باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه  1کرج
امتحانات نوبت اول مجتمع آموزشی سالله سال تحصیلی 96-97

نام و نام خانوادگی:

آزمون درس  :روان شناسی

نام دبیر :سرکار خانم مدیرزارع
کالس:یازدهم انسانی

تاریخ آزمون :

شماره صندلی:

نمره به عدد:
نمره به حروف:

1397 / /

تعداد صفحات 2 :صفحه

مدت آزمون 70 :دقیقه

 -1جمالت را کامل کنید( 4نمره)
الف -مجموعه ای از قوانین علمی را...........................می نامند.
ب -تصورات و ادراکات قبلی ما در............................ذخیره می شود.
ج -نظریه های علوم تجربی را بر اساس..................و......................می سنجند.
د -روند تکامل گزاره.............و...............و...............و.................می باشد.

 -2گزینه صحیح را مشحص کنید( 4نمره)
الف -کدام یک از موارد زیر جزء منابع کسب شناخت نمی باشد؟
 -1سیر و سلوک

 -3خردگرایانه

 -2شهودی

 -4نظریه

ب-کدام یک از موارد ذیل جزء پیامدهای تغییرات شناختی در دوره نوجوانی نمی باشد؟
 -1احساس منحصر به فرد بودن

 -3عیب جویی

 -2آرمان گرایی

ج -کدام یک از موارد ذیل جزء اهداف علم روان شناسی نمی باشد؟
 -1توصیف

 -2تبیین

 -3کنترل

 -4شهود

د -کدام مورد جزء عوامل شناخت عالی نمی باشد؟
 -1استدالل

 -2قضاوت

 -3ادراک

حل مسئله

 -4غرور و تعصب

 3صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید؟( 4نمره)
الف -رشد اخالقی در برگیرنده قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین کننده چگونگی رفتار افراد در جامعه است.
ب -مولفه های شناخت پایه شامل توجه  ،ادراک و استدالل است.
ج -جنبه های مختلف رشد انسان شامل جسمانی ،شناختی ،هیجانی  ،اخالقی و سودمند پذیری است.
د -منابع توجه تحت تاثیر محرک های بیرونی و اطالعات موجود در حافظه و سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها می باشد.

 4پاسخ کوتاه دهید؟( 2نمره)
 -1رسش یا پختگی چیست؟

 -2چهار روش جهت مطالعه بهتر برای داشتن حافظه بهتر را نام ببرید؟

 -5مراحل حافظه را نام برده و توضیح دهید؟( 2نمره)

 -6اصول پایه روان شناسی گشتالت را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟( 2نمره)

 -7دو کارکرد حافظه کاری را نام برده و توضیح دهید؟(2نمره)

