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 شماره صندلی       

 

 

 

  شناسی رواننام درس:                          .......................................... نام دبیر:                 انسانی: رشته                        یازدهم: پایه         ........................................................نام و نام خانوادگی: 

 2صفحه: تعداد                             ساعت شروع:                                             دقیقه 70: مدت امتحان                          : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:                  تاریخ و امضا:                                    

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  الف

 برد.های تجربی بهره میشیوه خردگرایانه به عنوان یک منبع کسب شناخت از روش( 1

 ترین فعالیت شناختی انسان تفسیر کردن است.ترین و پیچیدهعالی( 2

 تواند بدون آگاهی یا اصطالحاً به صورت ناخودآگاه باشد.تفکر می( 3

 ماهگی است. 3-2عالمت رشد اجتماعی لبخند اجتماعی در اولین ( 4

1 

 جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید ب

 سنجیم.آن می.............................. و های علمی را بر اساس .............................. ( نظریه5

 گیری است.محصول ناتوانی در تصمیم( .............................. 6

 رابطه دارند............................... های زندگی با عوامل سبک( 7

2 

 وصل کنید. در ستون )ب( به مورد مناسب  ستون )الف( را هر یک از موارد ( 8 ج

 

2 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به پرسش  د

 (1) شناسی را نام ببرید.چهار هدف علم روان( 9

 (1) سه کارکرد توجه را نام ببرید.( 10

 (1) انواع آن را نام ببرید.تعارض را تعریف کنید و ( 11

 (1) اند؟گیری کدامموانع تصمیم( 12

 (1) ی نگرش را نام ببرید.دو عامل شکل دهنده( 13

 

5 

 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 
 آزمون ترم دوم 

 

  هانویحل مسئله برج 

  گیریبه تاخیر انداختن تصمیم

  های خصوصیاستفاده از درک درونی و شیوه

  گیریموانع تصمیم
 

 الف( روش اکتشافی

 های تحلیلیب( روش

 ج( اجتنابی

 د( روش شهودی

 و( اعتماد افراطی

 ب الف
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 بارم سؤاالت ردیف

 10 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. هـ

 منظور از ناهماهنگی شناختی چیست؟ 14

 

2 

 سازگارانه را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید.های مقابله هایی از روشنمونه 15

 

2 

 عوامل مؤثر بر حل مسأله را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید. 16

 

2 

 مسئله بد تعریف شده و خوب تعریف شده را همراه با مثال توضیح دهید. 17

 

2 

 های اکتشافی را نام ببرید و یک مورد آن را توضیح دهید.روش 18

 

2 

 (2صفحه )
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