
 مدیریت آموزش وپرورش شهرضا      

 دقیقه61زمان:  27/01/0316تاریخ آزمون:  نمونه دولتی شهیدهمت   دبیرستان                                      نام ونام خانوادگی :

  طراح:حمیدرحیمی   روان شناسی درس:    ادبیات وعلوم انسانی    پایه دهم                             نیم سال اولآزمون  
 بارم سواالت ردیف

 غ     ص                                                                                                              جمالت  صحیح وغلط را مشخص کنید : 0

                   رابطه بین مسئله وفرضیه رابطه ای یک سویه است.    ( 1-1

                     فرضیه درصورت تاییدبه قانون یااصل تبدیل می شود.( 2-0

                                        نظریه ها دارای دوسطح صوری ونظری هستند. (   3-0

 یکی از روش های بررسی فرضیه ها روش علمی است.  (4-0

                  .موردنظر،تبیین می گویند به بیان دقیق وروشن مفهوم     (5-0

 هدف نهایی همه علوم تجربی ،تبیین است. (6-0

 فیزیکی ،دشوارتراز پدیده های روان شناختی است. کنترل پدیده های(7-0

 تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه گیری می شود.(8-0

2 

 جمالت زیر را تکمیل کنید :  2

 وان باچندحس دریافت کرد،دریافت ما......................می شود.اگریک موضوع رابت (0-2

 حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی را....................می گویند.( 2-2

 توانایی مشاهده جزییات را.....................می گویند.( 3-2

    .....است.یکی از مهم ترین عوامل محیطی .......................( 4-2

 ابتدایی ترین وشاخص ترین جنبه رشد،رشد.........................است. (5-2

 جریان رسیدن به هدف را......................می گویند. (6-2

3 

 پاسخ هاس صحیح رامشخص کنید: 3

 (تصمیم گیری4ت          (قضاو3(تحریک          2(استدالل          1کدامیک جزءتفکربه حساب نمی آید؟  (0-3

 اولین فیلسوفی که دراسالم به شرح وتوصیف نفس به شیوه ارسطوپرداخت؟ (2-3

 (ابن سینا4(فارابی        3(کندی        2( جاحظ        1

 کنترل فعالیت قلبی،تنفس ،بلع وهضم ازمهم ترین کارکردهای آن است. (3-3

 (دستگاه لیمبیک4(هیپوتاالموس                3وس            (تاالم2(بصل النخاع             1
 پردازش اطالعات دیداری مربوط به قطعه ..........................است. (4-3

 (گیجگاهی4                (پس سری        3   (آهیانه ای       2          (پیشانی          1
 فرایندتوانایی زبانی کودک مربوط به کدامیک ازجنبه های رشداست؟ (5-3

                                        (اجتماعی4             (هیجانی              3           (شناختی     2(جسمانی              1

                                                        رشداست؟ (گرایش نوجوانان به همساالن مربوط به  کدامیک ازجنبه های6-3    

                                        (اجتماعی4                           (اخالقی3                (هیجانی2(شناختی              1        

                                                  مربوط به  کدامیک ازجنبه های رشداست؟       (صداقت7-3

                                                             (اجتماعی4                           (اخالقی3                (هیجانی2(شناختی              1        

 مربوط به  کدامیک ازجنبه های رشداست؟                                                       گی رعایت حدفاصل باراننده جلویی هنگام رانند(8-3

            (اجتماعی4                           (اخالقی3                (هیجانی2(شناختی              1        
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 این روش مبتنی بردرک درونی است:(1-3

  روش علمید(               ج(شیوه خردگرایانه                 روش شهودیب(                   دبه صاحب نظرانالف(استنا

 پاسخ های کوتاه ارائه فرمایید: 4
 این نوع مصاحبه شبیه پرسش نامه است:(0-4

 عاقبت گرگ زاده ،گرگ شود.به کدام عامل رشد اشاره دارد؟(2-4

 نی:محرومیت حسی یع(3-4

 دامنه سنی دوره جوانی:(4-4

 درکدام دوره سنی باید کم کم زشتی ها وزیبایی ها رابه فرد فهماند؟(5-4

 کاربردی ترین تعریف روش علمی:(6-4

  تعریف عملیاتی یعنی چه:(7-4
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 رشد شناختی کودک ونوجوانان رامقایسه کنید:(01-4 

 

 

0 

 :مقایسه کنید حافظه کوتاه مدت وبلندمدت را 6

 

 

 

 

 

0 

 رمزگردانی کودکان وبزرگساالن رامقایسه کنید: 7

 

 

 

 

 

0 

 مثال بزنید.چه عواملی برایجادتمرکز تاثیر دارد؟  8

 

 

0 

 دواصل ازاصول روان شناسی گشتالت راهمراه با مثال توضیح دهید:  1

 

 

 

0 

 یکی ازرمزگردانی های معنایی که درزندگی خودداشته ایدراتوصیف کنید. 01

 

 

 

 

0 

 0 چرادردوره نوجوانی تحریک پذیری نوجوانان افزایش می یابد؟ 00

 شادکام وپایدارباشید.


