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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح                     ردیف

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

شود. آنها با توجه به دانش و تجربه خودشـان و پیشـینیان سـعی     پژوهشهای دانشمندان با طرح مسئله شروع میالف(  2

 .میگویند ها، فرضیه های علمی بدهند. به این قبیل پاسخای به مسئلهکنند پاسخهای خردمندانه و سنجیده می

 .کنیم به کمک توجه، یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می ب(

کنند  چون گوش و چشم را تحریک می های حسی همها گیرنده های مختلف است. این محرک محیط ما لبریز از محرکج(

 گویند.  که به نتیجه آن احساس می

محرک انتخاب شـده را تعبیـر و تفسـیر    ؛ سپس کنیم به کمک توجه، یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می د( 

 .شود گفته می ادراک های انتخابی، به فرایند تفسیر محرک کنیم می

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

برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام . تر خواهد بود شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادیآگاهی در توجه، هرچه  4

بـرای ایجـاد توجـه    . بهتر است هر از چند گاهی بعد از مطالعه اسـتراحت کنیـد   د.پرهیز کردر ساعات طوالنی فعالیت 

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

در شـرایطی کـه مجبـور     .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 مهـارت مـورد نیـاز آنهـا     

 .تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد می

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

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

ــ ثیر     ــت ت ــی، تح ــی ذهن ــوژیکی  انگیختگ ــل فیزیول ــناختی و عوام ــ مین    روانش ــب و ت ــه مناس ــت. تغذی  اس

ــر          ــم دیگ ــل مه ــت. عوام ــی اس ــی ذهن ــاد انگیختگ ــوژیکی ایج ــل فیزیول ــی از عوام ــتی، یک ــای زیس  نیازه

 .نیز در انگیختگی ذهنی مؤثر است

افتد که شناخت محر ِک معینی، تحت ت ثیر ارائه پیشین همان محرک یا محـرک شـبیه آن    سازی، زمانی اتفاق میآماده 6

 .کند سازی، ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان میدر پدیده آماده .گیرد قرار می

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

وران کودکی و بروز احسـاس خودمختـاری و   روابط اجتماعی نوجوان، در مقایسه با د .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

گیری هویت است. شناخت و تعریف نوجوان از هویت  یابد. یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی، شکل افزایش می

 های دینی، ارزشی و اخالقی به خویشتن است.  مستلزم نسبت دادن ویژگیخویش، 

گذارد. هویت طرز فکر، عقاید و نحوه ارتباط فرد بـا دیگـران را    همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران میهویت  8

شـناختی، اخالقـی،   هـای جسـمی، جنسـی، اجتمـاعی،     هویت، اجزای متعددی دارد و شامل ویـژگی د.شو شامـل می

 .سازند هیجانی، آرمانی و شغلی است که در مجموع هویت فرد را می

 هایی که به نامند؛ یعنی ویژگی گذارند که آنها را ویژگیهای جنسی اولیه می ـ تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل ت ثیر می1 9

هـای ثانویـه    اند و آنهـا ویژگـی  رشد و قابل رؤیتـ تغییراتی که جزئی از عالئم 2طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند؛ 

 .شوند مثل رویش موی صورت در پسران نامیده می

 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد 

 ـ یازدهم انسانی روان شناسی نام درس:

   نام دبير:

 تاریخ امتحان: 

 ساعت امتحان: 
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ــه مهــم دیگــری از حیطــه  11 ــه رشــد   رشــد شــناختی جنب ــودکی اســت. رشــد شــناختی، ب  هــای رشــد در دوره ک

ــایی ــم   توان ــدهایی ه ــا فراین ــرتبط ب ــای م ــئله،    ه ــل مس ــاوت، ح ــتدالل، قض ــه، اس ــه، ادراک، حافا ــون توج   چ

 .شود های زبانی کودک اطالق میگیری و توانایی تصمیم

 کنــد،  شــود. وقتــی اســپرم پــدر، تخمــک مــادر را بــارور مــی  رشــد انســان از زمــان تشــکیل نطفــه شــروع مــی  11

 کرومــوزوم از  23)کرومــوزوم اســت   46شــود. تخمــک بــارور شــده طبیعــی دارای      نطفــه تشــکیل مــی  

عـواملی هموـون سـن     د.شون ها است که صفات به ارث برده می همین کروموزوم . از طریق(کروموزوم از پدر 23مادر و 

مادر، کیفیت تغذیه، فشار روانی، آلودگی محیط، حالتهای هیجانی،آرامش به ویژه ارتبـاط معنـوی بـا خـالق هسـتی و      

 .ت ثیر دارد استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد

رسش یـا پختگـی بـه معنـای     د.گوین رسش یا پختگیدر روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است  12

که میتواند تحت ت ثیر عوامل محیطی قرار گیرد.  است آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد طبیعی و منامی

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

 بلکـه از لحـا     (یعنی هر دو دختر و یا هـر دو پسـر بودنـد   )شاید دوقلوهایی را دیده باشید که نه تنها همجنس بودند  13

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

می نامند؛ یعنی  ناهمساناند. برخی دوقلوها را  وجود آمده ویژگیهای وراثتی یکسان هستند؛ زیرا هر دو از یک تخمک به

 .اندوجود آمده از دو تخمک جدا به

دهـد. ایـن نـوع     ها به سؤال پاسخ می ناامدار با بلی یا خیر و یا انتخاب یکی از گزینهیا های کامال ساختار یافته مصاحبه 14

نامه ترجیح دارد؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتری  ساختاریافته بر پرسش ۀنامه است. مصاحب ها، شبیه پرسشمصاحبه

وقتـی نتـوانیم موضـوعی را بـه صـورت       .کنند ها معموال از مصاحبه ساختار یافته استفاده میپرسیوجود دارد. در همه

شود. در این شیوه، با پیروی از برخی اصول و  استفاده می ناام بدون ساختار بدونمستقیم از فردی بپرسیم، از مصاحبه 

کنند. از این شیوه برای اخـذ اطالعـات عمیـق     های مورد نار هدایت می شونده را به سمت پاسخ طرح کلی، فردمصاحبه

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

کننـد. برخـی از پردازشـگران،     به معنای دریافت و فهم بیشتر است. انسانها در پردازش به یک شیوه عمل نمی پردازش 15

های حسی، همانند اندازه و شکل ظاهری محرک، تکیه دارند: نوع پردازش در چنـین حـالتی، پـردازش     صرفًا بر ویژگی

 هــای مشــترک محرکهــای مختلــف دسترســی داشــته  کننــد بــه ویژگــی اســت. برخــی دیگــر ســعی مــی ادراکــی

 .است رسند. نوع پردازش این قبیل افراد، پردازش مفهومی عبارت دیگر به مفهوم می باشند؛ به

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

 .متغیر موردنار، به برداشت یکسان و یا تقریبا یکسانی برسندافراد با مطالعه تعریف 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


