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بنام خدا

يازدهم علوم انساني ومعارف روانشناسيسوم  درسسواالت تشريحي 

نادرست    درست      تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است-الف

بيانگر فرآيند ادراك است. "دريافتهاي حسي را چگونه انتخاب مي كنيم"اين سوال كه -1

با ارائه پيشين محرك مواجه هستيم كه يادآوري بعدي را دشوار مي سازد. در پديده نوك زباني،-2

جاهای خالي را با کلمات مناسب پر کنید .- ب

اگر توجه ..............  و ................. باشد ، در آن صورت با تمركز مواجه هستيم.-3

ميزان انگيختگي ذهني افراد ، تحت تاثير عوامل ................و .............قرار مي گيرد.-4

موارد سمت راست را با موارد سمت چپ تطبيق دهيد.-5

.موارد سمت راست را با موارد سمت چپ تطبيق دهيد-6

ك پردازشسب1تحريك گيرنده هاي حسيالف

فرآيند معني دار شدن تجارب  ب

حسي

توجه 2

تمركز3منبع توجهپ

محرك4افت تمركزت

ادراك5انتخاب دريافت هاي حسيث

خوگيري 6

ادراك 1 تفسير محرك هاي احساس نشده  الف

گوش به زنگي2رديابي عالمت غايب ب

از دست دادن محرك 3تشخيص ماهيت محركپ

خطاي ادراكي4مخزن نگداري اطالعات ت

توانايي يافتن محرك هدف در  ث

دوره زماني طوالني 

هشدار كاذب  5

حافظه 6
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.به پرسشهای زير پاسخ های کوتاه بدهید -ج

تحريك يك عضو حسي توسط محرك ها، به چه عاملي بستگي دارد؟ -7

پيامد ارائه يك محرك به دفعات متعدد، چيست؟ -8

كاهش تدريجي توجه به محرك خاص در اثر عادت كردن به آن را چه مي گويند؟-9

ببريد .عالئم موجود در هر موقعيت توجه را نام -10

با افزايش اهميت تكاليف، احتمال وقوع كدام خطا در موقعيت رديابي، افزايش مي يابد؟ -11

ادراك آن چه كه احساس نشده است، بيانگر چيست؟-12

گزينه صحیح را از بین گزينه های نوشته شده زير هر سوال ، انتخاب و عالمت بزنید .-د

ت ساده اطالعات است.منظور از ...................، درياف-13

د(ادراك               ج(توجه                 ب(احساس                     الف(تفكر

نتايج حاصل از آزمايشهاي مربوط به فقدان حواس، بيانگر چيست؟ -14

الف(كارايي بيشتر دريافت هاي چند حسي در مقابل دريافت هاي تك حسي

 ب(نيرومندي حواس ديگر، در نتيجه مختل شدن يكي از حواس پنج گانه 

 ج(سرعت باالي فاصله زماني بين وقوع احساس و ادراك

 نياز انسان به احساس  د(نياز موجودات زنده، به ويژه

ح مي شود؟يكي از حواس پنجگانه ، به نيرومندتر شدن حواس ديگر بيانجامد، كدام پديده مطراختالل در زماني كه  -15

د(ثبات حسي            ج(محروميت حسي           ب(دريافت تك حسي              الف(جبران حسي

.دهید ب کامل  به پرسشهای زير پاسخ-ه

كاركردهاي توجه را نام ببريد . -16

خطاي ادراكي نشانگر چيست ؟-17

چيست؟منظور از اصل شكل و زمينه در روانشناسي گشتالت -18

توهم را تعريف كنيد .-19
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يازدهم علوم انساني ومعارف روانشناسيسوم  درسسواالت تشريحي پاسخنامه 

پاسخ سوال 

نادرست1

نادرست2

پايدار -مداوم3

روان شناختي  -فيزيولوژيك4

4الف به 5

5ب به 

پ به يك 

6ت به 

2ث به 

4الف به  6

 5ب به 

پ به يك 

 6ت به 

 2ث به 

شدت محرك7

ايجاد خوگيري 8

خوگيري9

عالئم هدف و عالئم انحرافي10

هشدار كاذب11

خطاي ادراكي12

ب13

د14

الف15

جست و جو -گوش به زنگي –رديابي عالمت 16

نشانگر اين است كه آن چه را كه حس ميكنيم الزاما چيزي نيست كه در ذهن خود ادراك كنيم .)يا آنچه را 17

 كه ادراك ميكنيم الزاما چيزي نيست كه حس كرده ايم 

ادراك ما از يك شكل تحت تاثير زمينه هاي مختلف تغيير مي كند 18

در روانشناسي به پديده هاي احساس نشده توهم مي گويند .19

موفق باشيد شاد وسالمت و 
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