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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح                 ردیف

 د( ادراک             کودکی ج(              خشم ب(    جسمانی و حرکتی الف(   1

پیشینیان سعی میکنند پژوهشهای دانشمندان با طرح مسئله شروع میشود. آنها با توجه به دانش و تجربه خودشان و  2

 .میگویند های علمی بدهند. به این قبیل پاسخها، فرضیهای به مسئلهپاسخهای خردمندانه و سنجیده

های حسی همچون گوش و چشم را تحریک میکنند که به محیط ما لبریز از محرکهای مختلف است. این محرکها گیرنده

 نتیجه آن احساس میگویند. 

 د محرک احساس شده را انتخاب میکنیم؛ سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر میکنیمبه کمک توجه، یک یا چن

 .گفته میشود ادراک به فرایند تفسیر محرکهای انتخابی،

 مشابهت و استمرار -مجاورت -تقارب -اصل شکل و زمینه 3

برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام ؛ شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادیتر خواهد بودآگاهی در توجه، هرچه  4

برای ایجاد توجه -بهتر است هر از چند گاهی بعد از مطالعه استراحت کنید .در ساعات طوالنی پرهیز کردفعالیت 

اگر حواس مختلف، درگیر انجام دادن یک تکلیف  دادن یک تکلیف استفاده کنید برای انجامحواس مختلف متمرکز، از 

در شرایطی که مجبور  .کارایی توجه را کاهش میدهدهمزمان،  انجام دادن تکلیف-کارایی خوبی خواهد داشتباشد، 

میشویم به طور همزمان چند تکلیف را انجام دهیم؛ میزان شباهت تکالیف، درجه دشواری و مهارت مورد نیاز آنها 

 .میتواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد

طور انگیختگی روانشناختی انسانها متفاوت است. به  فیزیولوژیکی انسانهای مختلف یکسان نیست؛ همینسوخت و ساز  5

ام. میزان عنوان مثال فردی با مطالعه چند صفحه کتاب ابراز خستگی میکند درحالیکه فرد دیگر میگوید: تازه راه افتاده

است. تغذیه مناسب و تأمین نیازهای زیستی، یکی از  روانشناختیو عوامل فیزیولوژیکی انگیختگی ذهنی، تحت تأثیر 

 .عوامل فیزیولوژیکی ایجاد انگیختگی ذهنی است. عوامل مهم دیگر نیز در انگیختگی ذهنی مؤثر است

سازی، زمانی اتفاق می ِافتد که شناخت محر ِک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن آماده 6

 .سازی، ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان میکنددر پدیده آماده .قرار میگیرد

رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث میشود که فرد بهتر بتواند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت  7

روز احساس خودمختاری و روابط اجتماعی نوجوان، در مقایسه با دوران کودکی و ب .کند و واکنش دقیقتری نشان دهد

های رشد ارزشهای اخالقی در وی  استقالل نسبت به والدین، با مسائل اخالقی و ارزشی نیز بیشتر درگیر میشود و زمینه

افزایش مییابد. یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی، شکلگیری هویت است. شناخت و تعریف نوجوان از هویت 

 خویش، مستلزم نسبت دادن ویژگیهای دینی، ارزشی و اخالقی به خویشتن است. 

هویت طرز فکر، عقاید و نحوه ارتباط فرد با دیگران را  همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران میگذارد.هویت  8

هویت، اجزای متعددی دارد و شامل ویـژگیهـای جسمی، جنسی، اجتماعی، شناختی، اخالقی، هیجانی،  .شامـل میشود

 .آرمانی و شغلی است که در مجموع هویت فرد را میسازند

 که آنها را ویژگیهای جنسی اولیه مینامند؛ یعنی ویژگیهایی که بهـ تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر میگذارند 1 9

اند و آنها ویژگیهای ثانویه نامیده ـ تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت2طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند؛ 

 .میشوند مثل رویش موی صورت در پسران

در دوره کودکی است. رشد شناختی، به رشد تواناییهای مرتبط با های رشد رشد شناختی جنبه مهم دیگری از حیطه 11

های زبانی کودک اطالق گیری و توانایی فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل مسئله، تصمیم

 .میشود

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه                      واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 روان شناسی نام درس:

 رضا قاسمی نام دبير:

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 



 

رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع میشود. وقتی اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور میکند، نطفه تشکیل میشود.  11

. از طریق همین (کروموزوم از پدر 23کروموزوم از مادر و  23)کروموزوم است  46تخمک بارور شده طبیعی دارای 

سن مادر، کیفیت تغذیه، فشار روانی، آلودگی محیط،  عواملی همچون .کروموزومها است که صفات به ارث برده میشوند

 حالتهای هیجانی، آرامش به ویژه ارتباط معنوی با خالق هستی و استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد 

 .تأثیر دارد

به معنای رسش یا پختگی  .گویند رسش یا پختگیدر روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است  12

است که میتواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد.  آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد طبیعی و منظمی

 .براساس فرایند رسش، آدمی، از دوره جنینی تا مرگ، برخی خصوصیات را در جنبه های مختلف رشد نشان خواهد داد

 بلکه از لحاظ  (یعنی هر دو دختر و یا هر دو پسر بودند)همجنس بودند  شاید دوقلوهایی را دیده باشید که نه تنها 13

میگویند. دوقلوهای همسان دارای  دوقلوی همسانظاهر و رفتار هم بیشتر اوقات قابل تشخیص نبودند. به این دوقلوها، 

می نامند؛ یعنی  ناهمسانوجود آمدهاند. برخی دوقلوها را  ویژگیهای وراثتی یکسان هستند؛ زیرا هر دو از یک تخمک به

 .اندوجود آمده از دو تخمک جدا به

نظامدار با بلی یا خیر و یا انتخاب یکی از گزینهها به سؤال پاسخ میدهد. این نوع یا های کامال ساختار یافته مصاحبه 14

ساختاریافته بر پرسشنامه ترجیح دارد؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتری  مصاحبۀها، شبیه پرسشنامه است. مصاحبه

وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت  .ها معموال از مصاحبه ساختار یافته استفاده میکنندپرسیوجود دارد. در همه

پیروی از برخی اصول و استفاده میشود. در این شیوه، با  نظام مستقیم از فردی بپرسیم، از مصاحبه بدون ساختار بدون

شونده را به سمت پاسخهای مورد نظر هدایت میکنند. از این شیوه برای اخذ اطالعات عمیق  طرح کلی، فردمصاحبه

 استفاده میشود . محققان در استفاده از این شیوه باید به نکات اخالقی توجه کنند. 

صرفًا مل نمیکنند. برخی از پردازشگران،پردازش به یک شیوه عبه معنای دریافت و فهم بیشتر است. انسانها در  پردازش 15

ر چنین حالتی، پردازش بر ویژگیهای حسی، همانند اندازه و شکل ظاهری محرک، تکیه دارند: نوع پردازش د

عبارت دیگر به  برخی دیگر سعی میکنند به ویژگیهای مشترک محرکهای مختلف دسترسی داشته باشند؛ بهادراکیاست.

 .است میرسند. نوع پردازش این قبیل افراد، پردازش مفهومیمفهوم 

ای که همه تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر موردنظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه 16

 .افراد با مطالعه تعریف متغیر موردنظر، به برداشت یکسان و یا تقریبا یکسانی برسند

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02:جمع بارم 




