
به  -1فته می شود. مراحل آن به توانایی و دریافت، نگهداری و بازنمایی اطالعات گ حافظه چیست و چه مراحلی دارد؟ -5

 بازیابی) به خاطر آوردن( -3ذخیره سازی اطالعات  -2حافظه سپردن یا رمزگردانی 

دیداری که با کمک تصاویر اطالعات  -2شنیداری که جنبه ی صوتی دارد  -1 انواع رمز گردانی در حافظه را بنویسید. -6

معانی نزدیک به اطالعات قبلی، اطالعات به خاطر سپرده می معنایی که به کمک ارتباط با  -3به خاطر سپرده می شود 

 شود.

خاطرات روزمره)حافظه  –خاطرات قدیمی و اولیه  بر اساس زمان ذخیره سازی، خاطرات چگونه درجه بندی می شوند؟ -7

 ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی بلند مدت(

خواندن اطالعات از حافظه بازیابی است و هر چه تمرین و فرا بازیابی حافظه چیست و چه عواملی در آن دخالت دارد؟ -8

 تکرار و معنادهی به آن بیشتر باشد بازیابی بهتر است)پدیده ی نوک زبانی نشان دهنده ی ضعف بازیابی حافظه است.(

 حافظه ی حسی: مربوط به کلیه ی انواع حافظه ی حسی، کوتاه مدت)کاری( و حافظه ی بلند مدت را مقایسه کنید. -9

تحریکات حسی است و ظرفیت نامحدودی دارد و سریعا بازیابی می شود حافظه ی کوتاه مدت)کاری(: توجه نسبت به 

مفهوم است حافظه ی بلند مدت: حافظه ای است که به اطالعات معنا داده  9تا  5حافظه ی حسی است و ظرفیت آن بین 

مفهوم  9تا  5نامحدود است و تا آخر عمر ادامه دارد.)به تعداد  و بین این معانی ارتباط به وجود آورده بنابراین ظرفیت آن

 یا لغت به یاد مانده فراخنای ارقام می گویند.(

 فصل چهارم : حافظه وعلل فراموشی

د تفکری شکل نمی گیرد.زیرا حافظه ابزار)اطالعات ومواد( مورد نیاز تاحافظه ای نباشپاسخ : تفکرچه ارتباطی دارد؟  احافظه ب -1

ت حافظه ابزاری برای گذرازشناخت پایه به شناخبرای تفسیر،تجزیه وتحلیل،قضاوت،اداراک وتوجه رافراهم می کند وبه عبارت دیگر

 عالی است.

مرحله اول:رمزگردانی )به حافظه سپردن( مرحله دوم اندوزش )ذخیره سازی  پاسخ : مراحل شکل گیری حافظه رابنویسید: -2

 ونگهداری  اطالعات درطول زمان( مرحله سوم : بازیابی )به خاطرآوردن اطالعات ذخیره شده (

 پاسخ : بله درهریک ازمراحل شکل گیری حافظه ممکن است افراد دچار آیا درهریک ازمراحل حافظه امکان خطا وجوددارد؟ -3

خطا شوند مثال ممکن است اطالعاتی به اشتباه رمزگردانی شود.یا اطالعات به خوبی ذخیره نشوندیا به علت عدم استفاده 

 وتکرارواردبخش بلندمدت نشوندوامکان بازیابی نداشته باشند.

زء اطالعات ج کودکان به صورت جزء بهپاسخ: رمزگردانی اطالعات کودکان با رمز گردانی بزرگساالن چه تفاوتی دارد؟ -4

ه ب رارمزگردانی می کنند وحجم زیادی از جزییات را درکنارهم قرارمی دهندبنابراین دچار خطا های بیشتری می شوند.ولی بزرگساالن 

 اطالعات رارمزگردانی می کنند. صورت خالصه وکلی 



ت داشته دوس شتریهر چه مطالب خوانده شده را ب دارد؟ یراتیثأچه ت یفراموش ایاطالعات  یدر بازشناس یعاطفعوامل  -18

 .میکن یکم تر فراموش م م،یباش

( میکن یه)کم توجمینداشته باش یبه نشانه ها توجه کاف یهر گاه موقع رمزگردان ست؟ینادرست چ یمنظور از رمزگردان -19

 شود. ینادرست انجام م ای ردیگ یصورت نم یرمزگردان

به مشکل بر  یابیوجود نداشته باشد باز یحس ینشانه ها ای ییمعنا یاگر نشانه ها رو به رو است؟ یبا چه مشکالت یابیباز -21

 خورد. یم

 هستند. یکه درون ییمعنا ینشانه ها اطالعات حافظه کدام نشانه ها کارآمدتر اند؟ یابیباز یبرا -21

 -2ما مهم باشد  یبرا میخوان یکه م یمطلب -1 م؟یمطالعه کن دیچگونه با میداشته باش یبهتر یکه حافظه  نیا یبرا -22

مطالب شبیه به هم باهم  -5بین مطالعه فاصله باشد  -4تکرار و مرور منظم  -3 مینپرداز گرید تیهنگام مطالعه به فعال

از رمزگردانی معنادار  -7العه شود به صورت منظم و طبقه بندی شده مط -6خوانده نشود تا اثر تداخل کاهش یابد 

استفاده از روش پس خبا)پیش خوانی همراه با سؤال  -9هنگام مطالعه از حواس دیگر هم استفاده شود  -8استفاده شود 

فهم مثال و ارتباط دادن  -11هنگام مطالعه از سایر اندام استفاده شود  -11کردن، خواندن، به خود پس دادن، آزمون( 

مطلب خوانده شده  -13مطالب مورد مطالعه از نظر ظاهری و معنایی متمایز شود  -12یکدیگر)بسط معنایی( مثال ها با 

 خودمانی شود.

 

برای شکل گیری حافظه  -2برای کارهای روزمره و جاری ذهن مؤثر است  -1 حافظه ی کاری چه کارکرد هایی دارد؟ -11

 ی بلند مدت کاربرد دارد.

حافظه ی رویدادی)بر اساس حادثه ای که در گذشته  -1 به چند دسته تقسیم می شود؟ حافظه با توجه به نوع اطالعات -11

حافظه ی معنایی به کمک یک معنی معانی دیگر به خاطر آورده می  -2اتفاق افتاده اطالعات به خاطر آورده می شود( 

ا بادیدن یاد حافظ و سعدی می افتیم ی شود مثال با دیدن کلمه حسین یاد واقعه ی عاشورا می افتیم یا بادیدن کلمه ی شیراز

 کلمه ی سایپا یاد ماشین پراید می افتیم.

تداخل  -3گذشت زمان  -2خطاهای حذف کردن یا اضافه کردن  -1 چه عواملی در ایجاد فراموشی مؤثر است؟ -12

 رمزگردانی نادرست. -5تأثیر عوامل عاطفی  -4اطالعات 

 به غلط رویدادی که اتفاق نیفتاده را ارائه کند.وقتی حافظه  منظور از حافظه ی کاذب چیست؟ -13

 اطالعات که قبال در حافظه وجود داشته. یو بازشناس یادآوریدر  یناتوان .دیکن فیرا تعر یفراموش -14

 جیبه تدر و ردیگ یصورت م یریادگیساعات  نیدر اول یفراموش نیشتریب دارد؟ یریچه تاث یگذشت زمان در فراموش -15

 شود. یکاسته م یاز شدت فراموش

 مرور اطالعات در زمان مناسب. ست؟یاثر گذشت زمان بر حافظه چ ی وهیش نیبهتر -16

کمک  یریگادی تیتواند به تثب یمطالعات م نیاستراحت ب دارد؟ یریثأچه ت یریادگیو  یتداخل اطالعات در فراموش -17

 آورد. یم یبه هم و پشت سر هم فراموش هیمطالب شب یمطالعه  یکند ول


