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دقیقه 06وقت آزمون :   زنجانسازمان آموزش وپرورش استان    

ناحیه دو زنجانمدیریت آموزش وپرورش   

امام سجاد)ع( دبیرستان شبانه روزی

صبح06: امتحانساعت  نام ونام خانوادگی: 

9/9039تاریخ امتحان: / نام پدر:

انسانی یازدهمپایه تحصیلی:رشته و 

نمره با عدد:           نمره باحروف:                               ارزشیابی مستمر روانشناسی درس3 

.دانش آموزان عزيز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانيد وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنويسيد

جای خالی را با كوتاه ترين وكامل ترين كلمات كامل كنيد.-1

1 .گر توجه .............. و ................. باشد ، در آن صورت با تمركز مواجه هستيما  الف

1 .ميزان انگيختگی ذهنی افراد ، تحت تاثير عوامل ................و .............قرار می گيرد  ب

(  بگذاريد.   ( و در مقابل جمله غلط عالمت )  در مقابل جمله صحيح  عالمت )-2

5/ . در پديده نوک زبانی، با ارائه پيشين محرک مواجه هستيم كه يادآوری بعدی را دشوار می سازد  الف

5/ .بيانگر فرآيند ادراک است "دريافتهای حسی را چگونه انتخاب می كنيم"اين سوال كه    ب

كشف ارتباط-3

5/2  (  در ستون ب يک مورد اضافی است)(با كدام يک از موارد ستون)ب(در ارتباط است؟الفهريک از عبارت های ستون)

ستون ب ستون الف

ادراک  -1محرک های احساس نشده تفسير الف( 

گوش به زنگی -2غايب  عالمترديابی  ب( 

از دست دادن محرک -3.تشخيص ماهيت محرکج( 

خطای ادراكی - 4.نگهداری اطالعاتمخزن د(   

هشدار كاذب -5.طوالنیتوانايی يافتن محرک هدف در دوره زمانی ه(  

حافظه -6

3

يد.مشخص كن×( با عالمت) يردر سواالت زرا درست  ينهگز-4 

5/ ؟ است اطالعاتنظور از ...................، دريافت ساده م

تفکر (1

احساس (2

توجه (3

 ادراک( 4 

الف(

5/ ؟          نتايج حاصل از آزمايشهای مربوط به فقدان حواس، بيانگر چيست

.كارايی بيشتر دريافت های چند حسی در مقابل دريافت های تک حسی(  1

  .يکی از حواس پنج گانهنيرومندی حواس ديگر، در نتيجه مختل شدن (  2

فاصله زمانی بين وقوع احساس و ادراک باالیسرعت ( 3 

      نياز موجودات زنده، به ويژه نياز انسان به احساس(  4 

ب(

5/  ؟در يکی از حواس پنجگانه ، به نيرومندتر شدن حواس ديگر بيانجامد، كدام پديده مطرح می شود ختاللزمانی كه ا 

    دريافت تک حسی(                     2جبران حسی(  1

ثبات حسی  (                   4  محروميت حسی (3

ج(  

     https://konkur.info



  دهيد.كوتاه به سواالت  زير پاسخ                                   

 ؟ادراک آن چه كه احساس نشده است، بيانگر چيست /5

 

5 

 افزايش اهميت تکاليف، احتمال وقوع كدام خطا در موقعيت رديابی، افزايش می يابد؟ا ب  1

 

  6 

 ؟ موجود در هر موقعيت توجه را نام ببريدعالئم  1

 

7 

 ؟كاهش تدريجی توجه به محرک خاص در اثر عادت كردن به آن را چه می گويند 1

 

8 

 ؟پيامد ارائه يک محرک به دفعات متعدد، چيست  1

 

9 

 ؟تحريک يک عضو حسی توسط محرک ها، به چه عاملی بستگی دارد 1

 

 

11 

  كامل بدهيدبه سواالت  زير پاسخ  

 11 ؟توهم را تعريف كنيد 5/1

 منظور از اصل شکل و زمينه در روانشناسی گشتالت چيست؟ 2

 

 

 

12 

 13 ؟ كاركردهای توجه را نام ببريد 2

 ؟خطای ادراكی نشانگر چيست  2

 

14 

  نوری با آرزوی موفقيت شما عزيزان  21
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 يازدهم روانشناسیكليد سؤاالت     نام درس:

روان شناختی -فيزيولوژيک -ب پايدار -مداوم-الف-1

غب:  غالف: -2

2ه:  6 د:  1ج : 5 ب:  4  الف:  -3

.1  (ج 4 (  ب .2الف( —4 

خطای ادراكی-5

هشدار كاذب -6

انحرافی عالئم هدف و عالئم-7

.خوگيری-8

ايجاد خوگيری  -9

شدت محرک-11

.در روانشناسی به پديده های احساس نشده توهم می گويند  -11

ادراک ما از يک شکل تحت تاثير زمينه های مختلف تغيير می كند -12

و جو جست-زنگی به گوش –عالمترديابی  -13

كنيم الزاما چيزی نيست كه در ذهن خود ادراک كنيم . يا آنچه را كه ادراک است كه آن چه را كه حس مینشانگر اين  -14

.كنيم الزاما چيزی نيست كه حس كرده ايم می 
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