
  باسمه تعالی
 مهر آموزشگاه  ساعت امتحان:  روانشناسی : سواالت درس 

  مورخ :   يازدهم پايه :

 دقيقه   80  مدت امتحان : سال تحصيلی  انسانی رشته:

 شماره کارت: نام و نام خانوادگی دانش آموز:                   
 

 1 

 بارم سواالت ردیف
  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف(
  25/0غ               ص                    هدف نهای  ی همه علوم تجربی پیش بینی و کنترل است.          1
خر است.     روش مهندسی معکوس نمونه 2

 
  25/0غ               ص          ای از روش های شروع از ا

  25/0غ               ص                   گیری است.   گیری وابسته بهترین شیوه تصمیمسبک تصمیم 3
ن رابطه 4

 
موخته شده مای نبینیم دست از کار میاگر بین کار خود و پیامدهای ا

 
 گویند. یکشیم که به این حالت درماندگی ا

 غ       ص
25/0 

  انتخاب کنید. گزینه صحیح را ب(
 ی ............. است.های روانشناختابزاری برای کّمی کردن ویژگی 5

زمون                     ها هالف( پرسشنام
 
 ها ه( مصاحبد                    ج( مشاهده                    ها ب( ا

25/0 

 ا توجه به امکانات و توانمدی های محدود چه نام دارد؟عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص ب 6
 ( تعارضد               گیری ج( تصمیم                   ب( حل مسئله                       الف( مسئله 

25/0 

 گیری فرد کار امروز را به فردا می اندازد؟در کدام سبک تصمیم 7
 ( اجتنابید                    ج( منطقی                               احساسی ب(                 الف( تکانشی 

25/0 

 گویند؟ناپذیری کاری را چه میپذیر بودن یا انجاماعتقاد راسخ به واقعی بودن یا نبودن یا انجام  8
 د( هدفمندی                   ج( ادراک                  ب( اراده                  الف( باور 

25/0 

نها استفاده می 9
 
  گویند؟      کنیم چه میبه مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که معموال در زندگی روزمره از ا

        نفعل بودنمد(                 ج( سبک زندگی                    ب( مقابله                    الف( فشار روانی
25/0 

  جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. ج(
 5/0 گویند.به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار ................. می 10
 5/0 شمار پیرامون ما ................. نام دارد.انتخاب محرک خاص از بین محرکهای بی 11
 5/0 گویند.................... می.... را به نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص 12
  به سواالت پاسخ کوتاه دهید. د(
 1 رسش یا پختگی را تعریف کنید. 13
 5/0 دو عامل که مانع تمرکز هستند را نام ببرید. 14
 1 دو کارکرد مهم حافظه کاری را بنویسید. 15
 1 روش تحلیلی حل مسئله را توضیح دهید. 16
 5/0 گیری چیست؟تصمیم 17
 1 ر کنید.اجتناب یک مثال ذک -برای تعارض گرایش 18
 1 نگرش را تعریف کنید. 19
 75/0 ابعاد مهم سبک زندگی را نام ببرید. 20
  به سواالت پاسخ کامل دهید. ه(
 5/1 عوامل موثر در حل مسئله را نام ببرید و یکی را توضیح دهید. 21
 2 . همراه با مثالگیری تکانشی را توضیح دهیدسبک تصمیم 22
 2 انگیزه درونی و بیرونی را با مثال توضیح دهید. 23
 2 ناهماهنگی شناختی چیست؟ همراه با مثال توضیح دهید. 24
 2 های مقابله سازگار را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.روش  25

تجمع نمرا                                                                          باشید/ پیروز  موفق و                                                                20 
 


