سازگارانه مرتبط نیست؟-  ۰ 

۱( فردی که به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند و از روش حس شوخ طبعی استفاده کند.
۲( فردی که نتواند منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین ببرد و برای اینکه بتواند با فشار روانی سازگار شود،از حس شوخ طبعی استفاده کند.

3(یکی از روش های مقابله با فشار روانی، ورزش کردن است که باعث بیتوجهی به فشار روانی میشود.
۴(وقتی فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر میگیرد، برای مقابله با آن از مهارت حل مسئله استفاده میکند.

هر یک از روش های مقابله به ترتیب زیر با کدام گزینه ها مرتبط است؟-  ۰ 

»استفاده از حس شوخ طبعی«،»مهارت حل مسئله«، »مشورت و راهنمایی گرفتن«
۱( به تنهایی نتواند مشکل را حل کند. - نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد. - منبع استرس یا مشکل را در یک مسئله در نظر بگیرد.

۲( منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر بگیرد. - بهتنهایی نتواند مشکل را حل کند. - نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.
3(نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد. - منبع استرس یا مشکل را در یک مسئله در نظر بگیرد. – به تنهایی نتواند مشکل را حل کند.

۴(به لحاظ هیجانی به شدت تحریک شود. - نتوان منبع مشکل را در کوتاهمدت از بین ببرد. – به تنهایی نتواند مشکل را حل کند.

 هر یک از عبارتهای زیر به ترتیب بهکدامیک از روش های مقابله مرتبط است؟- ۰  

»فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند.« »، فرد نتواند مشکل را در کوتاه مدت از بین ببرد.« ، 
»فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر گیرد.«

۲( مشورت و راهنمایی گرفتن - انجام رفتار تکانشی – شوخ طبعی ۱( مهارت حل مسئله – شوخ طبعی - مشورت و راهنمایی گرفتن  
۴( مشورت و راهنمایی گرفتن - شوخطبعی - مهارت حل مسئله 3( شوخ طبعی - مشورت و راهنمایی گرفتن - مهارت حل مسئله  

چه زمانی فرد از حس شوخ طبعی به عنوان روش مقابلٔه سازگارانه استفاده می کند؟-    

۱( هنگام رویارویی با فشار روانی به لحاظ هیجانی، به شدت تحریک شود.               ۲( منبع استرس یا مشکل را در یک مسئله در نظر بگیرد.
3(نتواند منبع مشکل را در کوتاهمدت از بین ببرد.                                                       ۴(به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند.
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»اگر در سفر نوروزی در جاده ماشین خراب شود و منتظر نیروهای امدادگر باشیم«، برای سبک شمردن مشکل بهتر است از -    
کدام روش مقابله استفاده شود؟

۱( مشورت و راهنمایی گرفتن از دیگران، ناسازگارانه                                 ۲( استفاده از حس شوخ طبعی، سازگارانه
3( انجام دادن رفتار تکانشی، ناسازگارانه                                                   ۴( مهارت حل مسئله، سازگارانه

 

زمانی که فرد نتواند منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین ببرد، از کدام روش مقابله استفاده میکند؟-    
۱( انجام رفتار تکانشی، سازگارانه                                                      ۲( حل مسئله، سازگارانه 

3(حس شوخ طبعی، سازگارانه                                                          ۴( مشورت و راهنمایی گرفتن، سازگارانه

چه زمانی فرد از مشورت و راهنمایی گرفتن دیگران به عنوان روش مقابله سازگارانه استفاده میکند؟-    
۱( به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند.     ۲(  نتواند منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین ببرد.

3(منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر بگیرد.                                         ۴( هنگامی که رویارویی با فشار روانی، به لحاظ هیجانی به شدت تحریک شود.

زمانیکه فرد نتواند به تنهایی مشکل را حل کند، از کدام روش مقابله ای استفاده میکند؟-    
۱(  حل مسئله، سازگارانه                                                            ۲( انجام رفتار تکانشی، سازگارانه 

3( مشورت و راهنمایی گرفتن، سازگارانه                                    ۴( در انتظار معجزه بودن، ناسازگارانه

 برای »دانش آموزی که ترس از قبول نشدن در کنکور او را تحت فشار روانی قرار داده و حتی نمیتواند برای شناسایی منبع فشار -    
تمرکز کند«، کدام روش مقابله ای پیشنهاد میشود؟

۱(  استفاده از حس شوخطبعی                                               ۲( فعالیت بدنی و ورزش کردن 
3( مشورت و راهنمایی گرفتن                                                 ۴( مهارت حل مسئله

چه زمانی از مهارت حل مسئله استفاده می شود و جزء کدامیک از روش های مقابله است؟-    
۱( وقتی منبع استرس یا مشکل یک رویداد درنظر گرفته میشود، ناسازگارانه
۲( وقتی منبع استرس یا مشکل یک مسئله در نظر گرفته میشود، سازگارانه

3(وقتی فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند، سازگارانه 
۴(وقتی نتوان منبع مشکل را در کوتاهمدت از بین برد، ناسازگارانه

در کدام روش مقابلهای فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر میگیرد؟-    
۱(  مشورت و راهنمایی گرفتن، سازگارانه                                               ۲( منفعل بودن، ناسازگارانه

3( استفاده از مهارت حل مسئله، سازگارانه                                           ۴( انجام دادن رفتارهای تکانشی، ناسازگارانه

به ترتیب کدامیک از گزینه ها به روش های مقابلٔه سازگارانه و کدام به روش های مقابلٔه ناسازگارانه اشاره دارد؟-    
۲( منفعل بودن - در انتظار معجزه بودن ۱( انجام رفتارهای تکانشی و بدون تأمل - مهارتهای حل مسئله  

۴( استفاده از حس شوخطبعی - در انتظار معجزه بودن 3( فعالیت بدنی و ورزش کردن - مهارتهای حل مسئله    
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 در ارتباط با روش های مقابلٔه سازگارانه کدام گزینه درست است؟- ۰  
۱(  انجام رفتارهای تکانشی                                                          ۲( در انتظار معجزه بودن

3( منفعل بودن                                                                             ۴( استفاده از حس شوخ طبعی

 در ارتباط با روش های مقابلٔه سازگارانه کدام گزینه صحیح نیست؟   - 
۱(  فعالیت بدنی و ورزش کردن                                                    ۲( استفاده از حس شوخ طبعی 

3( در انتظار معجزه بودن                                                             ۴( مشورت و راهنمایی گرفتن

 عملکرد افراد در مقابله های سازگارانه در کدام گزینه صحیح نیست؟-    
۱(  موقعیت را به خوبی میسنجند.

۲( از راهنمایی و حمایت دیگران به منظور حل مسئله بهره میگیرند.
3( در راستای به حداقل رساندن فشار روانی، به انکار مسئله و اجتناب از موقعیت فشارآور روی می آورند.

۴( به روش های انتخابشده حل مسئله، فکر میکنند.

در ارتباط با مقابله های سازگارانه کدام گزینه نادرست است؟-    
۱( حل مسأله                                                                            ۲( اجتناب از موقعیت فشارآور

3( برطرف کردن عامل فشارآور                                                 ۴( به حداقل رساندن یا تحمل فشار روانی

»دانش آموزی که نمره خوبی نگرفته و هرروز وقت بیشتری صرف مطالعه و یادگیری درس میکند«، »فردی که پدر خود را از دست -    
داده و دچار غم از دست دادن عزیز شده است«، در این مثالها به ترتیب اشاره به چه نوع مقابله در فشار روانی دارد؟

۱( از بین بردن فشار روانی - تحمل فشار روانی                                        ۲( پذیرش شرایط سازگارانه و تحمل فشار روانی - از بین بردن فشار روانی با کمک اراده
3(به حداقل رساندن فشار روانی - کم کردن اثرات منفی فشار روانی       ۴(از بین بردن فشار روانی - از بین بردن فشار روانی

 تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن .................. نام دارد. فرد هنگام روبه رو شدن -    
با موقعیت ابتدا براساس .................. آن را ارزیابی میکند. هدف اصلی فرد در مقابله، حذف .................. است که زندگی او را 

از حالت عادی خارج ساخته است.
۱( مقابله - عالئم شناختی و رفتاری - عامل فشارآور                                      ۲( مقابله - برداشت اولیه - عامل فشارآور

3( کنترل فشار - عالئم رفتاری و هیجانی - عامل ناسازگاری                          ۴( کنترل فشار - برداشت اولیه - عامل ناسازگاری

کدام گزینۀ زیر جزو روش های بلندمدت )سازگارانه( نمیباشد؟-    
۱( ورزش های هوازی                     ۲( حمایت های اجتماعی                     3( ترک موقعیت                     ۴( تفریح و سرگرمی

کدامیک از موارد زیر جزو روش های سازگارانۀ کوتاه مدت نمی باشد؟-    
۱( تنفس عمیق                     ۲( نوشتن خاطرات                     3( خوردن یک لیوان آب خنک                     ۴( شمردن اعداد
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 در ارتباط با روش های مقابلٔه سازگارانه کدام گزینه درست است؟- ۰  
۱(  انجام رفتارهای تکانشی                                                          ۲( در انتظار معجزه بودن

3( منفعل بودن                                                                             ۴( استفاده از حس شوخ طبعی

 در ارتباط با روش های مقابلٔه سازگارانه کدام گزینه صحیح نیست؟   - 
۱(  فعالیت بدنی و ورزش کردن                                                    ۲( استفاده از حس شوخ طبعی 

3( در انتظار معجزه بودن                                                             ۴( مشورت و راهنمایی گرفتن

 عملکرد افراد در مقابله های سازگارانه در کدام گزینه صحیح نیست؟-    
۱(  موقعیت را به خوبی میسنجند.

۲( از راهنمایی و حمایت دیگران به منظور حل مسئله بهره میگیرند.
3( در راستای به حداقل رساندن فشار روانی، به انکار مسئله و اجتناب از موقعیت فشارآور روی می آورند.

۴( به روش های انتخابشده حل مسئله، فکر میکنند.

در ارتباط با مقابله های سازگارانه کدام گزینه نادرست است؟-    
۱( حل مسأله                                                                            ۲( اجتناب از موقعیت فشارآور

3( برطرف کردن عامل فشارآور                                                 ۴( به حداقل رساندن یا تحمل فشار روانی

»دانش آموزی که نمره خوبی نگرفته و هرروز وقت بیشتری صرف مطالعه و یادگیری درس میکند«، »فردی که پدر خود را از دست -    
داده و دچار غم از دست دادن عزیز شده است«، در این مثالها به ترتیب اشاره به چه نوع مقابله در فشار روانی دارد؟

۱( از بین بردن فشار روانی - تحمل فشار روانی                                        ۲( پذیرش شرایط سازگارانه و تحمل فشار روانی - از بین بردن فشار روانی با کمک اراده
3(به حداقل رساندن فشار روانی - کم کردن اثرات منفی فشار روانی       ۴(از بین بردن فشار روانی - از بین بردن فشار روانی

 تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن .................. نام دارد. فرد هنگام روبه رو شدن -    
با موقعیت ابتدا براساس .................. آن را ارزیابی میکند. هدف اصلی فرد در مقابله، حذف .................. است که زندگی او را 

از حالت عادی خارج ساخته است.
۱( مقابله - عالئم شناختی و رفتاری - عامل فشارآور                                      ۲( مقابله - برداشت اولیه - عامل فشارآور

3( کنترل فشار - عالئم رفتاری و هیجانی - عامل ناسازگاری                          ۴( کنترل فشار - برداشت اولیه - عامل ناسازگاری

کدام گزینۀ زیر جزو روش های بلندمدت )سازگارانه( نمیباشد؟-    
۱( ورزش های هوازی                     ۲( حمایت های اجتماعی                     3( ترک موقعیت                     ۴( تفریح و سرگرمی

کدامیک از موارد زیر جزو روش های سازگارانۀ کوتاه مدت نمی باشد؟-    
۱( تنفس عمیق                     ۲( نوشتن خاطرات                     3( خوردن یک لیوان آب خنک                     ۴( شمردن اعداد
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بسیاری از بزهکاری ها، اعتیاد و انحرافهای فردی و اجتماعی به دلیل استفادۀ مکرر از مقابله های ............ و ............ در -    
مقابل فشار روانی میباشد.

۱( مناسب - سازگارانه                     ۲( نامناسب - سازگارانه                     3( نامناسب - ناسازگارانه                     ۴( مناسب – ناسازگارانه

 کدامیک از گزینه های زیر جزو راه های مقابلٔه ناسازگارانه با فشار روانی نمیباشد؟-    
۱( منفعل نبودن و فعال بودن                                                             ۲( در انتظار معجزه بودن

3( انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکروتامل                                     ۴( استفاده از داروهای شیمیایی

 کدام یک از گزینه های زیر از راه های مقابلٔه سازگارانه با فشار روانی میباشد؟- ۰  

۱( مهارت های حل مسئله                                                                        ۲( مشورت و راهنمایی گرفتن 

3( استفاده از حس شوخ طبعی                                                                  ۴( همٔه موارد
 

 عبارت زیر اشاره به چه مفهومی دارد؟   - 

»به معنای تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تّحمل آن است.«

۱( روان درمانگری                     ۲( مقابله                     3( فشار روانی                     ۴( حل مسئله

 چه مفهومی را میتوان روبه روشدن با تغییر زندگی دانست؟-    

۱(  تحول اجتماعی                     ۲( تحول هویتی                     3( فشار روانی                     ۴( تعارض روانی

کدام عبارت، در مورد روش های مقابله درست تر است؟-    

۱( ورزشکاری که برای فراموشی احساس ضعف در شوت زنی و استرس خود از شوخ طبعی استفاده میکند.

۲( ورزشکاری که برای فراموشی احساس ضعف در شوت زنی و استرس خود، از تمرین آرام سازی استفاده میکند.

3(کسی که روزانه با موقعیت های استرس زای زیادی روبه رو است و برای حفظ سالمتی خود روزانه فعالیت بدنی میکند.

۴(کسی که روزانه با موقعیت های استرس زای زیادی روبه رو است و برای حفظ سالمتی خود روزانه دارو مصرف میکند.

دانش آموزی را در نظر بگیرید که قرار است در کنکور سراسری شرکت کند. این دانش آموز وقتی در خانه تست میزند، نمره -    
های باالیی کسب میکند در حالی که نمرههای آزمونهای آزمایشی وی به علت استرس زیاد بسیار ضعیف است. کدام عبارت، میتوند 

در مورد این دانشآموز درست باشد؟

۱( میتواند از آرامبخش ضعیف قبل از آزمون استفاده کند تا استرس وی کنترل شود به عنوان مقابله سازگارانه

۲( شناسایی روش های کنترل استرس در آزمون و به کارگیری آنها در آزمونهای آزمایشی به عنوان مقابله سازگارانه

3(کمک گرفتن از یک مشاور متخصص برای شناسایی روش های کنترل استرس در آزمون به عنوان مقابله سازگارانه

۴( منبع استرس را بهعنوان یک متغیر مزاحم در نظر بگیرد و آن متغیر را از زندگی خود دور کند به عنوان مقابله سازگارانه

کدام گزینه در مورد فشار روانی نادرست است؟-    

۱(  فشار روانی ناشی از روبه رو شدن با تغییر در زندگی است.
۲(  اگر موقعیتی را تهدیدی علیه خود بدانیم، دچار فشار روانی منفی و اگر موقعیتی را به صورت چالش ارزیابی کنیم، دچار فشار روانی مثبت میشویم.

3( فشار روانی منفی زمانی ایجاد میشود که ما موقعیت را فراتر از توانایی خود ارزیابی کنیم.
۴( در صورتی که فشار روانی موجب ارتقای واکنش های رفتاری و پردازش های شناختی شود، فرد میتواند بهترین عملکرد را از خود نشان دهد.
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در مثال زیر به ترتیب به چند روش سازگارانه کوتاه مدت و چند روش ناسازگارانه اشاره شده است؟-    

آقای اسدی که چهار ماه قسط های خانه اش عقب افتاده است، هیچ توجهی به این قضیه ندارد و گویا آن را به طور کل رها کرده است. 
همسرش از این کار او به شدت عصبانی است و با پرخاش بسیار در این مورد با او بحث میکند. آقای اسدی به منظور جلوگیری از ایجاد 
تشنج چند نفس عمیق میکشد، اوموقعیت را ترک میکند و سعی دارد با مراجعه به شرکت های مختلف در مکان جدیدی استخدام شود 

و مشکالت خود را حل کند.
۱(  دو- سه                  ۲( یک- چهار                 3( سه- دو                  ۴( دو- دو 

به ترتیب هریک از موارد زیر به کدامیک از روش های مقابله با فشار روانی اشاره دارد؟-    

الف) آقای صادقی از تیره شدن رابطٔه خود با فرزند نوجوانش هراس بسیاری دارد و در عین حال هیچ اقدامی برای گفت وگو یا نزدیک 
شدن به فرزندش انجام نمیدهد.

ب) آقای کریمی بعد از اتمام جلسٔه دادگاه و صدور نهایی رأی علیه خود، به قاضی حمله کرده و او را کتک میزند.
ج) آقای حسینی، مدیرعامل شرکت پوشاک، از حجم تولید نهایی شرکت رضایت کافی ندارد و احساس ناکارآمدی میکند. به منظور رفع 

این حس او هر ماه به مقایسٔه تولید دلخواه و تولید فعلی میپردازد و سعی در کاهش فاصلٔه این دو وضعیت دارد.
۱( منفعل بودن - انجام رفتارهای تکانشی - استفاده از مهارت حل مسئله

۲( در انتظار معجزه بودن - انجام رفتارهای بدون فکر و تأمل - استفاده از روش های اکتشافی
3(منفعل بودن - انجام رفتارهای بدون فکر و تأمل - در انتظار معجزه بودن

۴(در انتظار معجزه بودن - انجام رفتارهای تکانشی - منفعل بودن

صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

الف) در مواردی که احساس فشار روانی در فرد باقی میماند، ضرورت استفاده از حس شوخطبعی مطرح میگردد.

ب) استفاده از راهبردهایی که بیتوجهی به فشار روانی را در پی دارد، از انواع مقابله های سازگارانه بهشمار میرود.
ج) تفریح و سرگرمی، شمردن اعداد، ترک موقعیت و تلقین برخی جمالت از روش های سازگارانۀ کوتاهمدت هستند.

د) مقابله های ناسازگارانه در برابر فشار روانی احتمال انحرافات فردی و اجتماعی را افزایش میدهد.
۱(  غ - ص - غ - ص                  ۲( غ - غ - ص - ص                 3( ص - ص - غ – ص                  ۴( ص - غ - غ – ص

کدامیک از مفاهیم زیر شناخت محسوب نمیشود؟-    

۱(  حافظه                  ۲( توجه                 3( احساس                  ۴( ادراک

چه هنگام برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده میشود؟- ۰  

۱( هنگامی که محقق به افراد شرکت کننده دسترسی ندارد.                 ۲(  هنگامی که موضوع را نتوان به صورت از پیش تعیین شده مطالعه کرد.
3(هنگامی که امکان مشاهدۀ مستقیم وجود ندارد.                               ۴( هنگامی که محقق به دنبال ّکمی کردن ویژگی های پدیده است.

کدام بیت به عامل » پختگی « از عوامل مؤثر بر رشد، اشاره ندارد؟-    

۱( کسی که طعم زبان عسل نمیفهمند/ تو هرچه هم که بخوانی غزل نمیفهمد          ۲(  آهنی را که موریانه بخورد / نتوان برد از او به صیقل زنگ
3(میان آینه و آب و شانه و گیسو / لطیفه ایست که آن را کچل نمی فهمد                      ۴(نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد / بهتر آنست که با مردم بد ننشینی

 کدام جنبه های رشدی در شکل گیری رشد درک اخالقی دورۀ نوجوانی مؤثرتر هستند؟-    

۱( جسمانی و اجتماعی                                                        ۲( شناختی و اجتماعی
3( هیجانی و شناختی                                                          ۴( اجتماعی و هیجانی



روان شناسی سالمت

533

در مثال زیر به ترتیب به چند روش سازگارانه کوتاه مدت و چند روش ناسازگارانه اشاره شده است؟-    

آقای اسدی که چهار ماه قسط های خانه اش عقب افتاده است، هیچ توجهی به این قضیه ندارد و گویا آن را به طور کل رها کرده است. 
همسرش از این کار او به شدت عصبانی است و با پرخاش بسیار در این مورد با او بحث میکند. آقای اسدی به منظور جلوگیری از ایجاد 
تشنج چند نفس عمیق میکشد، اوموقعیت را ترک میکند و سعی دارد با مراجعه به شرکت های مختلف در مکان جدیدی استخدام شود 

و مشکالت خود را حل کند.
۱(  دو- سه                  ۲( یک- چهار                 3( سه- دو                  ۴( دو- دو 

به ترتیب هریک از موارد زیر به کدامیک از روش های مقابله با فشار روانی اشاره دارد؟-    

الف) آقای صادقی از تیره شدن رابطٔه خود با فرزند نوجوانش هراس بسیاری دارد و در عین حال هیچ اقدامی برای گفت وگو یا نزدیک 
شدن به فرزندش انجام نمیدهد.

ب) آقای کریمی بعد از اتمام جلسٔه دادگاه و صدور نهایی رأی علیه خود، به قاضی حمله کرده و او را کتک میزند.
ج) آقای حسینی، مدیرعامل شرکت پوشاک، از حجم تولید نهایی شرکت رضایت کافی ندارد و احساس ناکارآمدی میکند. به منظور رفع 

این حس او هر ماه به مقایسٔه تولید دلخواه و تولید فعلی میپردازد و سعی در کاهش فاصلٔه این دو وضعیت دارد.
۱( منفعل بودن - انجام رفتارهای تکانشی - استفاده از مهارت حل مسئله

۲( در انتظار معجزه بودن - انجام رفتارهای بدون فکر و تأمل - استفاده از روش های اکتشافی
3(منفعل بودن - انجام رفتارهای بدون فکر و تأمل - در انتظار معجزه بودن

۴(در انتظار معجزه بودن - انجام رفتارهای تکانشی - منفعل بودن

صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

الف) در مواردی که احساس فشار روانی در فرد باقی میماند، ضرورت استفاده از حس شوخطبعی مطرح میگردد.

ب) استفاده از راهبردهایی که بیتوجهی به فشار روانی را در پی دارد، از انواع مقابله های سازگارانه بهشمار میرود.
ج) تفریح و سرگرمی، شمردن اعداد، ترک موقعیت و تلقین برخی جمالت از روش های سازگارانۀ کوتاهمدت هستند.

د) مقابله های ناسازگارانه در برابر فشار روانی احتمال انحرافات فردی و اجتماعی را افزایش میدهد.
۱(  غ - ص - غ - ص                  ۲( غ - غ - ص - ص                 3( ص - ص - غ – ص                  ۴( ص - غ - غ – ص

کدامیک از مفاهیم زیر شناخت محسوب نمیشود؟-    

۱(  حافظه                  ۲( توجه                 3( احساس                  ۴( ادراک

چه هنگام برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده میشود؟- ۰  

۱( هنگامی که محقق به افراد شرکت کننده دسترسی ندارد.                 ۲(  هنگامی که موضوع را نتوان به صورت از پیش تعیین شده مطالعه کرد.
3(هنگامی که امکان مشاهدۀ مستقیم وجود ندارد.                               ۴( هنگامی که محقق به دنبال ّکمی کردن ویژگی های پدیده است.

کدام بیت به عامل » پختگی « از عوامل مؤثر بر رشد، اشاره ندارد؟-    

۱( کسی که طعم زبان عسل نمیفهمند/ تو هرچه هم که بخوانی غزل نمیفهمد          ۲(  آهنی را که موریانه بخورد / نتوان برد از او به صیقل زنگ
3(میان آینه و آب و شانه و گیسو / لطیفه ایست که آن را کچل نمی فهمد                      ۴(نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد / بهتر آنست که با مردم بد ننشینی

 کدام جنبه های رشدی در شکل گیری رشد درک اخالقی دورۀ نوجوانی مؤثرتر هستند؟-    

۱( جسمانی و اجتماعی                                                        ۲( شناختی و اجتماعی
3( هیجانی و شناختی                                                          ۴( اجتماعی و هیجانی
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بـا -     به حداقل رساندن و تحمل آن« و »نیاز برای دوباره سازگار شدن  یا  و  بین بردن فشار روانی  از  ترتیب »تالش فرد برای  به 
شـرایط جدید زندگی« نشان دهندٔه.............. و ............... است. 

۱( فشار روانی- فشار روانی                                           ۲( مقابله- فشار روانی 
3( مقابله- مقابله                                                          ۴( فشار روانی- مقابله 

زمانی که فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن انجام میدهد، ............... -    
۲( کار یا فعالیت با نیازهای فطری فرد مطابقت دارد.  ۱( منبع انگیزشی در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد.   

۴( با قطع پیامد، فعالیت به تدریج کنار گذاشته میشود.  3( منبع انگیزشی، پیامدهای حاصل از فعالیت است.   

در فشار روانِی ............... ، فرد به دلیل نوع ارزیابیاش از مشکل احساس ناخوشایندی را تجربه میکند و در نتیجه ................ -    
۱(  منفی- قادر به دستیابی به هدف نیست.                              ۲( مثبت- با موقعیت به چالش برمی خیزد. 
3( مثبت- برای رفع مشکل تالش میکند.                                ۴( منفی- به فشار روانی بی توجهی میکند. 

به ترتیب »هنگامی که فرد نمیتواند مشکل را به تنهایی حل کند و احساس فشار روانی در او باقی می ماند« و »هنگامی کـه امکـان -    
از بـین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد« استفاده از کدام روش مقابله با فشار روانی توصیه میشود؟ 

۲( استفاده از مهارت حل مسئله- استفاده از حس شوخ طبعی  ۱(  مشورت و راهنمایی گرفتن- استفاده از حس شوخ طبعی   
۴( استفاده از مهارت حل مسئله- فعالیت بدنی و ورزش کردن 3( مشورت و راهنمایی گرفتن- فعالیت بدنی و ورزش کردن   

»دوری از رفتارهای پرخطر جنسی«، »شرکت در مراسم مذهبی« و »عبادت« به ترتیب نشان دهندٔهکدامیك از اثرات مـذهب بـر -    
سـالمت می باشند؟ 

۱(  مستقیم- مستقیم- غیرمستقیم                                                     ۲( غیرمستقیم- مستقیم- مستقیم 
3( غیرمستقیم- مستقیم- غیرمستقیم                                                ۴( غیرمستقیم- غیرمستقیم- مستقیم 

»پدر هانیه به دنبال حملۀ قلبی ناشی از فشار کار به بیمارستان منتقل میشود و برای مدتی در بخش مراقبت های ویژه بستری -    
مـی گـردد. هانیه از روزی که این خبر را شنیده معده درد شدیدی گرفته است و شب ها خوابش نمی برد.« این اتفاق مؤید کدام مطلب 

است؟ 
۱(  ابتال به بیماریها و مشکالت جسمانی، بروز عوارض روانی را در پی دارد.               ۲( بیماری یا سالمت دو جنبۀ جداگانه نبوده و در یك پیوستار قرار دارند. 

3( برخی از مسائل روانی در ایجاد انواع بیماریهای جسمانی مؤثر است.                           ۴( احتمال ابتال به بیماری در نقاط مختلف پیوستار سالمت یکسان نیست.

در کدام گزینه فقط به روش های سازگارانۀ بلندمدت اشاره شده است؟ -    
۱(  ورزش های هوازی- نوشتن خاطرات- استفاده از روش های حل مسئله- تفریح و سرگرمی- تغذیۀ مناسب 

 ۲( تمرین آرامسازی- استفاده از روش های حل مسئله- تنفس عمیق- تفریح و سرگرمی- برنامه ریزی زمان بندی شده 
3( ورزش های هوازی- نوشتن خاطرات- حمایت های اجتماعی- تفریح و سرگرمی- تلقین برخی جمالت 

 ۴( تمرین آرامسازی- شمردن اعداد- برنامه ریزی زمانبندی شده- به خاطر آوردن یك رویداد خوشایند- تغذیۀ مناسب

کدام گزینه در رابطه با تعریف سبک زندگی درست است؟ - ۰  
۱(  مجموعه الگوهای شناختی که معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم. 

۲( مجموعه الگوهای رفتاری که معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم. 
3( مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم. 
۴( مجموعه الگوهای رفتاری و ارتباطی که معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم. 
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کدامیک مقابله ناسازگارانه نیست؟ -    

۱( در انتظار معجزه بودن                                            ۲( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل 
3( فعالیت بدنی و ورزش کردن                                    ۴( منفعل بودن 

دانش آموزی که ترس رد شدن در رشته دلخواه خود را در دانشگاه دارد؛ به طور کلی از قبولی ناامید میشـود، درس خوانـدن را -    
رهـا مـی کنـد و بیشتر از قبل میخوابد، دچار کدام نوع مقابله ناسازگارانه است؟ 

۱( منفعل بودن                                               ۲( استفاده از داروهای شیمیایی، دخانیات و سایر موارد مشابه 
3( در انتظار معجزه بودن                                ۴( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل 

کدام گزینه نادرست است؟ -    

۱(  فشار روانی از نوع ارتباط شخص با محیط است. 
۲( مقابله به معنای تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن است. 

3( فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط فعلی زندگی 
۴( مقابله ها را میتوان به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم کرد.

 

در رابطه با روانشناسی سالمت کدام گزینه نادرست است؟ -    

۱(  شاخه ای از روانشناسی است که از یافتههای این علم برای درمان بیماریهای جسمی و روانی بهره میبرد. 
۲( در دو سر پیوستار سالمت و بیماری، مرگ و سالمت قرار دارد. 

3( در روانشناسی سالمت متغیرهای روانشناختی در دو نقش بررسی میشوند. 
۴( فرد در هر نقطه از پیوستار قرار داشته باشد نه تنها باید بتواند جایگاه خود را حفظ کند بلکه باید تالش کند به نقطه باالتر کـه بـه سـالمت کامـل نزدیـک تـر 

است برسد.

کدامیک روش سازگارانه کوتاه مدت برای مقابله با استرس است؟ -    

۱(  تمرین آرام سازی خود                        ۲( تلقین برخی جمالت                        3( تفریح و سرگرمی                        ۴( ورزش های هوازی 

در روانشناسی سالمت، متغیرهای روان شناختی در چند نقش بررسی می شوند، گزینه درست را انتخاب کنید؟ -    

۱(  در دو نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای عدم مداوای بیماری های جسمانی 
۲( در دو نقش عامل ایجاد بیماری های روحی و پیامدهای بیماری های روحی 

3( در سه نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای بیماری های جسمانی و مداوای این بیماری ها 
۴( در دو نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای بیماری های جسمانی

انتخاب شده حل -     از راهنمایی و هدایت دیگران استفاده میکنند و به روش های  از این نوع مقابله استفاده میکنند.  افرادی که 
مسئله فکر می کنند؟ 

۱( مقابله های سازگارانه                                                      ۲( مشورت و راهنمایی گرفتن 
3( مقابله های ناسازگارانه                                                    ۴( استفاده از مهارت حل مسئله

گزینۀ صحیح را از حیث صحیح یا غلط بودن عبارات مشخص کنید.-    

- در روانشناسی سالمت، اعتقاد بر این است که بیماری یا سالمت، یک جنبه جداگانه نیستند.
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کدامیک مقابله ناسازگارانه نیست؟ -    

۱( در انتظار معجزه بودن                                            ۲( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل 
3( فعالیت بدنی و ورزش کردن                                    ۴( منفعل بودن 

دانش آموزی که ترس رد شدن در رشته دلخواه خود را در دانشگاه دارد؛ به طور کلی از قبولی ناامید میشـود، درس خوانـدن را -    
رهـا مـی کنـد و بیشتر از قبل میخوابد، دچار کدام نوع مقابله ناسازگارانه است؟ 

۱( منفعل بودن                                               ۲( استفاده از داروهای شیمیایی، دخانیات و سایر موارد مشابه 
3( در انتظار معجزه بودن                                ۴( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل 

کدام گزینه نادرست است؟ -    

۱(  فشار روانی از نوع ارتباط شخص با محیط است. 
۲( مقابله به معنای تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن است. 

3( فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط فعلی زندگی 
۴( مقابله ها را میتوان به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم کرد.

 

در رابطه با روانشناسی سالمت کدام گزینه نادرست است؟ -    

۱(  شاخه ای از روانشناسی است که از یافتههای این علم برای درمان بیماریهای جسمی و روانی بهره میبرد. 
۲( در دو سر پیوستار سالمت و بیماری، مرگ و سالمت قرار دارد. 

3( در روانشناسی سالمت متغیرهای روانشناختی در دو نقش بررسی میشوند. 
۴( فرد در هر نقطه از پیوستار قرار داشته باشد نه تنها باید بتواند جایگاه خود را حفظ کند بلکه باید تالش کند به نقطه باالتر کـه بـه سـالمت کامـل نزدیـک تـر 

است برسد.

کدامیک روش سازگارانه کوتاه مدت برای مقابله با استرس است؟ -    

۱(  تمرین آرام سازی خود                        ۲( تلقین برخی جمالت                        3( تفریح و سرگرمی                        ۴( ورزش های هوازی 

در روانشناسی سالمت، متغیرهای روان شناختی در چند نقش بررسی می شوند، گزینه درست را انتخاب کنید؟ -    

۱(  در دو نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای عدم مداوای بیماری های جسمانی 
۲( در دو نقش عامل ایجاد بیماری های روحی و پیامدهای بیماری های روحی 

3( در سه نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای بیماری های جسمانی و مداوای این بیماری ها 
۴( در دو نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای بیماری های جسمانی

انتخاب شده حل -     از راهنمایی و هدایت دیگران استفاده میکنند و به روش های  از این نوع مقابله استفاده میکنند.  افرادی که 
مسئله فکر می کنند؟ 

۱( مقابله های سازگارانه                                                      ۲( مشورت و راهنمایی گرفتن 
3( مقابله های ناسازگارانه                                                    ۴( استفاده از مهارت حل مسئله

گزینۀ صحیح را از حیث صحیح یا غلط بودن عبارات مشخص کنید.-    

- در روانشناسی سالمت، اعتقاد بر این است که بیماری یا سالمت، یک جنبه جداگانه نیستند.
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- در روانشناسی سالمت، از سالمت کامل تا مرگ، دو پیوستار وجود دارد که هریک از ما بروی نقاط مختلف پیوستار جای میگیریم.
- هدف روانشناسی فقط حفظ سالمتی و ارتقای آن است.

- سمت راست پیوستار سالمت کامل و سمت چپ آن بیانگر مرگ است.
۱( غ - ص - غ - ص                       ۲( ص - غ - ص - غ                       3( غ - غ - ص – ص                       ۴( غ - غ - غ – ص

 کدام گزینه دربارٔه نحؤه تحلیل "پرسشنامٔه سبک زندگی" صحیح نمی باشد؟-    

۱( اگر نمرۀ کل به دست آمده کمتر از 30 باشد، فرد در برابر فشار روانی آسیب پذیر نیست.
۲( اگر نمرۀ کل به دست آمده باالی 75 باشد، فرد نیاز به مراقبت های ویژه دارد.

3(کسی که نمرۀ کل او ۴9 باشد، در برابر فشار روانی جًدا آسیب پذیر است.
۴(کسی که نمرۀ کل او 35 باشد، در برابر فشار روانی آسیب پذیر است.

 به ترتیب عامل بیماریهای جسمانی زیر چه میباشد؟- ۰  

»بیماری ام اس«، »قطع عضو«، » ضعف شنوایی «
۱( ناکامی های مکرر - فشار روانی و ترس از دست دادن دوست - تعارض شدید               ۲( ترس از دست دادن دوست - تعارض شدید – ناکامی های مکرر

3( تعارض شدید - ترس از دست دادن دوست – ناکامی های مکرر                                     ۴( افسردگی - ناکامی های مکرر - تعارض شدید

برخالف تصور فاطمه، معلم تمام سؤاالت امتحان را از قسمت فعالیت کتاب درسی طرح کرده است. فاطمه هیچکدام از فعالیت -    
و  است  گرفته  آشوبه  دل  ندارد،  تمرکز  بخوان،  دقت  به  را  سؤاالت  نمیتواند  میگیرد،  شدیدی  استرس  است.او  نکرده  مطالعه  را  ها 
سرانگشتانش احساس گزگز میکند. او سرانجام برگۀ امتحان را پاره میکند و از جلسه امتحان خارج میشود. با توجه به مثال فوق به 

ترتیب "پاره کردن برگۀ امتحان" و "عدم تمرکز" در کدامیک از دسته های پیامدهای فشار روانی جای می گیرند؟

۱( عالئم جسمانی - عالئم شناختی                                            ۲( عالئم رفتاری - عالئم هیجانی 
3(عالئم هیجانی - عالئم شناختی                                             ۴( عالئم رفتاری -عالئم شناختی

 کدامیک از گزینه های زیر از پیامدهای فشار روانی مثبت نمی باشد؟-    

۱(  ارزیابی از مشکل                 ۲( افزایش انگیزه                 3( افزایش تالش                 ۴( شکل گیری توجه متمرکز

در دو مثال زیر شاهد تأثیر منفی کدامیک از موارد "جسم" و "روان" هستیم؟-    

الف) سحر امسال کنکور دارد. اضطراب دائمی او باعث افزایش ضربان قلب او شده است.

ب) علی مجبور است برای درمان بیماری فرزندش، داروهای گرانی را تهیه کند. او شبها مدام از خواب بیدار میشود.

۱(  جسم - جسم                 ۲( جسم - روان                 3( روان - جسم                 ۴( روان - روان

 »کارمندی که به دلیل تعدیل نیرو از کار بیکار شده و فشار زیادی متحمل شده و به همین دلیل سکتۀ قلبی میکند. فردی که به -    
طور مادرزادی کم شنواست و همیشه دچار سوءتفاهم شده و پرخاشگر و عصبانی است.« در ارتباط با متغیرهای روانشناختی هریک از 

این مثال ها به ترتیب بیانگر چیست؟

۱( عامل بیماری جسمانی - عامل ایجاد بیماری روانی                                          ۲( پیامد روانی اختالالت روحی - پیامد جسمانی بیماری های جسمانی

3(عامل روانی و بیماری جسمانی - بیماری جسمانی و پیامد روانی                        ۴(عامل روانی و پیامد جسمانی - پیامد روانی و بیماری جسمانی
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 به ترتیب ، سمت راست پیوستار و سمت چپ پیوستار سالمت بیانگر چیست؟ بیماری مبتال به سرطان که روش درمانی دیگر -    
روی او اثر ندارد، در کدام قسمت پیوستار قرار دارد؟ چه رنگی دارد؟

۱( مرگ - سالمت - نزدیک به انتهای چپ پیوستار – قرمز                           ۲(  سالمت - مرگ - نزدیک به انتهای چپ پیوستار - قرمز

3(سالمت - مرگ - نزدیک به میانه - قرمز                                                 ۴(مرگ - سالمت - نزدیک به انتهای راست – قرمز

کدامیک از گزینه های زیر در مورد "ورزش" به عنوان یکی از ابعاد مهم سبک زندگی نادرست است؟-    

۱( ورزش، اثرات پرخوری بر وزن و سالمتی را کنترل میکند.                    ۲(  تنها ورزش های مناسب عبارتاند از: پیاده روی، کوهپیمایی، شنا و دویدن آهسته.

3(ورزش، سوخت وساز بدن را تنظیم میکند.                                            ۴( ورزش باعث پیشگیری و کنترل بیماری ها میشود.

 کدام گزینه تعریف درستی از مفهوم سبک زندگی ارائه میدهد؟-    

۱( مجموعٔه رفتارهایی که معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم.

۲( مجموعٔه رفتارها و شناخت هایی که معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم.

3(مجموعٔه الگوهای رفتاری و شناختی که هر از گاهی در زندگی روزمره استفاده میکنیم.

۴(مجموعٔه الگوهای شناختی که در زندگی روزمره با توجه به آنها برخی رفتارها را انجام میدهیم.

هدف از "روانشناسی سالمت" چیست؟-    

۱( پیشگیری از بیماری ها               ۲( درمان بیماری ها               3(ارتقاء سالمت               ۴( همٔه گزینه ها صحیح میباشند.

 کدام گزینه نادرست میباشد؟-    

۱( بین جسم و روان، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
۲( رویارویی با مسائل و موضوعاتی که انسان در زندگی با آنها مواجه میشود، میتواند بر سالمت جسمی فرد تأثیر بگذارد.

3( معمًوال روان بر جسم تأثیر میگذارد و رابطٔه جسم و روان متقابل نیست.
۴( بررسی ارتباط تنگاتنگ جسم و روان در حوزۀ "روانشناسی سالمت" قرار میگیرد.

 یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماریها .................. افراد است که روانشناسان .................. آن را بررسی میکنند.- ۰  

۱(  فشار روانی - سالمت                  ۲( سبک زندگی - رشد                  3( سبک زندگی – سالمت                  ۴( فشار روانی – رشد

 در ارتباط با فشار روانی و پیامدهای مثبت و منفی آن کدام گزینه نادرست است؟   - 

۱( فشار روانی مثبت باعث ارتقای واکنش رفتاری و پردازش شناختی میشود.
۲( در فشار روانی مثبت فرد به دلیل نوع ارزیابیاش از مشکل تمرکز را از دست میدهد.

3(هنگام فشار روانی شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشارآور و فراتر از توانایی خود ارزیابی میکند.
۴(در روانشناسی سالمت عمدًتا به پیامدهای نامطلوب فشار روانی اشاره میشود که از نوع منفی است.
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 به ترتیب ، سمت راست پیوستار و سمت چپ پیوستار سالمت بیانگر چیست؟ بیماری مبتال به سرطان که روش درمانی دیگر -    
روی او اثر ندارد، در کدام قسمت پیوستار قرار دارد؟ چه رنگی دارد؟

۱( مرگ - سالمت - نزدیک به انتهای چپ پیوستار – قرمز                           ۲(  سالمت - مرگ - نزدیک به انتهای چپ پیوستار - قرمز

3(سالمت - مرگ - نزدیک به میانه - قرمز                                                 ۴(مرگ - سالمت - نزدیک به انتهای راست – قرمز

کدامیک از گزینه های زیر در مورد "ورزش" به عنوان یکی از ابعاد مهم سبک زندگی نادرست است؟-    

۱( ورزش، اثرات پرخوری بر وزن و سالمتی را کنترل میکند.                    ۲(  تنها ورزش های مناسب عبارتاند از: پیاده روی، کوهپیمایی، شنا و دویدن آهسته.

3(ورزش، سوخت وساز بدن را تنظیم میکند.                                            ۴( ورزش باعث پیشگیری و کنترل بیماری ها میشود.

 کدام گزینه تعریف درستی از مفهوم سبک زندگی ارائه میدهد؟-    

۱( مجموعٔه رفتارهایی که معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم.

۲( مجموعٔه رفتارها و شناخت هایی که معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم.

3(مجموعٔه الگوهای رفتاری و شناختی که هر از گاهی در زندگی روزمره استفاده میکنیم.

۴(مجموعٔه الگوهای شناختی که در زندگی روزمره با توجه به آنها برخی رفتارها را انجام میدهیم.

هدف از "روانشناسی سالمت" چیست؟-    

۱( پیشگیری از بیماری ها               ۲( درمان بیماری ها               3(ارتقاء سالمت               ۴( همٔه گزینه ها صحیح میباشند.

 کدام گزینه نادرست میباشد؟-    

۱( بین جسم و روان، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
۲( رویارویی با مسائل و موضوعاتی که انسان در زندگی با آنها مواجه میشود، میتواند بر سالمت جسمی فرد تأثیر بگذارد.

3( معمًوال روان بر جسم تأثیر میگذارد و رابطٔه جسم و روان متقابل نیست.
۴( بررسی ارتباط تنگاتنگ جسم و روان در حوزۀ "روانشناسی سالمت" قرار میگیرد.

 یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماریها .................. افراد است که روانشناسان .................. آن را بررسی میکنند.- ۰  

۱(  فشار روانی - سالمت                  ۲( سبک زندگی - رشد                  3( سبک زندگی – سالمت                  ۴( فشار روانی – رشد

 در ارتباط با فشار روانی و پیامدهای مثبت و منفی آن کدام گزینه نادرست است؟   - 

۱( فشار روانی مثبت باعث ارتقای واکنش رفتاری و پردازش شناختی میشود.
۲( در فشار روانی مثبت فرد به دلیل نوع ارزیابیاش از مشکل تمرکز را از دست میدهد.

3(هنگام فشار روانی شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشارآور و فراتر از توانایی خود ارزیابی میکند.
۴(در روانشناسی سالمت عمدًتا به پیامدهای نامطلوب فشار روانی اشاره میشود که از نوع منفی است.
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در ارتباط با فشار روانی و پیامدهای مثبت و منفی آن کدام گزینه درست است؟-    

۱( برخی افراد در زندگی خود استرس را تجربه میکنند و فشار روانی از نوع ارتباط شخص با رویداد است.
۲( در فشار روانی منفی، فرد به دلیل نوع ارزیابیاش از مشکل با موقعیت به چالش برمیخیزد.

3(ناراحتی شدید از دوست صمیمی در صورتی که نتوان ناراحتی خود را به او گفت، حالتی از فشار روانی مطلوب و سازنده است.
۴(فشار روانی مثبت باعث ارتقای واکنشهای رفتاری و پردازش های شناختی میشود.

 هنگام فشار روانی شخص یک .................. یا یک موقعیت را به صورت فشارآور و فراتر از توانایی خود ارزیابی میکند. فشار -    
روانی پیامدهای.................. به دنبال دارد که یکی از آنها از دست دادن .................. است.

۱(  رویداد - ناخوشایندی – تمرکز                                                ۲( رویداد - ناسازگاری - ادراک 
3( رفتار - نامطلوب - ادراک                                                     ۴( رفتار - ناخوشایندی – تمرکز

در روانشناسی سالمت عمدًتا به پیامدهای ............ اشاره میشود که از نوع فشار روانی ............. است. فشار روانی به دو -    
نوع ............ و........... تقسیم میشود. اغلب افراد، فشار روانی را ............ تلقی میکنند.

۱( نامطلوب - مثبت - فردی - درونی – مثبت                                     ۲(  مطلوب - منفی - منفی - مثبت - مثبت
3( نامطلوب - منفی - منفی - مثبت – منفی                                       ۴( نامطلوب - منفی - فردی - درونی – منفی

 به ترتیب، کدامیک از گزینه های زیر از ابعاد مهم سبک زندگی از نظر روانشناسان سالمت است؟ چه عاملی به سبک زندگی افراد -    
مرتبط است؟ نوع رژیم غذایی افراد چگونه تغییر میکند؟

۱( تغذیه، ورزش، فشارهای روانی و روش مقابله با آن - تغذیه سالم و متعادل - تناسب رشد
۲( میزان استرس، ناکامیها و فشارها - ورزش کردن - سن رشد

3(تحریک زیاد، میزان استرس، الگوهای رفتاری - ورزش کردن - جنس افراد
۴(الگوهای رفتاری و شناختی، الگوهای رفتاری ناسالم - تغذیه سالم - تناسب رشد

خواندن -     درس  برای  را  خود  وقت  از  چقدر  است؟  چگونه  مدرسه  اولیای  و  معلمان  با  شما  »رابطٔه  چون  پرسش هایی  به  پاسخ 
میگذارید؟« نشان دهنده چیست؟ سبک زندگی با کدام مورد رابطه دارد؟

۲( الگوهای رفتاری و شناختی - عوامل خطرساز بیماری ۱( الگوی رفتاری و هیجانی - عوامل خطرساز بیماری   

۴( الگوی رفتاری و جسمانی - عوامل ایجاد بیماری 3( الگوی شناختی و هیجانی - عوامل ایجاد بیماری   

متغیرهای -     کدام  بر  است«،  شده  معدهدرد  و  شدید  میگرنهای  دچار  فرزندش  از  دوری  و  جدایی  و  طالق  دلیل  به  که  »فردی 
روانشناختی داللت دارد؟

۱( عامل ایجاد بیماری های روانی                                         ۲( زمینه های بیماری های جسمانی 

3(عامل ایجاد بیماری جسمانی                                             ۴( پیامدهای بیماری جسمانی

 روانشناسی سالمت، متغیرهای روانشناختی را در دو نقش بررسی میکند که عبارت است از .............-    

۱( عامل ایجاد بیماریهای جسمانی - پیامد بیماریهای روانی                      ۲( عامل ایجاد بیماریهای روانی - پیامد بیماریهای روانی

۴( عامل ایجاد بیماری روانی و جسمانی - پیامدهای بیماری روحی و روانی 3( عامل ایجاد بیماری های جسمانی - پیامد بیماریهای جسمانی  
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به تناسب چه موضوعی رژیم غذایی افراد تغییر میکند؟-    

۱(  سن                  ۲( جنسیت                  3( رشد                  ۴( هیچکدام

"  نداشتن تمرکز" و "درد معده" به ترتیب به کدام دسته از پیامدهای فشار روانی مرتبط میباشد؟- ۰  

۱(  عالئم هیجانی - عالئم هیجانی                                                ۲( عالئم شناختی - عالئم جسمانی 
3( عالئم هیجانی - عالئم جسمانی                                                ۴( عالئم شناختی - عالئم هیجانی

 در فشار روانی مثبت، فشار مذکور چه زمانی برای فرد پایان مییابد؟   - 

۲( در هنگام نوع ارزیابی فرد از مشکل مفیدش، اساًسا نباید از بین برود. ۱(  فشار روانی مثبت به دلیل پیامدهای مفیدش، اساًسا نباید از بین برود.   
۴( هنگام رسیدن به هدف 3( پس از گذراندن احساس ناخوشاند اولیه     

"فرار" و "ترس و عصبانیت" به ترتیب به کدام دسته از پیامدهای فشار روانی مرتبط میباشد؟-    

۱( عالئم جسمانی - عالئم شناختی                                                 ۲(  عالئم رفتاری - عالئم شناختی
3( عالئم رفتاری - عالئم هیجانی                                                    ۴( عالئم جسمانی - عالئم هیجانی

فشار روانی مثبت باعث ارتقاء کدامیک از موارد زیر میشود؟-    

۱(  واکنش شناختی                                                                   ۲( پردازش رفتاری
3( پردازش شناختی                                                                  ۴( گزینه های یک و دو صحیح میباشد.

 کدام گزینه در مورد مفهوم فشار روانی نادرست میباشد؟-    

۱(  فشار روانی میتواند پیامدهای مثبت هم داشته باشد.
۲( فشار روانی از نوع ارتباط شخص با تغییرات درونی خودش است.

3( در فشار روانی منفی، فرد به دلیل نوع ارزیابی خودش از مشکل، احساس خوشایندی ندارد.
۴( از دست دادن تمرکز میتواند یکی از پیامدهای ناخوشایند فشار روانی باشد.

کدام گزینه تعریف درستی از "فشار روانی" ارائه میدهد؟-    

۲( نیاز برای جلوگیری از تغییرات زندگی ۱( نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی   
۴( نیاز برای متعادل کردن زندگی و سازگار کردن محیط زندگی با شرایط روانی 3( نیاز برای ایجاد تغییر در زندگی     

رژیم های غذایی سالم برای افراد بر اساس چه عواملی با هم متفاوت هستند؟-    

۱(  وزن – سایز                  ۲( سایز - سن                  3( سن - جنس                  ۴( قد – وزن

 با توجه به هرم غذایی، کدام گزینه صحیح میباشد؟-    

۱( میوه ها و سبزیجات، مهمترین مواد غذایی هستند و بیشترین میزان مصرف باید به آنها اختصاص داده شود.
۲( رژیم غذایی باید فاقد گوشت قرمز باشد.

3( لبنیات به نسبت میوه ها و سبزیجات باید بیشتر مصرف شوند.

۴( نان و غالت به نسبت شیر و لبنیات باید بیشتر مصرف شوند.
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به تناسب چه موضوعی رژیم غذایی افراد تغییر میکند؟-    

۱(  سن                  ۲( جنسیت                  3( رشد                  ۴( هیچکدام

"  نداشتن تمرکز" و "درد معده" به ترتیب به کدام دسته از پیامدهای فشار روانی مرتبط میباشد؟- ۰  

۱(  عالئم هیجانی - عالئم هیجانی                                                ۲( عالئم شناختی - عالئم جسمانی 
3( عالئم هیجانی - عالئم جسمانی                                                ۴( عالئم شناختی - عالئم هیجانی

 در فشار روانی مثبت، فشار مذکور چه زمانی برای فرد پایان مییابد؟   - 

۲( در هنگام نوع ارزیابی فرد از مشکل مفیدش، اساًسا نباید از بین برود. ۱(  فشار روانی مثبت به دلیل پیامدهای مفیدش، اساًسا نباید از بین برود.   
۴( هنگام رسیدن به هدف 3( پس از گذراندن احساس ناخوشاند اولیه     

"فرار" و "ترس و عصبانیت" به ترتیب به کدام دسته از پیامدهای فشار روانی مرتبط میباشد؟-    

۱( عالئم جسمانی - عالئم شناختی                                                 ۲(  عالئم رفتاری - عالئم شناختی
3( عالئم رفتاری - عالئم هیجانی                                                    ۴( عالئم جسمانی - عالئم هیجانی

فشار روانی مثبت باعث ارتقاء کدامیک از موارد زیر میشود؟-    

۱(  واکنش شناختی                                                                   ۲( پردازش رفتاری
3( پردازش شناختی                                                                  ۴( گزینه های یک و دو صحیح میباشد.

 کدام گزینه در مورد مفهوم فشار روانی نادرست میباشد؟-    

۱(  فشار روانی میتواند پیامدهای مثبت هم داشته باشد.
۲( فشار روانی از نوع ارتباط شخص با تغییرات درونی خودش است.

3( در فشار روانی منفی، فرد به دلیل نوع ارزیابی خودش از مشکل، احساس خوشایندی ندارد.
۴( از دست دادن تمرکز میتواند یکی از پیامدهای ناخوشایند فشار روانی باشد.

کدام گزینه تعریف درستی از "فشار روانی" ارائه میدهد؟-    

۲( نیاز برای جلوگیری از تغییرات زندگی ۱( نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی   
۴( نیاز برای متعادل کردن زندگی و سازگار کردن محیط زندگی با شرایط روانی 3( نیاز برای ایجاد تغییر در زندگی     

رژیم های غذایی سالم برای افراد بر اساس چه عواملی با هم متفاوت هستند؟-    

۱(  وزن – سایز                  ۲( سایز - سن                  3( سن - جنس                  ۴( قد – وزن

 با توجه به هرم غذایی، کدام گزینه صحیح میباشد؟-    

۱( میوه ها و سبزیجات، مهمترین مواد غذایی هستند و بیشترین میزان مصرف باید به آنها اختصاص داده شود.
۲( رژیم غذایی باید فاقد گوشت قرمز باشد.

3( لبنیات به نسبت میوه ها و سبزیجات باید بیشتر مصرف شوند.

۴( نان و غالت به نسبت شیر و لبنیات باید بیشتر مصرف شوند.
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کدام گزینه در مورد "تغذیه" به عنوان یکی از ابعاد مهم سبک زندگی صحیح نمیباشد؟-    

۱( میتوان با مراجعه به متخصصان تغذیه به رژیم غذایی مناسب و یکسانی برای تمامی انسانها دست یافت.

۲(  رژیم غذایی سالم باید حاوی کربوهیدرات زیاد باشد.

3(رژیم غذایی سالم باید دارای مواد فیبردار باشد.

۴(رژیم غذایی سالم باید دارای گوشت باشد.

گزارۀ نادرست را مشخص کنید.-    

۱( میان عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان، رابطٔه تقابلی وجود ندارد.                ۲( در روانشناسی سالمت، متغیرهای روانشناسی در نقش بررسی میشوند.

3(افسردگی میتواند پیامد روانی بیماری ِام ِاس باشد.                                                    ۴(عوامل روانی، میتوانند ایجاد بیماری جسمانی کنند.

جاهای خالی را به ترتیب با عبارات مناسب پر کنید.- ۰  

برای فهم درست روانشناسی سالمت، الزم است با .............. آشنا باشیم.

سمت راست آن بیانگر وضعیت ............. و سمت چپ، بیانگر ............. است.

۲( پیوستار سالمت - سالمت کامل - مرگ ۱( پرسشنامٔه سبک زندگی - میانه - مرگ                              

۴( پرسشنامٔه سبک زندگی - سالمت کامل - ناتوانی کامل و شدید 3( پیوستار سالمت - میانه - ناتوانی کامل و شدید   

کدام گزینه تعریف درستی از "روانشناسی سالمت" ارائه میدهد؟-    

۱(  شاخ های از علم پزشکی که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های روانی استفاده می کند.

۲(  شاخ های از علم روانپزشکی که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های روانی استفاده می کند.

3( شاخ های از علم روانشناسی که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی استفاده میکند.

۴( شاخ های از علم روانشناسی که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های روانی استفاده میکند.

 به ترتیب عالئم فشار روانی »رفتاری، هیجانی، شناختی«به کدام گزینه ها مربوط است؟-    

۱(  فرار - ترس و عصبانیت - نداشتن تمرکز                                      ۲( سردرد - فرار - نداشتن تمرکز

3( نداشتن تمرکز - ترس و عصبانیت - سردرد                                   ۴( نداشتن تمرکز - فرار - ترس و عصبانیت

 هر یک از مثال ها به ترتیب به کدامیک از عالئم فشار روانی داللت دارد؟                   » ترس و عصبانیت، فرار، نداشتن تمرکز «-    

۱(  عالئم شناختی - عالئم هیجانی - عالئم رفتاری                                  ۲( عالئم رفتاری - عالئم هیجانی - عالئم شناختی

3( عالئم جسمانی - عالئم رفتاری - عالئم هیجانی                                 ۴( عالئم هیجانی - عالئم رفتاری - عالئم شناختی

به ترتیب، فشار روانی مثبت منجر به ارتقای کدام واکنش ها و پردازش ها میشود؟ »دروازه بانی که حین مسابقه و زمانی که -    
توپ در زمین تیم مقابل است، کاًمال احساس خونسردی میکند و باعث بی توجهی او میشود. ولی وقتی توپ به سمت او حرکت میکند، 

هوشیارانه عمل میکند»؛ چه نوع توجه در او شکل گرفته؟ دروازه بان در این حالت با کدام فشار روانی مواجه است؟

۲( واکنش رفتاری و پردازش شناختی - توجه متمرکز - مثبت ۱( واکنش شناختی پردازش رفتاری - توجه غیرارادی - مثبت    

۴( واکنش شناختی و پردازش رفتاری - توجه متمرکز – منفی 3( واکنش رفتاری و پردازش شناختی - توجه غیرارادی - منفی   

روان شناسی سالمت

541

به ترتیب در ارتباط با دلیل و پیامد فشار روانی منفی و فشار روانی مثبت کدام گزینه درست است؟-    

۱( نوع ارزیابی فرد، چالش با موقعیت - افزایش انگیزش و تالش، از دست دادن تمرکز

۲( از دست دادن انگیزه، از دست دادن تمرکز - چالش با موقعیت، نوع ارزیابی فرد

3(نوع ارزیابی فرد، از دست دادن تمرکز - افزایش انگیزش و تالش، چالش با موقعیت

۴(چالش با موقعیت، افزایش انگیزش و تالش - نوع ارزیابی فرد، از دست دادن تمرکز

 هریک از مثال های زیر به ترتیب به کدام نوع فشار روانی مربوط است؟-    

» حواسپرتی دانشآموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاد «، » رقابت شدید دانشآموز برای کسب رتبه اول در سال تحصیلی «، 
همه افراد در زندگی خود .................. را تجربه میکنند. فشار روانی از نوع ارتباط شخص با .................. است.

۱(  منفی - مثبت - ناکامی - موقعیت                                                      ۲( منفی - مثبت - استرس - محیط 

3( درونی - بیرونی - استرس - موقعیت                                                  ۴( درونی - بیرونی - ناکامی – محیط

فشار روانی روبه رو شدن با .............. است. مواردی مانند بیماری و فشار کار سنگین یک ویژگی ............. دارند و آن ایجاد -    
............. است که باعث بهم خوردن تعادل در زندگی میشود. الزم است برای .............. با شرایط جدید بیشتر ........... کنیم.

۲(  الگوهای رفتاری ناسالم - متفاوت - تعادل در زندگی - سازگار شدن - تأمل ۱( تغییر در زندگی - متفاوت - تغییر در زندگی - تعادل در زندگی – تالش 

۴( تغییر در زندگی - مشترک - تغییر در زندگی - سازگار شدن – تالش 3(تضاد در زندگی - مشترک - تعادل در زندگی - سازگار شدن – تأمل 

چه عاملی عالوه بر ایجاد لذت و شادابی، موجب حفظ و ارتقای سالمتی و پیشگیری و کنترل بیماری، میشود؟ پیاده روی و دویدن -    
آهسته به مصرف.................. احتیاج دارند.

۱( تغذیه - مواد فبیردار و میوه ها                                                           ۲( ورزش - اکسیژن 

3( سبک زندگی - کربوهیدرات زیاد                                                       ۴( مقابله با فشار روانی – اکسیژن

 عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.-    

- ابعاد مهم سبک زندگی از نظر روانشناسان سالمت به دو مورد مهم » تغذیه « و » فشارهای روانی و روش های مقابله با آن « اشاره دارد.
- تغذیه سالم و متعادل به الگوهای رفتاری افراد مرتبط است.

- نوع رژیم غذایی افراد به تناسب رشد آنها تغییر میکند.
- متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف چربی و کربوهیدرات زیاد تأکید دارند.

۱(  غ - غ - ص - ص                 ۲( غ - غ - غ - ص                 3( غ - غ - ص - غ                 ۴( ص - ص - ص – غ

رژیم غذایی یک کودک ساله و یک نوجوان ساله بر چه اساسی تغییر میکند؟- ۰۰ 

همه افراد نیاز به چه رژیم غذایی دارند؟ متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف کدام مواد تأکید دارند؟
۱( قد و وزن - رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات زیاد - مواد فیبردار و میوه ها 

۲( تناسب رشد - رژیم غذایی خاص سن و جنس خودشان - مواد فیبردار و میوه ها
3(فقط وزن - رژیم غذایی حاوی چربی های کم - نان و غالت

۴( تناسب رشد - رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات - شیر و لبنیات
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به ترتیب در ارتباط با دلیل و پیامد فشار روانی منفی و فشار روانی مثبت کدام گزینه درست است؟-    

۱( نوع ارزیابی فرد، چالش با موقعیت - افزایش انگیزش و تالش، از دست دادن تمرکز

۲( از دست دادن انگیزه، از دست دادن تمرکز - چالش با موقعیت، نوع ارزیابی فرد
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۱( تغذیه - مواد فبیردار و میوه ها                                                           ۲( ورزش - اکسیژن 

3( سبک زندگی - کربوهیدرات زیاد                                                       ۴( مقابله با فشار روانی – اکسیژن

 عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.-    

- ابعاد مهم سبک زندگی از نظر روانشناسان سالمت به دو مورد مهم » تغذیه « و » فشارهای روانی و روش های مقابله با آن « اشاره دارد.
- تغذیه سالم و متعادل به الگوهای رفتاری افراد مرتبط است.

- نوع رژیم غذایی افراد به تناسب رشد آنها تغییر میکند.
- متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف چربی و کربوهیدرات زیاد تأکید دارند.

۱(  غ - غ - ص - ص                 ۲( غ - غ - غ - ص                 3( غ - غ - ص - غ                 ۴( ص - ص - ص – غ

رژیم غذایی یک کودک ساله و یک نوجوان ساله بر چه اساسی تغییر میکند؟- ۰۰ 

همه افراد نیاز به چه رژیم غذایی دارند؟ متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف کدام مواد تأکید دارند؟
۱( قد و وزن - رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات زیاد - مواد فیبردار و میوه ها 

۲( تناسب رشد - رژیم غذایی خاص سن و جنس خودشان - مواد فیبردار و میوه ها
3(فقط وزن - رژیم غذایی حاوی چربی های کم - نان و غالت
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کدام گزینه در مورد سبک زندگی و بیماری درست است؟-  ۰ 

۱( یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماریها سبک زندگی است که روانشناسان رشد آن را بررسی میکنند.
۲( مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که همیشه در زندگی از آن استفاده میشود را سبک زندگی مینامند.

3(سبک زندگی با عوامل ایجاد بیماری رابطه دارد و الگوهای رفتار روانی در ایجاد و گسترش بیماریها مؤثرند.
۴(پاسخ به این پرسش که چقدر از وقت خود را برای درس خواندن میگذارید؟»، نشاندهندۀ الگوهای رفتاری و شناختی است. «

کدام الگوی رفتاری در ایجاد و گسترش بیماری ها مؤثرند؟ برنامه روزانه یک نفر همان............... او است. خوردن غذاهای -  ۰ 
چرب و سرخ شده، اشاره به چه چیزی دارد؟

۲( الگوهای رفتاری ناسالم - سبک زندگی - سبک زندگی ۱( الگوهای رفتاری و شناختی - سبک زندگی - سبک زندگی    
۴( الگوهای جسمانی - الگوهای رفتاری - سبک زندگی 3( الگوهای رفتاری ناسالم - الگوهای رفتاری و شناختی - سبک زندگی  

به مجموعه ............ که افراد معموال در زندگی .............. از آنها استفاده میکنند، سبک زندگی میگویند. ........... در ایجاد -  ۰ 
و گسترش بیماری ها مؤثرند و سبک زندگی با عوامل .............. بیماری رابطه دارد.

۲( الگوهای هیجانی و شناختی - روزمره - آلودگی هوا - ایجاد ۱( الگوهای رفتاری و جسمانی - روزمره - الگوهای رفتاری ناسالم - ایجاد  
۴(الگوهای رفتاری و شناختی - روزمره - الگوهای رفتاری ناسالم – خطرساز 3(الگوهای جسمانی و هیجانی - روزمره - آلودگی هوا - خطرساز    

متغیرهای -  ۰  برکدام  میکند؛  غمگینی  احساس  و  میشود  عصبانی  زود  خیلی  و  دارد  دیابت  بیماری  مادرزادی  صورت  به  که  فردی   
روانشناختی داللت دارد؟

۱( پیامد بیماری های روانی                                                       ۲(  پیامد بیماری های جسمانی
3(تأثیر عامل روانی بر بیماری های جسمانی                              ۴( عامل ایجاد بیماری های جسمانی

به ترتیب، طبق پیوستار سالمت، نزدیک شدن به انتهای چپ پیوستار چه معنایی دارد؟ چه رنگی دارد؟ بیماری با سالمت چه -  ۰ 
رابطه ای دارند؟ افراد برروی پیوستار چگونه جای میگیرند؟

۲( ناتوانی نسبتًا شدید - قرمز - دو جنبٔه جداگانه نیستند - یکی از نقاط ۱( مرگ - نارنجی - یک جنبٔه جداگانه نیستند - چند نقطه   
۴(سالمت - سبز - دو جنبٔه جداگانه نیستند - چند نقطه 3(مرگ - قرمز - دو جنبٔه جداگانه نیستند - یکی از نقاط   

 در مورد پیوستار سالمت و بیماری کدام گزینه صحیح نیست؟-  ۰ 

۱( فرد در پیوستار سالمت، در هر نقطهای از پیوستار قرار داشته باشد، تنها باید بتواند جایگاه خود را حفظ کند.

۲( از سالمت کامل تا مرگ، یک پیوستار وجود دارد که هریک از ما بر روی یکی از نقاط پیوستار جای میگیریم.

3(در انتهای راست پیوستار )قسمت سبز( شیوه زندگی بسیار سالم قرار دارد.

۴(میان » ناتوانی کامل و شدید « و » میانه «، » ناتوانی نسبًتا شدید « قرار دارد.

منظور از اینکه » هدف در روانشناسی پیشگیری و درمان بیماری ها است و عالوه بر آن حفظ سالمتی و ارتقای آن هم مدنظر -  ۰ 
است«، چیست؟

۱( سالمتی و بیماری دو جنبه جداگانه نیستند و بروی یک پیوستار قرار دارند.

۲( فرد در هر نقطه ای از پیوستار قرار داشته باشد، تنها باید جایگاه خود را حفظ کند.

3(فرد در هر نقطه ای از پیوستار قرار داشته باشد، عالوه بر حفظ جایگاه خود باید تالش کند به نقطه باالتر )که به سالمت نزدیکتر است( برسد.

۴(فرد در هر نقطه ای از پیوستار قرار داشته باشد، تنها باید به نقطۀ باالتر که به سالمت نزدیکتر است برسد.
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 به ترتیب، فردی که در زندگی توانسته با انتخاب شیوهای صحیح و سالم از بروز بیماریها در خود پیشگیری کند، در کدام بخش -  ۰ 
پیوستار و به چه رنگ قرار دارد؟ دانش آموزی که بیشتر وقت خود را در فضای مجازی و بازی رایانه ای میگذراند و به همین دلیل دیر 
میخوابد و صبح بدون صبحانه به مدرسه میرود، در مدرسه دچار سردرد و سرگیجه میشود؛ ولی بعد از ناهار خوردن سردرد و سرگیجه او 
خوب میشود. این فرد در کدام قسمت پیوستار قرارمیگیرد؟ در روی پیوستار بین میانه و شیوه زندگی کاًمال سالم چه وضعیتی قرار دارد؟

۱(  قسمت چپ، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت سبز - ناتوانی کامل و شدید

۲( قسمت سبز، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت نارنجی - ناتوانی نسبًتا شدید

3( قسمت چپ، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت سبز - شیوه زندگی نسبًتا سالم

۴( قسمت سبز، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت زردرنگ عالئم متوسط - شیوه زندگی نسبًتا سالم

............. قرار -  ۰  ارتباط در حوزه  این  بررسی  دارد.  ............ وجود  ارتباط  و ویژگی های روانشناختی  بین سالمت جسمانی   
میگیرد و از یافته های علم روانشناسی برای ............ استفاده میشود.

۲( متقابل - روانشناسی شناختی - پیشگیری و درمان بیماری روانی ۱( معکوس - روانشناسی شناختی - پیشگیری و درمان بیماری روانی  

۴( یکطرفه - روانشناسی سالمت - پیشگیری و درمان بیماری جسمی 3( متقابل - روانشناسی سالمت - پیشگیری و درمان بیماری جسمی   

»علی ساله است و به طور مادرزادی بیماری صرع دارد و چندین بار در کالس دچار تشنج شده است. همین باعث شده که در - ۰  
مدرسه دوست صمیمی نداشته باشد. «»پدری که برای مخارج زندگی در دو شرکت مشغول کار است و به دلیل فشار کار زیاد و کم 
خوابی، حضور کمی در میان خانوادۀ خود دارد،دچار سکتۀ قلبی شده است.« در دو مثال باال به ترتیب به نقش متقابل کدام عوامل بر 

یکدیگر در سالمت روانی اشاره دارد؟

۱( عامل ویژگی روانشناختی بر جسمانی - عامل جسمانی بر ویژگی روانشناختی

۲( عامل ویژگی روانشناختی بر جسمانی - عامل ویژگی روانشناختی بر جسمانی

3(تأثیر بیماری جسمانی بر ویژگی روانشناختی - تأثیر ویژگی روانی بر بیماری جسمانی

۴(عامل جسمانی بر ویژگی روانشناختی - عامل جسمانی بر ویژگی روانشناختی

 کدام گزینه در رابطه با ورزش درست نمی باشد؟-    

۱( یکی از عوامل سبک زندگی سالم، فعالیت بدنی و انواع ورزش هاست.                                  ۲(  ورزش و تحرک زیاد میتواند سوخت وساز بدن را تنظیم کند.

3(برخی از ما احساس نشاطی که ورزش کردن در ما ایجاد میکند را تجربه کرده ایم.                ۴(همٔه موارد درست است.

 کدامیک از گزینه های زیر جزو گروه های غذایی در هرم غذایی به حساب میآید؟   - 

۱(  روغن، چربی و شیرینی – میوه ها                               ۲( گوشت و جایگزین ها - سبزیجات 

3( شیر و لبنیات - نان و غالت                                       ۴( همٔه موارد

 عبارت زیر اشاره به تعریف چه مفهومی دارد؟-    

» مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی، که شما معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنید «

۱(  مهارت های زندگی و ذهنی                                     ۲( هوش رفتاری و حرکتی 

3( سبک زندگی                                                             ۴( هوش هیجانی
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 به ترتیب، فردی که در زندگی توانسته با انتخاب شیوهای صحیح و سالم از بروز بیماریها در خود پیشگیری کند، در کدام بخش -  ۰ 
پیوستار و به چه رنگ قرار دارد؟ دانش آموزی که بیشتر وقت خود را در فضای مجازی و بازی رایانه ای میگذراند و به همین دلیل دیر 
میخوابد و صبح بدون صبحانه به مدرسه میرود، در مدرسه دچار سردرد و سرگیجه میشود؛ ولی بعد از ناهار خوردن سردرد و سرگیجه او 
خوب میشود. این فرد در کدام قسمت پیوستار قرارمیگیرد؟ در روی پیوستار بین میانه و شیوه زندگی کاًمال سالم چه وضعیتی قرار دارد؟

۱(  قسمت چپ، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت سبز - ناتوانی کامل و شدید

۲( قسمت سبز، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت نارنجی - ناتوانی نسبًتا شدید

3( قسمت چپ، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت سبز - شیوه زندگی نسبًتا سالم

۴( قسمت سبز، شیوه زندگی بسیار سالم - قسمت زردرنگ عالئم متوسط - شیوه زندگی نسبًتا سالم

............. قرار -  ۰  ارتباط در حوزه  این  بررسی  دارد.  ............ وجود  ارتباط  و ویژگی های روانشناختی  بین سالمت جسمانی   
میگیرد و از یافته های علم روانشناسی برای ............ استفاده میشود.

۲( متقابل - روانشناسی شناختی - پیشگیری و درمان بیماری روانی ۱( معکوس - روانشناسی شناختی - پیشگیری و درمان بیماری روانی  
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3( شیر و لبنیات - نان و غالت                                       ۴( همٔه موارد

 عبارت زیر اشاره به تعریف چه مفهومی دارد؟-    

» مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی، که شما معمًوال در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنید «

۱(  مهارت های زندگی و ذهنی                                     ۲( هوش رفتاری و حرکتی 

3( سبک زندگی                                                             ۴( هوش هیجانی



544

روانشناسی جامع کنکور

 کدامیک از گزینه های زیر جزو موارد مهمی است که روانشناسان سالمت در سبک زندگی افراد مورد توجه قرارداده اند؟-    
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۱( روانشناسی پیشگیری و درمان                                       ۲( روانشناسی فیزیولوژیک
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 هریک از متغیرهای روانشناختی زیر چه نقشی را ایفا میکند؟- ۰  
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 برای فردی که به تازگی همسر خود را بر اثر بیماری از دست داده، کدامیك از راهکارهای زیر کارساز نمیباشد؟    - 
۱( پذیرش شرایط پیش آمده                                               ۲( تحمل فشار روانی 

3( برطرف کردن عامل فشارآور                                           ۴( به حداقل رساندن اثر فشار روانی 
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 در روانشناسی سالمت ... -    
۱(  اعتقاد بر این است که بیماری و سالمت دو جنبه جداگانه هستند و برای رسیدن به سالمت کامل، بایستی بیماری و علل وقوع آن رفع شوند. 

۲( عالوه بر پیشگیری و درمان بیماری ها، حفظ سالمتی و ارتقای آن هم مدنظر است. 
3( از شواهد تجربی و یافته های روانشناسی برای پیشگیری و درمان بیماریهای روانی استفاده میشود. 

۴( نقش متغیرهای روانی در سه جنبه عامل، هدف و پیامد بیماری های جسمانی بررسی میشود. 

احساس ناخوشایندی فرد در فشار روانی منفی، نتیجه چیست و چه پیامدی به دنبال دارد؟ -    

۲( مواجه شدن با تغییر ـ ناتوانی در دستیابی به هدف  ۱(  مواجه شدن با تغییر ـ افزایش انگیزش فرد برای رسیدن به هدف   

۴( نوع ارزیابی فرد ـ مقابله برای حذف عامل فشارآور  3( نوع ارزیابی فرد ـ ناتوانی در دستیابی به هدف     

 در فرایند مقابله با فشار روانی، شخص ابتدا کدام سؤال را از خود میپرسد؟ -    

۲( آیا میتوانم این فشار را به طور کامل برطرف کنم؟  ۱(  آیا من میتوانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟    

۴( کدام روش برای مقابله با این موقعیت مناسب است؟ 3( آیا در این موقعیت خطری مرا تهدید میکند؟     

 کدام گزینه در مورد تأثیر مذهب بر سالمت نادرست است؟ -    

۱(  تمایل به سمت رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار و الکل در افراد مذهبی به نسبت دیگر افراد کمتر است. 

۲( رفتارهای معنوی افراد مذهبی همچون توکل به خدا، باعث ایجاد آرامش ذهنی و کاهش فشار روانی میشود. 

3( عبادت خدا و روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی افراد میشود. 

۴( ارتباط با خدا، عبادت و احساس حمایت اجتماعی، باعث بروز مقابله های سازگارانه و رفتارهای تکانشی و با فکر و تأمل در مقابل فشارهای روانی وبرطرف 
کردن آنها میشود. 

 در ارتباط با مقابله با فشار روانی، پاسخ صحیح هریك از پرسشهای زیر در کدام گزینه آمده است؟ -    

- مقابله در مقابل فشار روانی، به چه معنایی است؟         - گام اول در مقابله با فشار روانی کدام است؟ 

- هدف اصلی فرد در مقابله چیست؟ 

۱(  تحمل فشار روانی ـ ارزیابی کنترل شخصی ـ سازگاری با شرایط جدید       ۲( پذیرش شرایط پیش آمده ـ ارزیابی کنترل شخصی ـ حذف عامل فشارآور 

3( از بین بردن عامل فشارآور ـ ارزیابی موقعیت ـ سازگاری با شرایط جدید       ۴( حداقل کردن اثر فشار روانی و تحمل آن ـ ارزیابی موقعیت ـ حذف عامل فشارآور

 

کدام مورد درباره رژیم غذایی سالم از دیدگاه متخصصان تغذیه نادرست است؟ -    

۲( گوشت، چربی و شیرینی در راس هرم مواد غذایی قرار میگیرند.  ۱(  مصرف نان و غالت در رژیم غذایی باید بیشتر از سایر مواد غذایی باشد.   

۴( نوع رژیم غذایی برای افراد در سنین مختلف متفاوت است. 3( کربوهیدرات زیاد و مواد فیبردار از مؤلفه های رژیم غذایی سالم هستند.   
 

 به ترتیب در کدام گزینه شیوه های مقابله آقای کریمی با فشار روانی پیش آمده به درستی بیان شده است؟ -    

»آقای کریمی با همسر خود سر فروش خانه و رفتن به شهرستان اختالف دارد، همسرش به این کار راضی نیست و از طرفی اگر نروند 
آقای کریمی ورشکست می شود، در روزهای آغازین او هر روز به باشگاه بوکس می رفت و سخت ترین تمرینهای ورزشی را انجام 
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می داد تا نسبت به فشـار روانـی خود بی توجه شود، اما پس از گذشت یك هفته او دست از تالش برداشت و منتظر ماند تا در کار و بارش 
گشایشی عجیب ایجاد شود و او را از این موقعیت خالص کند.« 

۱(  انجام رفتارهای تکانشی ـ منفعل بودن                            ۲( فعالیت بدنی ـ منفعل بودن 

3( ورزش کردن ـ در انتظار معجزه بودن                               ۴( منفعل بودن ـ در انتظار معجزه بودن 

چند مورد از روش های زیر جزء روش های مقابله ای سازگارانه کوتاهمدت محسوب میشوند؟- ۰  

»ترك موقعیت - تلقین برخی جمالت - تفریح و سرگرمی - نوشتن خاطرات - ورزشهای هوازی - به خاطر آوردن رویدادهای خوشایند 
- تـنفس عمیق - رفتار تکانشی - استفاده از داروی آرام بخش« 

۱( چهار                  ۲( سه                  3( دو                  ۴( پنج

کدامیك از گزینه های زیر درست است؟ -    

الف( در توضیح پیامدهای بیماریهای جسمانی کدام گزینه درست است؟ 

ب( برای بررسی ارتباط بین سالمت جسمانی و ویژگی های روانشناختی، این ارتباط در حوزه کدام گزینه قرار میگیرد؟ 

۱(  الف( برخی مسائل روانی در ایجاد انواع بیماریهای جسمانی مؤثر است. ب( پیوستار سالمت و بیماری 

۲( الف( اگر فردی مبتال به بیماریها و مشکالت جسمانی باشد عوارض و مشکالت روانی نیز در وی بروز میکند. )ب( روانشناسی سالمت 

3( الف( برخی از مسائل روانی در ایجاد انواع بیماریهای جسمانی مؤثر است. ب( روانشناسی سالمت 

۴( الف( اگر فردی مبتال به بیماریها و مشکالت جسمانی باشد، عوارض و مشکالت روانی نیز در وی بروز میکند. ب( پیوستار سالمت و بیماری 

در رابطه با مقابله های سازگارانه کدام گزینه نادرست است؟-    

۱( مشورت و راهنمایی گرفتن، استفاده از حس شوخ طبعی و مهارت های حل مسئله نمونه هایی از روش های مقابل های سازگارانه هستند. 

۲( بسیاری از جوانان از مقابله های سازگارانه برای کنترل فشار روانی استفاده میکنند. روش های مقابله با فشار روانی میتواند سازگارانه یا ناسازگارانه باشد. 

3( مقابله هایی که به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشارآور و به حداقل رساندن و یا تحمل فشار روانی کمك میکنند، مقابله های سازگارانه هستند. 

۴( شوخی، در مواردی استفاده میشود که امکان از بین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود دارد. برای این که راحت تر بتوان با فشار روانی سـازگار شـد، از حـس 
شوخ طبعی استفاده میشود. 

کدامیك از گزینه های زیر درست نیست؟-    

الف( در این مقابله ناکارآمد، فرد دست از فعالیت برمیدارد و برای از بین بردن فشار روانی، تالش نمیکند. 

ب( به معنای تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن است. 

۱( الف( منفعل بودن ب( مقابله                                       ۲(  الف( در انتظار معجزه بودن ب( مقابله 

3( الف( منفعل بودن ب( مقابله های ناسازگارانه             ۴( الف( در انتظار معجزه بودن ب( مقابله های ناسازگارانه 

هر یك از دو مثال زیر مربوط به کدام گزینه است؟ -    

الف( احمد بازیکن تیم والیبال است و در مسابقات زیادی بازی کرده است. اما هفته گذشته، به دلیل بازی ضعیف، تعویض شد او از 
تعویض خـودعصبانی شد و باخشم لباس ورزشی خود را درآورد و پرت کرد. 
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ب( فرید امسال در کنکور در رشته مورد عالقه خود قبول نشده است، او تصمیم میگیرد با برنامه ریزی دقیق درس بخواند و سال آینده 
دوبـارهدر کنکور شرکت کند. 

۱ (الف( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل ب( مشورت و راهنمایی گرفتن 

۲ (الف( استفاده از روش های سازگارانه بلند مدت ب( مشورت و راهنمایی گرفتن 

3 (الف( انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل ب( استفاده از مهارت حل مسئله 

۴ (الف( استفاده از روش های سازگارانه بلندمدت ب( استفاده از مهارت حل مسئله 

جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. -    

الف( در راه .............. تأثیر مذهب بر سالمت تحقیقات نشان داده است افراد مذهبی، در مقایسه با دیگر افراد، سبك زندگی سالم 
تری دارند واز رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار و تغذیه ناسالم اجتناب میکنند. 

 هشیارانه عمل کند، یعنی توجه متمرکز در او شکل بگیرد 
ً
ب( اگر دروازه بان فوتبال، زمانی که توپ به سمت او حرکت می کند، کامال

وکوچـك تـرین حرکت ها درنظر بگیرد، با ............. مواجه است. 

۱ (الف( غیر مستقیم ب( فشار روانی منفی                              ۲ (الف( مستقیم ب( فشار روانی مثبت 

3 (الف( غیر مستقیم ب( فشار روانی مثبت                              ۴ ( الف( مستقیم ب( فشار روانی منفی 

در کدام گزینه سبك زندگی صحیحتر تعریف شده است؟ -    

۱(  مجموعه عوامل شناختی که شما معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنید. 

۲( مجموعه الگوهای رفتاری، شناختی، اجتماعی که شما معمواًل در زندگی روزمره در مناسبتهای خاص از آنها استفاده میکنید. 

3( مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که با عوامل خطرساز بیماری رابطه دارد. 

۴( مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی، که شما معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنید.

گزینه نادرست را انتخاب کنید. -    

۱(  فشار روانی عبارت است از نیاز برای سازگار شدن با شرایط زندگی 

۲( یکی از پیامدهای ناخوشایند فشار روانی از دست دادن تمرکز است. 

3( حفظ سالمتی و ارتقای آن که از اهداف روانشناسی سالمت است به این مفهوم است که فرد در هر نقطه از پیوستار سالمت و بیماری باید تالش کند تـا بـه 
نقطه باالتر و به سالمت کامل نزدیکتر شود.

۴( زمانی که شما نتوانید حتی برای شناسایی منبع فشار تمرکز کنید و از مشاوران برای حل این مسائل کمك بگیرید یکی از انواع مقابله های سازگارانه را انجام 
داده اید.

گزینه درست را انتخاب کنید. -    

۱(  تغذیه، ورزش و عدم فشارهای روانی سه موردی است که روانشناسان سالمت در سبك زندگی افراد آنها را مهم میشمارند. 

۲( تصور کنید مهران که برای شرکت در مسابقه شطرنج خود را آماده کرده بود دچار ترس میشود و از برنده شدن ناامید شده و روز مسابقه حاضـر نمـیشـود. این 
حالت منفعل بودن او را که نمونهای از مقابله های سازگارانه است نشان میدهد. 

3( مذهب و ارتباط با خداوند در ایجاد آرامش روانی و استفاده از انواع مقابله های سازگارانه و ناسازگارانه در مقابله با فشار روانی تأثیر دارد. 

۴( مقابله هایی که در آن به منظور کاهش فشار روانی، فرد به رفتارهای مخرب و مضر روی میآورد و معمواًل از موقعیت اجتناب میکند یا آن را انکـار مـیکنـد 
مقابله های ناسازگارانه نام دارند. 
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کدامیك از گزینههای زیر از روش های سازگارانه در کوتاه مدت است که برای مقابله با استرس مفید است؟ -    

۱(  تفریح و سرگرمی                  ۲( ترك موقعیت                  3( ورزش های هوازی                  ۴( نوشتن خاطرات 

فشار روانی مثبت .................... - ۰  

۱(  باعث ارتقای واکنشهای رفتاری و پردازشهای شناختی میشود. 

۲( دارای پیامدهای مطلوب و سازنده است و به همین دلیل بیشتر از فشار روانی منفی مورد توجه است. 

3( تنها نوع فشار روانی است که از نوع ارتباط شخص با محیط است. 

۴( روبه رو شدن با تغییر در زندگی است

 در کدام گزینه، نقش عامل روانی با سایر گزینه ها متفاوت است؟ -    
۱( امیر به دلیل کم کاری تیروئید، خیلی زود عصبانی میشود.

۲( سارا به دلیل تعارض شدید برای تصمیم گیری در مورد ازدواج، دچار سردرد و میگرن شده است.

3( آقای لطفی در اثر ابتال به سرطان، دچار ناامیدی شده است.

۴( افسردگی رضا به دلیل داشتن بیماری کم خونی است 

فاطمه پس از کسب نمره ی پایین در امتحان شیمی، دیگر توجه کافی به مطالعهی سایر دروس خود ندارد، ساعات طوالنی گریه -    
می کند و ازمعلم خود خشمگین است، به ترتیب واکنش های فاطمه به فشار روانی کدام است؟ 

۱( شناختی - عالئم رفتاری – هیجان                               ۲( شناختی - هیجان - عالئم رفتاری 
3( هیجان - عالئم رفتاری -شناختی                               ۴( عالئم رفتاری - شناختی – هیجان

سهیل برای غلبه بر استرس امتحان، جمله ی »من تالش کردم، پس موفق می شوم« را با خود تکرار می کند، امیر نیز برای -    
غلبه بر فشار روانی ناشی از کار سخت سعی می کند خوراکی هایی بخورد که استرس او را کاهش دهند و ارزش غذایی داشته باشند. 

به ترتیب سهیل و امیر از کدام روش های مقابله ی سازگارانه استفاده کرده اند؟ 
۱(  بلندمدت - بلندمدت                                              ۲( کوتاه مدت کوتاه مدت 
3( بلندمدت به کوتاه مدت                                           ۴( کوتاه مدت به بلندمدت 

 در اغلب مواقع، زمانی که فرد با یک موقعیت فشار آور رو به رو می شود، اولین سؤالی که از خود می پرسد. چیست؟-    

۲( آیا می توانم فشار روانی را برطرف کنم؟  ۱( آیا می توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟  

۴( آیا می توانم از روش های قبلی کاهش فشار روانی در این موقعیت استفاده کنم؟  3( أیا خطری مرا تهدید می کند؟    

 کدام روش مقابله ی سازگارانه ی زیر با بقیه متفاوت است؟ -    

۲( گفتن عبارت »بس است« برای مبارزه با افکار منفی  ۱( شمردن اعداد یک تا صد    

۴( خواندن یک غزل عاشقانه از حافظ 3( حل جدول به صورت روزانه و منظم   
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 تعریف »روانشناسی سالمت« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    

۱( شاخه ای از روان پزشکی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های جسمی بهره می برد. 

۲( شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های روانی بهره می برد

3( شاخه ای از روان پزشکی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های روانی بهره می برد

۴( شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای درمان بیماری های جسمی بهره می برد 

 به مجموعه الگوهای داده بوده و بدهید بود که معموال در زندگی روزمره از آنها استفاده میشود، Life s tyle می گویند.-    

۱(  رفتاری – جسمانی                  ۲( رفتاری - شناختی                  3( جسمانی – شناختی                  ۴( هیجانی - شناختی 

 مقابله های سازگارانه - ناسازگارانه - سازگارانه - ناسازگارانه« به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -    

۱( مشورت ۔ منفعل بودن - شوخی کردن - منتظر اتفاق خارق العاده بودن 

۲( مصرف قرص آرام بخش - منفعل بودن - مشورت - شوخی کردن

3( شوخی کردن - رفتار تکانشی بدون تأمل - منتظر اتفاق خارق العاده بودن به استفاده از مهارت حل مسئله 

۴( رفتار تکانشی بدون تأمل - استفاده از مهارت حل مسئله - مشورت - مصرف قرص آرام بخش

 کدام عبارت زیر در رابطه با انواع مقابله با فشار روانی صحیح است-    

۱( هنگام روبه رو شدن با موقعیت فشارآور، فرد در درجه اول کنترل شخصی خود را ارزیابی می کند. 
۲( نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی را مقابله می گوید. 

3( از شوخی در مواردی که امکان از بین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد، استفاده میشود. 
۴( فردی که به علت ترس از شکست در ازدواج، تصمیم می گیرد برای همیشه ازدواج را رها می کند و می خواهد تنها بماند، از روش تکانشی برای مقابله استفاده 

کرده است. 

 فشار روانی حاصل در کدام موقعیت زیر با بقیه متفاوت است؟ - ۰  

۲( فراموش کردن هر چه که خوانده ایم، در جلسه امتحان  ۱( عصبانیت از مدیر، به علت بی انصافی کردن در حق کارمندان  
۴( تحت فشار بودن تیم والیبال، برای حفظ نتیجه برد باری در لحظات آخر 3( از دست دادن تمرکز، هنگام پاسخگویی به سواالت شفاهی معلم  

کدام روش مقابله سازگارانه زیر با بقیه متفاوت است؟ :-    

۱( احسان هنگام بحث با پدرش، محیط را ترک می کند. 
۲( مرتضی در جلسه سخنرانی، با خود بطری آب خنک همراه دارد. 

3( حامد سعی می کند همیشه رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم را رعایت کند.
۴( سحر در مواجهه با افکار منفی که در رابطه با شکست در امتحان ریاضی به سراغش می آید، می گوید »بس است«. 

به ترتیب اجتناب از مواجهه با موقعیت فشار آور« و »مشکل در به یاد آوردن حادثه استرس زاه، جزء کدام عالئم فشار روانی -    
محسوب می شوند؟ 

۱( شناختی – هیجانی                  ۲( شناختی - رفتاری                  3( رفتاری – هیجانی                  ۴( رفتاری – شناختی
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 تعریف »روانشناسی سالمت« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-    
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سوال 1( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 2( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بر اساس پیوستار سالمت و بیماری به ترتیب شیوه زندگی کاماًل سالم، شیوه زندگی نسبتًا سالم، ناتوانی نسبتا شدید و 
ناتوانی کامل و شدید تکمیل کننده آن می باشد.

سوال 3( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ناتوانی جسمی پریا موجب آسیب به سالمت روان او شده است.

سوال 4( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این بیمار نزدیک به انتهای چپ پیوستار یعنی مرگ )قسمت قرمز ناتوانی های عمده ناشی از بیماری( قرار دارد.

سوال 5( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 6( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ۱: در روانشناسی سالمت اعتقاد بر این است که بیماری و سالمت دو جنبه جداگانه نیستند، بلکه از سالمت تا 
مرگ یک پیوستار وجود دارد که هر یک از ما بر روی یکی از نقاط پیوستار جای می گیریم. گزینه ۲: مسائل روانی هم می تواند عامل بیماری جسمانی باشند و هم 
پیامد آن. گزینه ۳: در پیوستار سالمتی و بیماری، »ناتوانی کامل و شدید« در کنار »مرگ« می باشد.گزینه ۴: ابعاد مهم سبک زندگی عبارتند از: تغذیه، ورزش، 

فشارهای روانی و روش های مقابله با آن.

سوال 7( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بین سالمتی جسمانی و ویژگی های روان شناختی، ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزه 
روانشناسی سالمت قرار می گیرد.

سوال 8( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. روانشناسی سالمت، شاخه ای از روانشناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی 
بهره می برد.

سوال 9( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سمت چپ پیوستار سالمت  مرگ و ناتوانی عمده ی ناشی از بیماری  رنگ قرمز و سمت راست پیوستار سالمت  سالمت 
کامل و شیوه ی زندگی کاماًل سالم  رنگ سبز.

سوال 10( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 11( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.



551

ی
س

نا
ش

وان
ر

پاسخنامۀفصل هشتم

سوال 1( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 2( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بر اساس پیوستار سالمت و بیماری به ترتیب شیوه زندگی کاماًل سالم، شیوه زندگی نسبتًا سالم، ناتوانی نسبتا شدید و 
ناتوانی کامل و شدید تکمیل کننده آن می باشد.

سوال 3( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ناتوانی جسمی پریا موجب آسیب به سالمت روان او شده است.

سوال 4( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این بیمار نزدیک به انتهای چپ پیوستار یعنی مرگ )قسمت قرمز ناتوانی های عمده ناشی از بیماری( قرار دارد.

سوال 5( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 6( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گزینه ۱: در روانشناسی سالمت اعتقاد بر این است که بیماری و سالمت دو جنبه جداگانه نیستند، بلکه از سالمت تا 
مرگ یک پیوستار وجود دارد که هر یک از ما بر روی یکی از نقاط پیوستار جای می گیریم. گزینه ۲: مسائل روانی هم می تواند عامل بیماری جسمانی باشند و هم 
پیامد آن. گزینه ۳: در پیوستار سالمتی و بیماری، »ناتوانی کامل و شدید« در کنار »مرگ« می باشد.گزینه ۴: ابعاد مهم سبک زندگی عبارتند از: تغذیه، ورزش، 

فشارهای روانی و روش های مقابله با آن.

سوال 7( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بین سالمتی جسمانی و ویژگی های روان شناختی، ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزه 
روانشناسی سالمت قرار می گیرد.

سوال 8( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. روانشناسی سالمت، شاخه ای از روانشناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی 
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سوال 12( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 13( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در بیماری ام اس، پیامد روانی می تواند افسردگی باشد، عامل روانی می تواند فشار روانی و ترس از دست دادن دوست 
باشد و در مورد بیماری جسمانی درگیر در آن می تواند به سردردهای میگرنی اشاره نمود )تعارض شدید و ناکامی از عوامل روانی هستند نه پیامدهای روانی(.

سوال 14( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عوامل روانی یا عامل ایجاد بیماری جسمانی هستند و یا پیامد بیماری جسمانی در گزینه ی )۲(، خانم میرزایی در 
اثر تعارض زناشویی به مشکالت ریوی مبتال شده است. پس تعارض در این جا عامل ایجاد بیماری جسمانی است. در گزینه های دیگر، افراد به بیماری های 

جسمانی مبتال شده اند که مشکالت روانی، پیامد این بیماری ها محسوب می شوند.

سوال 15( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت مطرح شده در صورت سؤال به این نکته اشاره دارد که اگر فردی مبتال به بیماری ها و مشکالت جسمانی باشد، 
احتمااًل عوارض و مشکالت روانی نیز در وی بروز می کند.

سوال 16( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تغذیه سالم و متعادل به سبک زندگی افراد مرتبط می باشد. همه افراد نیاز به رژیم های غذایی خاص سن و جنس 
خودشان دارند و به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر            می کند.

سوال 17( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 18( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 19( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 20( گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

سوال 21( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 22( گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

سوال 23( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فشار روانی روبه رو شدن با تغییر در زندگی است. مواردی مانند بیماری، مرگ یکی از عزیزان، فشار کار سنگین و قبولی 
یا شکست در کنکور، یک ویژگی مشترک دارند و آن ایجاد تغییر در زندگی است.

سوال 24( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به مجموعه ی الگوهای رفتاری و شناختی که معمواًل در زندگی روزمره از آن ها استفاده می شود، سبک زندگی یا 
Life style می گویند.

سوال 25( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست:ب( از یافته های روان شناسی برای پیشگیری بیماری های جسمانی استفاده می شود.ه( 
فشار روانی به طور کلی باعث به هم خوردن تعادل در زندگی می شود.
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سوال 26( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. پیامد روانی بیماری ام.اس افسردگی است و عامل روانی آن فشار روانی و ترس از از دست دادن دوست است و همچنین 
عامل روانی بیماری ضعف شنوایی ناکامی های مکرر می باشد.

سوال 27( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فشار روانی، نیاز برای دوباره ساز گار شدن با شرایط جدید زندگی است و این که فشار و روانی به دو نوع منفی و مثبت 
تقسیم می شود.

سوال 28( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فشار روانی همراه با عالئمی همچون، عالئم جسمانی )درد معده(، شناختی )نداشتن تمرکز(، عالئم رفتاری )فرار( و 
هیجانی )ترس و عصبانیت( همراه است.

سوال 29( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال 30( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 31( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 32( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 33( گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

سوال 34( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 35( گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

سوال 36( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سایر گزینه ها نشان دهنده مفهوم »فشار روانی« هستند.

سوال 37( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در فشار روانی منفی، فرد به دلیل نوع ارزشیابی از مشکل، احساس ناخوشایندی را تجربه می کند و در نتیجه قادر به 
دستیابی به هدف نیست. )مثل گزینه ۴ که معلم نمی تواند کالس را درست مدیریت کند.( برعکس در فشار روانی مثبت، انگیزش و تالش فرد برای رسیدن به 
هدف ها افزایش می یابد، با موقعیت به چالش بر می خیزد و هنگام رسیدن به هدف فشا روانی اش از بین می رود. در واقع هر چند با فشار روانی مواجه است، اما 

پیامد آن مطلوب و سازنده است، مانند گزینه های ۱، ۲، ۳.

سوال 38( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. 
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پیامد آن مطلوب و سازنده است، مانند گزینه های ۱، ۲، ۳.

سوال 38( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. 
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سوال 39( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

نمره ی بین ۳۰ تا ۴۹←←

نمره ی بین ۵۰ تا ۷۰←←

سوال 40( گزینه ۱ پاسخ صحیح است.شناختی  نداشتن تمرکز، توجه و ... عالئم رفتاری  فرار، گریه کردن، فریاد زدن و ... هیجان  ترس، عصبانیت، خشم و ...

سوال 41( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گزینه ی )۳( بیانگر فشار روانی مثبت است، زیرا باعث ارتقای واکنش های رفتاری و پردازش های شناختی ورزشکار می شود.

سوال 42( گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حواس پرتی، نداشتن تمرکز  شناختی توهین، فرار، گریه کردن و ...  رفتاری

سوال 43( گزینه ۱ پاسخ صحیح است.عصبانیت  هیجانی / پرخاش کردن )یک رفتار است(  رفتاری / ترس و واهمه  هیجانی.

سوال 44( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فشار روانی، روبه رو شدن با تغییر در زندگی است. چنین تغییری باعث برهم خوردن تعادل در زندگی می شود بنابراین 
الزم است برای سازگار شدن با شرایط جدید بیشتر تالش کنیم. پیامدهای شناختی فشار روانی شامل مواردی است که به تفکر و حافظه فرد مربوط می شود.

سوال 45( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از روش های ناسازگارانه راه های مقابله با فشارهای روانی است.

سوال 46( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از روش های ناسازگارانه راه های مقابله با فشار روانی می باشد.

سوال 47( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.                     

سوال 48( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.                      

سوال 49( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 50( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.                      

سوال 51( گزینه ۴ پاسخ صحیح است.                      

سوال 52( گزینه 3 پاسخ صحیح است.

در این جا خانم رفیعی نمره ی ۳۸ را کسب کرده است.( 1سوال

فرد در برابر فشار روانی آسیب پذیر است.( 2سوال

در این جا آقای محسنی نمره ی ۶۹ را کسب کرده است.( 3سوال

فرد جدا آسیب پذیر است.( 4سوال
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سوال 53( گزینه ۳ پاسخ صحیح است.                     

 

سوال 54( گزینه ۴ پاسخ صحیح است.                     

 

سوال 55( گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

سوال 56( گزینه 3 پاسخ صحیح است.                      

سوال 57( گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

سوال 58( گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه های ۱ و ۲ و ۴ از روش های بلندمدت برای مقابله با استرس است.

سوال 59( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه های ۱ و ۳ و ۴ از روش های کوتاه مدت برای مقابله با استرس است.

از حس شوخ طبعی جزء روش های  و استفاده  باشد.  زیاد و چربی کم  باید حاوی کربوهیدرات  پاسخ صحیح است. رژیم غذایی سالم  گزینه ۴  سوال 60( 
سازگارانهی مقابله با فشار روانی می باشد.

سوال 61( گزینه ۴ پاسخ صحیح است. منفعل بودن به در این مقابله ی ناکارآمد، فرد دست از فعالیت برمی دارد و برای از بین بردن فشار روانی، تالش نمی 
کند. روش های بلندمدت سازگارانه برای مقابله با استرس عبارتند از: ورزش های هوازی، تمرین آرام سازی خود، نوشتن خاطرات، تغذیه ی مناسب و ...

سوال 62( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. روش های سازگارانه ی کوتاه مدت برای مقابله با استرس عبارتند از: تنفس عمیق، گفتن عبارت »ایست«، شمردن 
اعداد، تلقین برخی جمالت، خواندن یک بیت یا یک جمله، ترک موقعیت، خوردن یک لیوان آب خنک و به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند با یک بیت شعر 

خوشایند. بنابر این تفریح و سرگرمی جزء روش های بلندمدت می باشد.

های  خوراکی  خوردن  مدت  کوتاه  جمالت   برخی  تلقین  شوم«   می  موفق  پس  کردم،  تالش  »من  عبارت  تکرار  است.  پاسخ صحیح   ۴ گزینه  سوال 63( 
ضداسترس و دارای ارزش غذایی  تغذیه ی مناسب  بلندمدت.

سوال 64( گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مشورت و راهنمایی گرفتن  سازگارانه منفعل بودن  ناسازگارانه استفاده از حس شوخ طبعی )شوخ کردن(  سازگارانه در 
انتظار معجزه بودن )منتظر اتفاق خارق العاده بودن(  سازگارانه.

سوال 65( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استفاده از روش مهندسی معکوس نشان دهنده ی استفاده از مهارت ها و روش های حل مسئله است که روش مقابله 
ی سازگارانه ی بلندمدت محسوب می شود.

سوال 66( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خواندن یک بیت یا یک جمله، در این جا گفتن عبارت »این نیز بگذرد«  مقابله ی سازگارانه ی کوتاه مدت گسترش 
دامنه ی ارتباطات مناسب اجتماعی  حمایت های اجتماع  مقابله ی سازگارانه ی بلندمدت
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سوال 67( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نوشتن اهداف بلند مدت به صورت دقیق  برنامه ریزی زمان بندی شده است  روش مقابله ی سازگارانه ی بلندمدت

سوال 68( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مقابله ی ناسازگارانه در انتظار معجزه ماندن، فرد بدون این که تالش کند، منتظر است اتفاق خارق العاده ای رخ 
دهد. جوایز بانک ها هم اتفاق خارق العاده ای است که تالش فرد در به وجود آمدن آن ها تأثیری ندارد.

سوال 69( گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مذهب و رفتارهای معنوی از طریق ایجاد آرامش ذهنی، کاهش فشار روانی، رابطه با خداوند، ایجاد روحیه مثبت حاصل 
از شرکت در مراسم مذهبی و افزایش احساس حمایت اجتماعی باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود. )تأثیر مستقیم(.

سوال 70( گزینه ۱ ؛ اضطراب یا استرس یک واکنش عادی در برابر فشار روانی است. کسی که کنترل شخصی بر فشار روانی نداشته باشد، به حالت درماندگی 
می افتد که می تواند منجر به افسردگی شود.

گاهی داشتن از نقاط ضعف و قوت خود است. سوال 71( گزینه 2 ؛ دومین ویژگی افراد سالم، آ

سوال 72( گزینه ۲ ؛ استرس و نگرانی مربوط به قوه شناخت انسان نمی شود. قوه شناخت انسان مربوط به حافظه و ادراک و سایر عملکردهای مغز می باشد.

سوال 73( گزینه ۳ ؛ تلقین برخی جمالت جزء روش های سازگارانۀ کوتاه مدت مقابله با استرس است. سایر گزینه ها جزء موارد بلند مدت به شمار می روند.

سوال 74( گزینه ۳ ؛ راننده هنگام رویارویی با فشار روانی )تصادف( به لحاظ هیجانی به شدت تحریک شده و بر هیجانات و رفتار خود کنترل ندارد و عصبی 
و پرخاشگر است.

سوال 75( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 76( گزینه ۳ ؛ در فشار روانی منفی، فرد به  دلیل نوع ارزیابی اش از مشکل، احساس ناخوشایندی را تجربه می کند و در نتیجه، قادر به دستیابی به هدف 
نیست و حالتی از درماندگی و شکست و ناکامی پیدا می کند.

سوال 77( گزینه ۳ ؛ فشار روانی عبارت است از نیاز به دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی.

سوال 78( گزینه ۴ ؛ نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی را فشار روانی می گویند.

سوال 79( گزینه ۲ ؛ به مقابله هایي که به رفع عامل فشارآور کمک نمي کند، مقابله هاي ناسازگارانه مي گویند. در انتظار معجزه بودن فرد یعنی بدون آنکه تالش 
کند انتظاردارد آنکه اتفاق خارق العاده اي رخ دهد که از نوع روش های مقابله ای ناسازگارانه است.

سوال 80( گزینه ۴ ؛ عالمت فرار، عنصر رفتاري در فشار رواني محسوب مي شود.

سوال 81( گزینه ۴ صحیح است.

سوال 82( گزینه ۲ ؛ تنفس عمیق و به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند، هر دو جزء روش های کوتاه مدت به شمار می روند.
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سوال 83( گزینه ۱ صحیح است.

سوال 84( گزینه ۲ ؛ استفاده از حس شوخ طبعی یک روش مقابله ای سازگارانه می باشد..

سوال 85( گزینه ۳ ؛ فعالیت بدنی و ورزش کردن، جزء راه های سازگارانۀ مقابله با فشار روانی است.

سوال 86( گزینه ۴ صحیح است.

سوال 87( گزینه ۴ ؛ گزینۀ اول و دوم و سوم به تأثیرات ارتباط با خداوند و اثر گذاری آن در ایجاد آرامش روانی اشاره دارد. / گزینۀ چهار غلط است؛ زیرا مذهب 
از دو راه مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت روان و مقابله با فشارهای روانی مؤثر است.

سوال 88( گزینه ۳ ؛ در این نوع از مقابله، فرد هنگام رویارویی با فشار روانی و برای فراموشی و رهایی از هیجانات منفی فشار روانی از داروهای آرام بخش 
یا مخدر و دخانیات استفاده می کند که نه تنها در کنترل فشار کمکی نمی کند، بلکه فشارهای بزرگ تری را ایجاد کرده و بر سالمتی فرد نیز تأثیر مخرب دارد.

سوال 89( گزینه ۱ ؛ اغلب افراد، فشار روانی را منفی تلقی می کنند.

شود. روانی  فشار  به  او  بی توجهی  باعث  و  کند  کمک  روانی  فشار  تحت  فرد  به  می تواند  مالیم  ورزش  و  بدنی  فعالیت   = اول  گزارۀ  ؛   ۳ گزینه   سوال 90( 
گزارۀ دوم = شوخی، در مواردی استفاده می شود که نمی توان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.

سوال 91( گزینه ۴ ؛ انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر وتأمل، جزء راه های ناسازگارانۀ مقابله با فشار روانی است.

سوال 92( گزینه ۲ ؛ مقابله می تواند برای از بین بردن فشار روانی، به حداقل رساندن و یا تحمل آن باشد

سوال 93( گزینه ۴ ؛ مقابله های ناسازگارانه: به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی کمک  نمی کنند، معمواًل مقابله های ناکارآمد و ناسازگار و مضر هستند و 
فرد به منظور کاهش فشارهای روانی به رفتارهای مضر و مخّرب روی می آورد.

سوال 94( گزینه ۳ ؛ مذهب عامل ایجاد آرامش روانی و ارتباط با خداوند است./ مذهب از راه مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت تأثیر دارد./ روش های سازگارانه 
کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با استرس مفید است.

سوال 95( گزینه ۳ ؛ روحیۀ مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی راه مستقیم، اجتناب از رفتارهای پر خطر جنسی راه غیر مستقیم و افزایش احساس حمایت 
اجتماعی نیز راه مستقیم است.

سوال 96( گزینه ۳ ؛ تنفس عمیق روش مقابلۀ کوتاه مدت است.

سوال 97( گزینه ۳ ؛ نوشتن خاطرات روش سازگارانه ای است که در بلندمدت می تواند مفید باشد.
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سوال 88( گزینه ۳ ؛ در این نوع از مقابله، فرد هنگام رویارویی با فشار روانی و برای فراموشی و رهایی از هیجانات منفی فشار روانی از داروهای آرام بخش 
یا مخدر و دخانیات استفاده می کند که نه تنها در کنترل فشار کمکی نمی کند، بلکه فشارهای بزرگ تری را ایجاد کرده و بر سالمتی فرد نیز تأثیر مخرب دارد.

سوال 89( گزینه ۱ ؛ اغلب افراد، فشار روانی را منفی تلقی می کنند.

شود. روانی  فشار  به  او  بی توجهی  باعث  و  کند  کمک  روانی  فشار  تحت  فرد  به  می تواند  مالیم  ورزش  و  بدنی  فعالیت   = اول  گزارۀ  ؛   ۳ گزینه   سوال 90( 
گزارۀ دوم = شوخی، در مواردی استفاده می شود که نمی توان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد.

سوال 91( گزینه ۴ ؛ انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر وتأمل، جزء راه های ناسازگارانۀ مقابله با فشار روانی است.

سوال 92( گزینه ۲ ؛ مقابله می تواند برای از بین بردن فشار روانی، به حداقل رساندن و یا تحمل آن باشد

سوال 93( گزینه ۴ ؛ مقابله های ناسازگارانه: به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی کمک  نمی کنند، معمواًل مقابله های ناکارآمد و ناسازگار و مضر هستند و 
فرد به منظور کاهش فشارهای روانی به رفتارهای مضر و مخّرب روی می آورد.

سوال 94( گزینه ۳ ؛ مذهب عامل ایجاد آرامش روانی و ارتباط با خداوند است./ مذهب از راه مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت تأثیر دارد./ روش های سازگارانه 
کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با استرس مفید است.

سوال 95( گزینه ۳ ؛ روحیۀ مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی راه مستقیم، اجتناب از رفتارهای پر خطر جنسی راه غیر مستقیم و افزایش احساس حمایت 
اجتماعی نیز راه مستقیم است.

سوال 96( گزینه ۳ ؛ تنفس عمیق روش مقابلۀ کوتاه مدت است.

سوال 97( گزینه ۳ ؛ نوشتن خاطرات روش سازگارانه ای است که در بلندمدت می تواند مفید باشد.
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سوال 98( گزینه ۲ ؛ به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند ←← روش سازگارانۀ کوتاه مدت است./ نوشتن خاطرات ←← روش سازگارانۀ بلند مدت است.

سوال 99( گزینه ۱ ؛ »علی فوتبالیستی است که به دلیل ضعف در بازی و تعویض هنگام بازی که یک فشار روانی بوده است، به لحاظ هیجانی تحریک شده 
و بر هیجانات خود کنترل نداشته و عصبی و پرخاشگر شده است.«/ »مریم رتبۀ خوبی آورده و چون به تنهایی نمی تواند انتخاب رشته کند و دچار استرس و فشار 
روانی شده و برای همین از طریق مشورت کردن با متخصصین کنکور می خواهد با فشار روانی خود مقابله کند.«/ »علی در مسابقات المپیاد ادبی قبول نشده و 

منبع استرس یا مشکل را که قبول نشدن در المپیاد ادبی است، یک مسئله درنظر گرفته و برای مقابله با آن از مهارت حل مسئله استفاده می کند.«

سوال 100( گزینه ۲ ؛ انجام دادن رفتار تکانشی ←← فرد هنگام رویارویی، از لحاظ هیجانی به شدت تحریک می شود و بر هیجانات و رفتار خود کنترل 
انتظار معجزه  از بین بردن فشار روانی تالش نمی کند./ در  بر می دارد و برای  از فعالیت  ندارد و عصبی و پرخاشگر می شود./ منفعل بودن ←← فرد دست 

بودن ←← منتظر اتفاق خارق العاده است..

سوال 101( گزینه ۴ ؛ عبارت اول: روش منفعل بودن/ عبارت دوم: روش انجام دادن رفتار تکانشی

سوال 102( گزینه ۳ ؛ فرد در این نوع مقابله هنگام رویارویی با فشار روانی، از لحاظ هیجانی به شدت تحریک می شود؛ به طوری که بر هیجانات و رفتار خود 
کنترل ندارد و بسیار عصبی و پرخاشگر است.

سوال 103( گزینه ۱ ؛ در این مثال دانش آموز از روش مقابله منفعل بودن استفاده می کند. دست از فعالیت بر می دارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش 
نمی کند.

سوال 104( گزینه ۲ ؛ در این مقابله فرد دست از فعالیت بر می دارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمی کند.
سوال 105( گزینه ۲ ؛ در روش مقابله منفعل بودن، فرد دست از فعالیت برمی دارد و برای از بین بردن فشار روانی تالش نمی کند.

سوال 106( گزینه ۲ ؛ گزینه ۱۱ و ۳۳ و ۴۴ روش مقابلۀ سازگارانه است.

سوال 107( گزینه ۴ ؛ عملکرد افراد در مقابله های ناسازگارانه: معمواًل از موقعیت اجتناب کرده یا آن را انکار می کنند، خود و دیگران را به خاطر مشکل سرزنش 
می کنند، عصبانی، پرخاشگر، افسرده و منفعل می شوند. ترک موقعیت از روش  های سازگارانه کوتاه مدت است.

سوال 108( گزینه ۱ ؛ فردی که به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند، از طریق مشورت و راهنمایی گرفتن می تواند با فشار 
روانی مقابله کند.

سوال 109( گزینه ۳ ؛ استفاده از حس شوخ طبعی ←← نتوان منبع مشکل را در کوتاه مدت از بین برد و برای این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار 
شود، از حس شوخ طبعی استفاده می شود./ استفاده از مهارت حل مسئله ←← فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر بگیرد و برای مقابله با آن از 
مهارت حل مسئله استفاده کند./ مشورت و راهنمایی گرفتن ←← فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و به همین دلیل احساس فشار روانی در او باقی بماند.

سوال 110( گزینه ۴ ؛ عبارت اول از طریق مشورت و راهنمایی گرفتن حل می شود./ عبارت دوم از طریق حس شوخ طبعی حل می شود./ عبارت سوم از طریق 
مهارت حل مسئله حل می شود.
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سوال 111( گزینه ۳ ؛ شوخی، به عنوان یک روش مقابلۀ سازگارانه، در مواردی استفاده می شود که امکان از بین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد؛ برای 
این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می شود.

سوال 112( گزینه ۲ ؛ در این مثال برای این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می شود که روش مقابله ای سازگارانه است.

سوال 113( گزینه ۳ ؛ شوخی یک روش مقابلۀ سازگارانه است. برای این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می شود.

سوال 114( گزینه ۱ ؛ وقتی فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند، در این صورت مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از 
دیگران به عنوان مقابلۀ سازگارانه در نظر گرفته می شود.

سوال 115( گزینه ۳ ؛ وقتی فرد نتواند به تنهایی مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند، از راهنمایی و مشورت گرفتن از دیگران به عنوان 
رفتار سازگارانه استفاده می کند.

سوال 116( گزینه ۳ ؛ گاهی ممکن است فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند، به همین دلیل احساس فشار روانی در او باقی می ماند. بهتر است دانش آموز 
در این شرایط از معلمان یا مشاوران راهنمایی بگیرد.

سوال 117( گزینه ۲ ؛ وقتی منبع استرس یا مشکل یک مسئله در نظر گرفته می شود- فرد از روش سازگارانه حل مسئله استفاده کرده است.

سوال 118( گزینه ۳ ؛ در روش مقابلۀ سازگارانه فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله می داند و برای مقابله با آن از مهارت حل مسئله استفاده می کند.
سوال 119( گزینه ۴ ؛ گزینۀ اول: انجام رفتار تکانشی و بدون تفکر و تأمل روش مقابلۀ ناسازگارانه و مهارت حل مسئله روش مقابلۀ سازگارانه است./ گزینۀ 

دوم: هر دو اشاره به مقابلۀ ناسازگارانه است./ گزینۀ سوم: هر دو اشاره به مقابلۀ سازگارانه است.

سوال 120( گزینه ۴ ؛ گزینه های اول و دوم و سوم روش مقابلۀ ناسازگارانه است./ گزینه چهارم به روش مقابلۀ سازگارانه اشاره دارد.

سوال 121( گزینه ۳ ؛ روش های مقابلۀ سازگارانه )شامل مهارت های حل مسئله(: مشورت و راهنمایی گرفتن، استفاده از حس شوخ طبعی، فعالیت های بدنی 
و ورزش کردن است.

سوال 122( گزینه ۳ ؛ عملکرد افراد در مقابله های سازگارانه: افراد موقعیت را به خوبی می سنجند، از راهنمایی و حمایت دیگران استفاده می کنند و برروی 
روش های انتخاب شده حل مسئله خوب فکر می کنند.

سوال 123( گزینه ۲ ؛ مقابله های سازگارانه: مقابله هایی که به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشار آور و به حداقل رساندن و تحمل فشار روانی کمک 
می کنند.

سوال 124( گزینه ۱ ؛ دانش آموز سعی دارد مشکل درسی خود را برطرف کند و به دنبال از بین بردن فشار روانی است./ در مثال دوم: به پذیرش شرایط 
سازگارانه و تحمل فشار روانی اشاره دارد.
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سوال 111( گزینه ۳ ؛ شوخی، به عنوان یک روش مقابلۀ سازگارانه، در مواردی استفاده می شود که امکان از بین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد؛ برای 
این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می شود.

سوال 112( گزینه ۲ ؛ در این مثال برای این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می شود که روش مقابله ای سازگارانه است.

سوال 113( گزینه ۳ ؛ شوخی یک روش مقابلۀ سازگارانه است. برای این که راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می شود.

سوال 114( گزینه ۱ ؛ وقتی فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند، در این صورت مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از 
دیگران به عنوان مقابلۀ سازگارانه در نظر گرفته می شود.

سوال 115( گزینه ۳ ؛ وقتی فرد نتواند به تنهایی مشکل را حل کند و احساس فشار روانی در او باقی بماند، از راهنمایی و مشورت گرفتن از دیگران به عنوان 
رفتار سازگارانه استفاده می کند.

سوال 116( گزینه ۳ ؛ گاهی ممکن است فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند، به همین دلیل احساس فشار روانی در او باقی می ماند. بهتر است دانش آموز 
در این شرایط از معلمان یا مشاوران راهنمایی بگیرد.

سوال 117( گزینه ۲ ؛ وقتی منبع استرس یا مشکل یک مسئله در نظر گرفته می شود- فرد از روش سازگارانه حل مسئله استفاده کرده است.

سوال 118( گزینه ۳ ؛ در روش مقابلۀ سازگارانه فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله می داند و برای مقابله با آن از مهارت حل مسئله استفاده می کند.
سوال 119( گزینه ۴ ؛ گزینۀ اول: انجام رفتار تکانشی و بدون تفکر و تأمل روش مقابلۀ ناسازگارانه و مهارت حل مسئله روش مقابلۀ سازگارانه است./ گزینۀ 

دوم: هر دو اشاره به مقابلۀ ناسازگارانه است./ گزینۀ سوم: هر دو اشاره به مقابلۀ سازگارانه است.

سوال 120( گزینه ۴ ؛ گزینه های اول و دوم و سوم روش مقابلۀ ناسازگارانه است./ گزینه چهارم به روش مقابلۀ سازگارانه اشاره دارد.

سوال 121( گزینه ۳ ؛ روش های مقابلۀ سازگارانه )شامل مهارت های حل مسئله(: مشورت و راهنمایی گرفتن، استفاده از حس شوخ طبعی، فعالیت های بدنی 
و ورزش کردن است.

سوال 122( گزینه ۳ ؛ عملکرد افراد در مقابله های سازگارانه: افراد موقعیت را به خوبی می سنجند، از راهنمایی و حمایت دیگران استفاده می کنند و برروی 
روش های انتخاب شده حل مسئله خوب فکر می کنند.

سوال 123( گزینه ۲ ؛ مقابله های سازگارانه: مقابله هایی که به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشار آور و به حداقل رساندن و تحمل فشار روانی کمک 
می کنند.

سوال 124( گزینه ۱ ؛ دانش آموز سعی دارد مشکل درسی خود را برطرف کند و به دنبال از بین بردن فشار روانی است./ در مثال دوم: به پذیرش شرایط 
سازگارانه و تحمل فشار روانی اشاره دارد.
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سوال 125( گزینه ۲ ؛ تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن مقابله نام دارد. فرد هنگام روبه رو شدن با موقعیت ابتدا 
براساس برداشت اولیه آن را ارزیابی می کند. هدف اصلی فرد در مقابله حذف عامل فشار آور است.

سوال 126( گزینه ۳ ؛ »ترک موقعیت« جزو روش های سازگارانۀ بلند مدت مقابله استرس نمی باشد؛ بلکه از نوع کوتاه مدت است.

سوال 127( گزینه ۲ ؛ »تفریح و سرگرمی« جزو روش های سازگارانۀ بلند مدت می باشد.

سوال 128( گزینه ۳ ؛ بسیاری از بزهکاری ها، اعتیاد و انحراف های فردی و اجتماعی به دلیل استفادۀ مکرر از مقابله های نامناسب و ناسازگارانه در مقابل فشار 
روانی است.

سوال 129( گزینه ۱ ؛ راه های مقابلۀ ناسازگارانه: ۱- منفعل بودن / ۲- در انتظار معجزه بودن / ۳- انجام رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل / ۴- استفاده 
از داروهای شیمیایی و دخانیات و مواد مشابه 

نکته: ترک موقعیت از روش های سازگارانه کوتاه مدت است.

سوال 130( گزینه ۴ ؛ راه های مقابلۀ سازگارانه با فشار روانی:۱ - مهارت های حل مسئله / ۲ - مشورت و راهنمایی گرفتن / ۳- استفاده از حس شوخ طبعی /  
۴- فعالیت بدنی و ورزش کردن

سوال 131( گزینه ۲ ؛ »مقابله عبارت است از: تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحّمل آن است.«

سوال 132( گزینه ۳ ؛ فشار روانی، روبه رو شدن با تغییر در زندگی است.

سوال 133( گزینه ۳ ؛ در بسیاری از موارد می توان از ورزش کردن، به عنوان یکی از روش های سازگارانه مقابله با فشار روانی، استفاده کرد.

سوال 134( گزینه ۲ ؛ استفاده از مهارت های حل مسئله یک روش سازگارانه است. بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ »۱«: استفاده از داروی شیمیایی یک روش 
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استفاده  سازگارانه  روش های  از  یکی  عنوان  به  کردن  مشورت  از  فرد  می ماند،  باقی   روانی  فشار  احساس  که  مواردی  در  الف(  ؛   ۱ گزینه   )138 سوال 
می کند←←  غ ب( فعالیت بدنی و ورزش مالیم به  عنوان مقابلۀ سازگارانه می تواند به فرد در مواجهه با فشار روانی کمک کرده و باعث بی توجهی او به فشار 
روانی شود ←←  ص ج( تفریح و سرگرمی از روش های بلندمدت است ←←  غ د( بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی به دلیل استفاده از مقابله های 

نامناسب است ←←  ص

سوال 139( گزینه ۳ ؛ از توجه تا تصمیم گیری شناخت پایه نامیده می شود. احساس، پیش از مرحلۀ توجه است.

سوال 140( گزینه ۱ ؛ با توجه به تعریف روان شناسی، روان شناسان برای مطالعۀ رفتار و فرآیندهای ذهنی، دست به جمع آوری اطالعات می زنند. مسائلی را 
که مطالعۀ آن ها با کمک مشاهدۀ مستقیم امکان پذیر نیست می توان با استفاده از پرسش نامه مطالعه کرد. در این حالت، محقق از خود فرد دربارۀ رفتار یا افکار 

خاص او می پرسد. موضوعاتی را که با مشاهده یا پرسش نامه قابل بررسی نیستند می توان با مصاحبه مورد بررسی قرار دارد.

 سوال 141( گزینه ۴ ؛ رسش یا پختگی از جمله عوامل وراثتی مؤثر بر رشد است که شخص آن ها را از والدینش به ارث می برد و چندان قابل تغییر نیستند.
ابیات گزینه های »۱۱ تا ۳۳« به تغییر ناپذیری اشاره دارند که با ویژگی برشمرده شده برای عوامل وراثتی هماهنگ است. اما بیت گزینۀ »۴۴« به عوامل مؤثر بر 

رشد از نوع محیطی اشاره دارد.

سوال 142( گزینه ۲ ؛ رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند دربارۀ مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و واکنش 
دقیق تری نشان دهد؛ همچنین روابط اجتماعی نوجوان با مسائل اخالقی و ارزشی بیشتر درگیر می شود و زمینه های رشد ارزش های اخالقی در وی افزایش 

می یابد.

سوال 143( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 144( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 145( گزینه ۱ صحیح است.

سوال 146( گزینه ۳ ؛ زمانی که فرد به تنهایی قادر به حل مشکل نیست با دیگران مشورت می کند و برای حل مشکل در بلند مدت باید از روش های ماندگار 
و طوالنی مدت استفاده کند.

سوال 147( گزینه ۲ ؛ راه مستقیم: از طریق ایجاد آرامش ذهنی، کاهش فشار روانی، رابطه با خداوند و ایجاد روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی، 
عبادت و افزایش احساس حمایت اجتماعی، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود./ راه غیر مستقیم: افراد مذهبی در مقایسه با دیگر افراد سبک 

زندگی سالم تری دارند و از رفتار های پر خطر جنسی، مصرف سیگار، الکل و تغذیه ناسالم اجتناب می کنند.

سوال 148( گزینه ۳ ؛ متغیر روانشناختی عامل بیماری های جسمانی بوده است.
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سوال 149( گزینه ۱ ؛ 

سوال 150( گزینه ۳ ؛ سبک زندگی: مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که شما معموال در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید.

سوال 151( گزینه ۳ ؛ 

سوال 152( گزینه ۱ ؛ منفعل بودن: فرد دست از فعالیت بر می دارد/ برای از بین بردن فشار روانی تالش نمی کند.

سوال 153( گزینه ۳ ؛ نیاز به دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی.

سوال 154( گزینه ۱ ؛ شاخه ای از علم روان شناسی که از یافته های آن برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی استفاده می شود.

سوال 155( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 156( گزینه ۴ ؛ متغیر روانسناختی هم می تواند عامل بیماری جسمانی باشد هم پیامد بیماری های جسمانی.

سوال 157( گزینه ۲ ؛ مشورت و راهنمایی گرفتن: گاهی فرد ممکن است به تنهایی نتواند مشکل را حل کند.

سوال 158( گزینه ۴ ؛ عبارت اول: در روان شناسی سالمت، اعتقاد بر این است که بیماری یا سالمت دو جنبه جداگانه نیستند./ عبارت دوم: در روان شناسی 
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سالمت، از سالمت کامل تا مرگ، یک پیوستار وجود دارد که هر یک از ما برروی یکی از نقاط پیوستار جای می گیریم./ عبارت سوم: هدف روان شناسی پیشگیری 
و درمان بیماری ها است. عالوه بر آن، حفظ سالمتی و ارتقای آن نیز مدنظر است.

نه جدًا  روانی، آسیب پذیر است،  فشار  برابر  در  فرد  بین ۳۰۳۰ تا ۴۹۴۹ باشد )۴۹۴۹ را هم شامل می شود(،  آمده  به دست  نمرۀ  اگر  ؛   ۳ گزینه  سوال 159( 
آسیب پذیر.

سوال 160( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 161( گزینه ۴ ؛ پاره کردن برگۀ امتحان یک رفتار است که در نتیجۀ فشار روانی از فاطمه سر زده است. عدم تمرکز هم جزء عالئم شناختی فشار روانی 
می باشد..

سوال 162( گزینه ۱ ؛ در فشار روانی و مثبت و منفی، فرد شکل را ارزیابی می کند.

سوال 163( گزینه ۴ ؛ در هر دو مثال ذکر شده وضعیت روانی سحر و علی باعث تأثیر گذاری منفی بر وضعیت جسمانی آن ها شده است.

سوال 164( گزینه ۳ ؛ مثال ۱۱: کارمندی که از کار بیکار شده و فشار زیادی متحمل شده و سکتۀ قلبی کرده، دچار یک عامل روانی است که منجر به بیماری 
جسمانی و سکته قلبی شده است.

سوال 165( گزینه ۲ ؛ سمت راست پیوستار بیانگر سالمت کامل و سمت چپ نشان دهندۀ مرگ است/ ب یماری مبتال به سرطان که روش درمانی دیگر روی 
او اثر ندارد. نزدیک به انتهای چپ پیوستار یعنی مرگ قرار داشته واین قسمت به رنگ قرمز می باشد.

سوال 166( گزینه ۲ ؛ پیاده روی، کوه پیمایی، شنا و دویدن تنها نمونه هایی از ورزش های مناسب هستند

سوال 167( گزینه ۲ ؛ سبک زندگی عبارت است از مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که معمواًل در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنیم.

سوال 168( گزینه ۴ صحیح است.

سوال 169( گزینه ۳ ؛ رابطۀ جسم و روان متقابل است. هم روان بر جسم تأثیر می گذارد و هم جسم بر روان. بیماری های جسمی در افراد، در بسیاری از موارد 
باعث بروزعوارض و مشکالت روانی می شود

سوال 170( گزینه ۳ ؛ یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بیماری ها سبک زندگی افراد است که روان شناسان سالمت آن را بررسی می کنند

سوال 171( گزینه ۲ ؛ در فشار روانی منفی فرد به دلیل نوع ارزیابی اش از مشکل تمرکز را از دست می هد.
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سوال 172( گزینه ۴ ؛ سایر گزینه ها: ۱( همه افراد در زندگی خود استرس را تجربه می کنند و فشار روانی از نوع ارتباط شخص با محیط است ۲( در فشار روانی 
منفی، فرد به دلیل نوع ارزیابی اش از مشکل احساس ناخوشایندی را تجربه می کند که به علت از دست دادن تمرکز است ۳( ناراحتی شدید از دوست صمیمی در 

صورتی که نتوان ناراحتی خود را به او گفت، حالتی از فشار روانی منفی است. زیرا درماندگی، نا امیدی، شکست و ناکامی شکل گرفته است.

سوال 173( گزینه ۱ ؛ هنگام فشار روانی، شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشار آور و فراتر از توانایی خود ارزیابی می کند. فشار روانی پیامدهای 
ناخوشایندی به دنبال دارد که یکی از آن ها از دست دادن تمرکز است.

سوال 174( گزینه ۳ ؛ در روان شناسی سالمت عمدتًا به پیامدهای نامطلوب اشاره می شود که از نوع فشار روانی منفی است. فشار روانی به دو نوع منفی و مثبت 
تقسیم می شود. اغلب افراد، فشار روانی را منفی تلقی می کنند.

سوال 175( گزینه ۱ ؛ تغذیه، ورزش، فشارهای روانی و روش مقابله با آن ابعاد مهم سبک زندگی اند.

سوال 176( گزینه ۲ ؛ پاسخ به این پرسش ها نشان دهندۀ الگوهای رفتاری و شناختی است و سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماری رابطه دارد.

سوال 177( گزینه ۳ ؛ عامل ایجاد بیماری های جسمانی به عنوان یکی از متغیرهای روان شناختی، اشاره به تأثیر مسائل روانی در ایجاد انواع بیماری های 
جسمانی دارد. در این مثال فرد، به دلیل طالق و جدایی از همسرش و دوری از فرزندش که یک عامل روانی محسوب می شود، به بیماری میگرن شدید و معده درد 

مبتال شده است.

سوال 178( گزینه ۳ ؛ در روان شناسی سالمت، متغیرهای روان شناختی در دو نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی و پیامدهای بیماری جسمانی بررسی 
می شود.

سوال 179( گزینه ۳ ؛ به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

سوال 180( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 181( گزینه ۴ ؛ در فشار روانی مثبت، هنگام رسیدن به هدف، فشار روانی فرد از بین می رود.

سوال 182( گزینه ۳ صحیح است.

سوال 183( گزینه ۳ ؛ لفظ واکنش برای رفتار به کار می رود و لفظ نگرش برای شناخت.

سوال 184( گزینه ۲ ؛ فشار روانی از نوع ارتباط شخص با محیط است.

سوال 185( گزینه ۱ ؛ فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی.

سوال 186( گزینه ۳ ؛ همۀ افراد نیاز به رژیم های غذایی خاص سن و جنس خودشان دارند و به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.
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سوال 187( گزینه ۴ ؛ نان و غالت، قاعدۀ هرم غذایی را تشکیل می دهند و طبیعی است که باید نسبت به سایر مواد غذایی بیشتر مصرف شوند

سوال 188( گزینه ۱ ؛ همۀ افراد نیاز به رژیم های غذایی خاص و متناسب با سن و جنس خودشان دارند.

سوال 189( گزینه ۱ ؛ م یان عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان، رابطه ای متقابل وجود دارد.

سوال 190( گزینه ۲ ؛ پیوستار سالمت : برای فهم درست روان شناسی سالمت الزم است با پیوستار سالمت آشنا شویم

سوال 191( گزینه ۳ ؛ روانشناسی سالمت به رابطۀ متقابل روان و جسم می پردازد و عبارت است از: شاخه ای از علم روانشناسی که از یافته های این علم برای 
پیشگیری و درمان بیماری های جسمی استفاده می کند

سوال 193( گزینه ۱ ؛ عالئم فشار روانی رفتاری فرار، هیجانی ترس و عصبانیت و شناختی نداشتن تمرکز است.

سوال 193( گزینه ۴ ؛ ترس و عصبانیت: عالئم هیجانی - فرار: عالئم رفتاری - نداشتن تمرکز: عالئم شناختی

سوال 194( گزینه ۲ ؛ فشار روانی مثبت منجر به ارتقای واکنش های رفتاری و پردازش های شناختی می شود.  دروازه بانی که وقتی توپ به سمت او حرکت 
می کند، هوشیارانه عمل می کند، نوع توجهش متمرکز است و او در این حالت با فشار روانی مثبت مواجه است.

سوال 195( گزینه ۳ ؛ پیامد فشار روانی منفی: به دلیل نوع ارزیابی، فرد احساس ناخوشایندی را تجربه می کند و در نتیجه تمرکز خود را از دست می دهد./ پیامد 
فشار روانی مثبت: انگیزش و تالش فرد برای رسیدن به هدف ها، موجب از بین رفتن فشار روانی می شود.

سوال 196( گزینه ۲ ؛ حواس پرتی دانش آموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاد، فشار روانی منفی است. رقابت شدید دانش آموز برای کسب رتبۀ اول 
در سال تحصیلی، فشار روانی مثبت است.

سوال 197( گزینه ۴ ؛ فشار روانی روبه رو شدن با تغییر در زندگی است. مواردی مانند بیماری و فشار کار سنگین یک ویژگی مشترک دارند و آن ایجاد تغییر در 
زندگی است که باعث بهم خوردن تعادل در زندگی می شود که الزم است برای سازگار شدن با شرایط جدید بیش تر تالش کنیم.

سوال 198( گزینه ۲ ؛ ورزش عالوه بر ایجاد لذت و شادابی، موجب حفظ و ارتقای سالمتی و پیشگیری و کنترل بیماری می شود. 

سوال 199( گزینه ۳ ؛ عبارت ۱۱( از نظر روان شناسان سالمت ابعاد مهم سبک زندگی به سه مورد تغذیه، ورزش و فشارهای روانی و روش های مقابله با آن 
اشاره دارد./ عبارت ۲۲( تغذیه سالم و متعادل به سبک زندگی افراد مرتبط است/ عبارت ۴۴( متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف مواد فیبردار و میوه ها تأکید 

دارند.

سوال 200( گزینه ۲ ؛ رژیم غذایی کودک ۲۲ ساله و ۱۶۱۶ ساله به تناسب رشد تغییر می کند. همه افراد نیاز به رژیم غذایی خاص سن و جنس خودشان دارند. 
متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف مواد فیبردار و میوه ها تأکید دارند.
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سوال 201( گزینه ۴ ؛ سایر گزینه ها: ۱  ( یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بیماری ها سبک زندگی است که روان شناسان سالمت آن را بررسی می کنند. 
۲( مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که معمواًل در زندگی روزمره استفاده می شود، سبک زندگی نام دارد.

۳( سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماری رابطه دارد و الگوهای رفتاری ناسالم در ایجاد و گسترش بیماری ها مؤثرند

سوال 202( گزینه ۲ ؛ الگوهای رفتاری ناسالم - برنامه روزانه یک نفر همان سبک زندگی اوست و خوردن غذاهای چرب و سرخ شده اشاره به سبک زندگی 
دارد.

سوال 203( گزینه ۴ ؛ مجموعه رفتاری که افراد معمواًل در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنند، سبک زندگی می گویند. الگوهای رفتاری ناسالم در ایجاد و 
گسترش بیماری ها مؤثرند و سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماری رابطه دارد.

سوال 204( گزینه ۲ ؛ فردی که مبتال به بیماری ها و مشکالت جسمانی باشد، عوارض و مشکالت روانی نیز در وی بروز می کند. در این مثال به پیامد بیماری 
جسمانی اشاره شده است.

سوال 205( گزینه ۳ ؛ طبق پیوستار سالمت، نزدیک شدن به انتهای سمت چپ بیانگر وضعیت مرگ بوده که به رنگ قرمز می باشد. بیماری و سالمت دو 
جنبه جداگانه نسیتند و هر فرد بر روی یکی از نقاط پیوستار جای می گیرد.

سوال 206( گزینه ۱ ؛ فرد در پیوستار سالمت در روی هر نقطه ای از پیوستار قرار داشته باشد، نه تنها باید بتواند جایگاه خود را حفظ کند، بلکه باید تالش کند 
به نقطۀ باالتر که به سالمت کامل نزدیک تر است برسد.

 سوال 207( گزینه ۳ ؛ یکی از اهداف روان شناسی سالمت، ئیشگیری و درمان بیماری ها است. عاله براین، حفظ سالمتی و ارتقای آن هم مدنظر است:
یعنی فرد در هر نقطه ای از پیوستار قرار داشته باشد، نه تنها باید بتواند جایگاه خود را حفظ کند، بلکه باید تالش کند به نقطه باالتر که به سالمت کامل نزدیک تر 

است، برسد

سوال 208( گزینه ۴ ؛ سمت راست این پیوستار بیانگر وضعیت سالمت کامل و سمت چپ بیانگرمرگ است و میان این دو، در حالت مختلفی از سالمت نشان 
داده شده است، از سالمت کامل تا مرگ، یک پیوستار وجود دارد که هر یک از ما بر یکی از نقاط پیوستار جای می گیریم

سوال 209( گزینه ۳ ؛ بین سالمت جسمانی و ویژگی روان شناختی ارتباط متقابل وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزۀ روان شناسی سالمت قرار می گیرد و از 
یافته های علم روان شناسی برای پیشگیری و درمان بیماری جسمانی استفاده می شود.

کرده  ایجاد  برایش  روانی  مشکالت  او  جسمانی  بیماری  علت  به همین  و  است  مادرزادی  جسمانی  بیماری  دچار  علی  اول  مثال  در  ؛   ۳ گزینه  سوال 210( 
است. ←← تأثیر بیماری جسمانی مادرزادی بر بیماری روانی.

سوال 211( گزینه ۳ ؛ همۀ ما در زندگی روزانه، تحرک و فعالیت بدنی داشته ایم و احساس نشاطی که ورزش کردن در ما ایجاد می کند را تجربه کرده ایم.

سوال 212( گزینه ۴ ؛ گروه های غذایی موجود در هرم غذایی عبارتند از: ۱- روغن، چربی و شیرینی ۲- گوشت و جایگزین ها ۳- شیر و لبنیات ۴- میوه ها 
۵- سبزیجات ۶- نان و غالت
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سوال 213( گزینه ۳ ؛ به مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی، که شما معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید، سبک زندگی می گویند.

سوال 214( گزینه ۴ ؛ روان شناسان سالمت در سبک زندگی افراد به سه مورد مهم اشاره می کنند. ۱- تغذیه   ۲- ورزش   ۳- فشارهای روانی و روش های 
مقابله با آن

سوال 215( گزینه ۳ ؛ برای فهم درست روان شناسی سالمت الزم است با پیوستار سالمت آشنا شویم.

سوال 216( گزینه ۳ ؛ روان شناسی سالمت، شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی بهره می برد.

سوال 217( گزینه ۳ ؛ ین سالمت جسمانی و ویژگی های روان شناختی، ارتباط متقابل و تنگانگی وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزۀ »روان شناسی سالمت« 
قرار می گیرد.

سوال 218( گزینه ۳ ؛ روان شناسی سالمت شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی بهر می برد

سوال 219( گزینه ۳ ؛ - متخصصان تغذیه معتقدند که رژیم غذایی سالم باید حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم باشد. هم چنین آنان بر اهمیت مصرف مواد 
فیبردار میوه تأکید می کنند. - به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

سوال 220( گزینه ۱ ؛ - برخی از مسائل روانی در ایجاد انواع بیماری های جسمانی مؤثر است. - اگر فردی مبتال به بیماری ها و مشکالت جسمانی،  باشد 
عوارض و مشکالت روانی نیز در او بروز می کند

سوال 221( گزینه ۲ ؛ روبرو شدن با تغییر در زندگی/ چنین تغییری باعث به هم خوردن تعادل در زندگی می شود.

سوال 222( گزینه ۳ ؛ در برخی مواقع عامل فشار آور را نمی توان حذف کرد.

سوال 223( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 224( گزینه ۲ ؛ فشارروانی منفی: فرد قادر به دستیابی هدف نیست/ اغلب افراد فشار روانی را منفی تلقی می کنند.

سوال 225( گزینه ۳ ؛ 
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سوال 213( گزینه ۳ ؛ به مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی، که شما معمواًل در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید، سبک زندگی می گویند.

سوال 214( گزینه ۴ ؛ روان شناسان سالمت در سبک زندگی افراد به سه مورد مهم اشاره می کنند. ۱- تغذیه   ۲- ورزش   ۳- فشارهای روانی و روش های 
مقابله با آن

سوال 215( گزینه ۳ ؛ برای فهم درست روان شناسی سالمت الزم است با پیوستار سالمت آشنا شویم.

سوال 216( گزینه ۳ ؛ روان شناسی سالمت، شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی بهره می برد.

سوال 217( گزینه ۳ ؛ ین سالمت جسمانی و ویژگی های روان شناختی، ارتباط متقابل و تنگانگی وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزۀ »روان شناسی سالمت« 
قرار می گیرد.

سوال 218( گزینه ۳ ؛ روان شناسی سالمت شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی بهر می برد

سوال 219( گزینه ۳ ؛ - متخصصان تغذیه معتقدند که رژیم غذایی سالم باید حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم باشد. هم چنین آنان بر اهمیت مصرف مواد 
فیبردار میوه تأکید می کنند. - به تناسب رشد، نوع رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

سوال 220( گزینه ۱ ؛ - برخی از مسائل روانی در ایجاد انواع بیماری های جسمانی مؤثر است. - اگر فردی مبتال به بیماری ها و مشکالت جسمانی،  باشد 
عوارض و مشکالت روانی نیز در او بروز می کند

سوال 221( گزینه ۲ ؛ روبرو شدن با تغییر در زندگی/ چنین تغییری باعث به هم خوردن تعادل در زندگی می شود.

سوال 222( گزینه ۳ ؛ در برخی مواقع عامل فشار آور را نمی توان حذف کرد.

سوال 223( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 224( گزینه ۲ ؛ فشارروانی منفی: فرد قادر به دستیابی هدف نیست/ اغلب افراد فشار روانی را منفی تلقی می کنند.

سوال 225( گزینه ۳ ؛ 
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سوال 226( گزینه ۴ ؛ رفتار های تکانشی بدون فکر و تامل اتفاق می افتد.

سوال 227( گزینه ۴ ؛ مقابله: تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن/ هدف اصلی حذف عامل فشار آور است که زندگی 
فرد را از حالت عادی خارج ساخته است.

سوال 228( گزینه ۱ ؛ کربوهیدارت و مواد فیبر دار باید از بقیه موارد بیشتر باشد.

سوال 229( گزینه ۳ صحیح است.

سوال 230( گزینه ۴ ؛ 

سوال 231( گزینه ۲ ؛ متغیر روانشناختی هم می تواند عامل بیماری جسمانی باشد هم می تواند پیامد بیماری های جسمانی باشد.

سوال 232( گزینه ۳ ؛ مقابله های ناسازگارانه هم این ویژگی ها را می توانند داشته باشند.

سوال 233( گزینه ۴ ؛ در بین گزینه ها این گزینه درست نیست.

سوال 234( گزینه ۳ صحیح است.

سوال 235( گزینه ۳ ؛ فشار روانی مثبت: انگیزه و تالش فرد افزایش می یابد و فرد به هدف دست پیدا می کند.

سوال 236( گزینه ۴ ؛ سبک زندگی: مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که شما معموال در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید.

سوال 237( گزینه ۱ ؛ روبرو شدن با تغییر در زندگی/ چنین تغییری باعث به هم خوردن تعادل در زندگی می شود.

سوال 238( گزینه ۴ صحیح است.
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سوال 239( گزینه ۲ ؛ 

سوال 240( گزینه ۱ صحیح است.

سوال 241( گزینه ۲ ؛ بقیه گزینه ها تاثیر جسم بر روان است ولی این گزینه به تاثیر روان بر جسم اشاره دارد.

سوال 242( گزینه ۱ ؛ توجه مربوط به شناخت است/ گریه کردن به عامل رفتاری اشاره دارد و خشمگین شدن نشان از هیجانات فاطمه دارد.

سوال 243( گزینه ۲ ؛ 

سوال 244( گزینه ۳ ؛ 

سوال 245( گزینه ۳ ؛ بقیه گزینه ها کوتاه مدت هستند اما حل جدول به صورت روزانه بلند مدت است.

سوال 246( گزینه ۴ ؛ شاخه ای از علم روان شناسی که از یافته های آن برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی استفاده می شود.
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سوال 247( گزینه ۲ صحیح است.

سوال 248( گزینه ۱ ؛ 

سوال 249( گزینه ۲ ؛ مقابله: تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن/ هدف اصلی حذف عامل فشار آور است که زندگی 
فرد را از حالت عادی خارج ساخته است.

سوال 250( گزینه ۴ ؛ بقیه گزینه ها فشار روانی منفی است اما گزینه ۴ فشار روانی مثبت است.

سوال 251( گزینه ۳ ؛ بقیه گزینه ها کوتاه مدت است گزینه ۳ بلند مدت است.

سوال 252( گزینه ۴ ؛ به ترتیب به یک رفتار و عامل شناختی اشاره دارد.






