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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یامحرک سبیه آن قرارمی گیرد. در این مثال با

نوشتن درس جلسه آینده در پا�ن صفحه، فرد برای یادگیری آن در آینده آماده می شود.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»  

فرآیند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را توجه می نامند. توجه با تمرکز متفاوت است، اگر توجه مداوم و پایدار باشد، درآن

صورت با تمرکز مواجه ایم

تشریح عبارات:

گزینه «1» : مطابق صورت سوال میثم دراین فرایند تمرکز ندارد، اما توجه در او شکل گرفته است، بنابراین حواس او به وسیله محرک ها تحریک

شده اند.

گزینه «2» : آرمان این محرک را انتخاب نکرده، مطابق صورت سوال او به محرک بی توجه بوده است.

گزینه «3» : میثم هر چند به این محرک توجه کرده ، اما توجه او مداوم و پایدار نبوده و به صورت گذرا و بی ثبات بوده است و بنابراین تمرکز

در او شکل نگرفته است.

گزینه «4» : مطابق صورت سوال آرمان به محرک بی توجه بوده است و تمرکز مرحله بعد از توجه است و بنابراین دراو تمرکزی هم رخ نداده

است.

سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «2»  

رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است، اگر همین اطالعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی تر می شود، واژگان

عدالت، امید تالش و موفقیت بعد دیداری و ملموس ندارند و بنابراین سخت تر از کتاب در حافظه می مانند.



سوال 4

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است:

1- تحریک حواس ما به وسیله محرک های بیرونی 2- اطالعات موجود در حافظه افراد 3- سبک پردازش و انتظارات افراد.

گزینه «4» به هشدار کاذب اشاره کرده که ربطی به عوامل مؤثر در منابع توجه ندارد.

سوال 5

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

از نظر روان شناسان گشتالت، کل، شامل روابط بین اجزا هم می شود که از جمع اجزا به دست نمی آید.

سوال 6

گزینه 1 پاسخ:

 گزینه ۱

هرچه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی،

کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادراکی است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «۲»: پردازشی که عالوه بر ویژگی های حسی (کمی)، تحت تأثیر ویژگی های کیفی قرار دارد، پردازش مفهومی است.

گزینه «٣»: هر چه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود. 

گزینه «۴»: انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند.

سوال 7

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

موارد نادرست:

الف) برعکس این پدیده هم رخ می  دهد و آن هنگامی است که چیزی را ادراک می  کنیم که وجود خارجی ندارد.

ب) خطاهای ادراکی در مورد تمام افراد اتفاق می  افتند و به سیستم ادراکی ما برمی  گردند، اّما هذیان و توهم به خاطر بیماری اتفاق می  افتد و

همه انسان ها آن ها را تجربه نمی  کنند.



سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

آشنايي نسبي با محرك

سوال 9

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزینه ها:

موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی، شرایط متنوع و جذابی داشته باشد، عادت را از بین می برد. برخی از محرک ها دارای تغ�رات درونی

بیشتری نسبت به بقیه هستند. یک ظرف میناکاری مسی که آمیخته با هنر نقاشی است در مقایسه با ظروف  مسی دارای تغ�رات درونی

بیشتری است.

وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود، فرد به آن موضوع عادت می کند، در نتیجه، ابعاد جدید آن را در نمی یابد.

برای اینکه تمرکزتان هنگام مطالعه افزایش یابد، سعی کنید موضوع مطالعه را به صورت های مختلف و از زوایای متفاوت ببینید.

سوال 10

گزینه 4 پاسخ:

منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است:

_ نخست حواس  ها که به وسیله محرک های بیرونی تحریک می شود.

_ عامل دوم اطالعات موجود در حافظه ها است.

_ عامل سوم، سبک پردازش افراد و انتظارات آنها است که باعث می شود، محرک خاصی انتخاب شود.

سوال 11

گزینه 4 پاسخ:

ما به همه چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار می گیرد آکاهی کامل نداریم. در این مثال، علی به محرک تصویری آگاهی نسبی داشته است.

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

کارکرد دوم توجه، گوش به زنگی است. به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در طول یک دوره زمانی طوالنی گوش به زنگی گویند.



سوال 13

گزینه 4 پاسخ:

آماده سازی، زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. در این مثال

فرد با دیدن تبلیغات پودر ماشین لباسشویی، آن پودر را برای خرید انتخاب کرد که به این پدیده آماده سازی می گویند. 

سوال 14

گزینه 2 پاسخ:

عدم واکنش داللت بر از دست دادن محرک هدف دارد، واکنش دقیق در پنالتی دوم به اصابت اشاره می کند و اشتباه پنالتی سوم که به دلیل

فریب نگاه زننده توپ بوده است داللت بر هشدار کاذب می کند.

سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

همه محرک های حسی تفسیر نمی شوند. به عبارت دیگر بسیاری از محرک های حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی مانده و وارد

فضای ادراکی نمی شود. از طرفی دیگر گاهی اوقات چیزهایی را ادراک می کنیم که هیچ موقع احساس نکردیم.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: برخی از محرک ها در برخی اوقات ادراک نمی شوند.

گزینه «3»: در این شرایط ادراک نمی شوند.

گزینه «4»: «دریافت حسی» تعریف احساس است؛ ادراک مجموعه فرایندهایی است که ما از طریق آن، محرک های مورد توجه را بازشناسی و

سازماندهی می کنیم و به آنها معنا می بخشیم.

سوال 16

گزینه 4 پاسخ:

خطای «پونزو» بیان گر این نکته است که اگر دو خط افقی داشته باشیم که دارای طول مساوی باشند، خط باالیی، در صورت وجود دو خط

مایل در کنار این دو خط، بلندتر به  نظر می رسد.

سوال 17

گزینه 1 پاسخ:

منظور از این اصل این است که ادراک ما از یک شکل، تحت تأثیر زمینه های مختلف، تغ�ر می کند. مانند گزینۀ «1» که بیانگر خطا در ارزیابی

سطح علمی دانش آموز به دلیل زمینه و محیطی است که با آن مقایسه می شود.



سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

عدم ردیابی عالمتردیابی عالمتعالمت

از دست دادن محرک هدفاصابت یا تصمیم درستحاضر

رّد درستهشدار کاذبغایب

بنابراین با توجه به جدول فرد الف: 4 مرتبه اصابت یا تصمیم درست یا ردیابی عالمت هدف را داشته است و 3 مرتبه محرک هدف را از دست

داده و 4 مرتبه هشدار کاذب و 1 مرتبه رد درست داشته است.

فرد ب: 8 مرتبه ردیابی درست عالمت هدف داشته است، 6 مرتبه محرک هدف را از دست داده، هیچ هشدار کاذبی نداشته و 2 مرتبه رد

درست داشته است.

سوال 19

گزینه 4 پاسخ:

_ از مثال حاضر، اطالعات موجود در حافظه پزشک باعث می شود تا به عضو خاصی بیشتر توجه کند.

_ حواس ما به وسیله محرک های بیرونی تحریک می شود.

سوال 20

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»  

فرآیند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را توجه می نامند. توجه با تمرکز متفاوت است، اگر توجه مداوم و پایدار باشد، درآن

صورت با تمرکز مواجه ایم

تشریح عبارات:

گزینه «1» : مطابق صورت سوال میثم دراین فرایند تمرکز ندارد، اما توجه در او شکل گرفته است، بنابراین حواس او به وسیله محرک ها تحریک

شده اند.

گزینه «2» : آرمان این محرک را انتخاب نکرده، مطابق صورت سوال او به محرک بی توجه بوده است.

گزینه «3» : میثم هر چند به این محرک توجه کرده ، اما توجه او مداوم و پایدار نبوده و به صورت گذرا و بی ثبات بوده است و بنابراین تمرکز

در او شکل نگرفته است.

گزینه «4» : مطابق صورت سوال آرمان به محرک بی توجه بوده است و تمرکز مرحله بعد از توجه است و بنابراین دراو تمرکزی هم رخ نداده

است.



سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

وجود خطاهای ادراکی نشانگر این است که آنچه را حس می کنیم الزامًا چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم.

سوال 22

گزینه 1 پاسخ:

وقتی چند شی در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک گروه ادراک می کنیم. همچنان که شکل صورت سؤال را به شکل یک پاندا ادراک

می کنیم.

سوال 23

گزینه 3 پاسخ:

روان شناسان پیرو مکتب گشتالت اعتقاد داشتند که «کل بیشتر از مجموع اجزا است» از نظر آن ها کل، عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین

اجزا هم می شود که از جمع اجزا به دست نمی آید.

سوال 24

گزینه 1 پاسخ:

مطابق با شکل روبه رو، با اینکه طول دو خط وسط برابر است، خط باالیی را بلندتر  ادراک می کنیم.

 

سوال 25

گزینه 2 پاسخ:

_ وقتی جسمی را انتخاب کردیم می فهمیم که در کجاست، چقدر از ما دور است و چه اندازه ای دارد. تحریک اندام حسی موجب احساس

محرک می شود.

_ فاصله زمانی بین احساس، توجه و ادراک آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم.

_ اگر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد، دریافت ما قوی تر می شود.

_ از لحاظ تکاملی، احساس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است.



سوال 26

گزینه 4 پاسخ:

تشریح سایر موارد:

گزینه «1»: غلط (انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی را توجه می نامند) _ صحیح

گزینه «2»: صحیح _ غلط (به دلیل ارتباط نزدیک میان دو مفهوم توجه و تمرکز همه افراد توانایی تفکیک این را ندارند.)

گزینه «3»: صحیح _ غلط (برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کرد.)

سوال 27

گزینه 4 پاسخ:

عامل دوم منابع توجه، اطالعات موجود در حافظه و عامل سوم، سبک پردازش افراد و انتظارات آن هاست. به واسطه ادراک، محرک های بیرونی

به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود.

سوال 28

گزینه 4 پاسخ:

فرایند انتخاب محرک از بین محرک های حسی مختلف را «توجه» می نامند که با تمرکز متفاوت است.

به همه چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار می گیرد، آگاهی کامل نداریم.

آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: مربوط به مفهوم ادراک است. (افراد از درجه دشواری مطالب درسی درک متفاوتی دارند؛ برخی مطالب را سهل و برخی دیگر همان

مطالب را دشوار می پندارند.)

گزینه «2»: مربوط به مفهوم احساس است.

گزینه «3»: مربوط به مفهوم تمرکز است.

سوال 29

گزینه 1 پاسخ:

وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود، فرد به آن موضوع عادت می کند؛ در نتیجه، ابعاد جدید آن را درنم� ابد. استفاده

از رنگ های مختلف به هنگام مطالعه، خط کشیدن روی واژگان مهم، استراحت و خوردن میان وعده پس از اندکی مطالعه، روش های مفیدی برای

خارج شدن از یکنواختی و در نتیجه ایجاد تمرکز می باشند.



سوال 30

گزینه 4 پاسخ:

ادراک، تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک است و اگر فرد، ادراکی از یک محرک نداشته باشد، نمی  توانیم بگو�م

لزومًا از وجود محرک بی  خبر است.

سوال 31

گزینه 1 پاسخ:

انسان به همه چیزهایی که در دامنه توجه او قرار می گیرد، آگاهی کامل ندارد. در پدیده آماده سازی، بر همین اساس شناخت محرک معینی،

تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد.

سوال 32

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

شواهد تجربی جدید نشان می دهد که عالوه بر ویژگی های حسی، ادراک به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد. برای مثال در شکل صورت

سؤال، واژه «را» به وسیله فرد نوآموز، دوبار خوانده می شود؛ در حالی که فرد مسلط به زبان فارسی آن را یک بار می خواند. فرد اول دارای پردازش

ادراکی و فرد دوم دارای پردازش مفهومی است.

سوال 33

گزینه 4 پاسخ:

انجام دادن تکلیف هم زمان، کارایی توجه را کاهش می دهد. در شرایطی که مجبور می شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام دهیم؛ میزان

شباهت تکالیف، درجه دشواری و مهارت مورد نیاز آنها می تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد. به عبارت دیگر شبیه بودن آن دو

تأثیر برعکس دارد.

سوال 34

گزینه 1 پاسخ:

الف) به وسیله ادراک، محرک های مورد توجه بازشناسی می شوند.

ب) خطای ادراکی، نشان می دهد که آن چه را که حس می کنیم لزومًا چیزی نیست که در ذهن خود ادراک می کنیم.

ج) براساس اصل مجاورت وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند ما آن ها را به صورت گروه ادراک می کنیم.

د) تغذیه مناسب و هدف هر دو از عوامل مهم تأثیرگذار در انگیختگی ذهنی هستند



سوال 35

گزینه 4 پاسخ:

تشریح عبارات نادرست:

ج) تعریف مذکور مربوط به گوش  به زنگی است.

د) در صورتی که محرکی ردیابی شود در حالیکه غایب باشد حالت «هشدار کاذب» اتفاق می افتد.

سوال 36

گزینه 4 پاسخ:

الف) آماده سازی، زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد.

ب) خوگیری آفت تمرکز است.

ج) هشدار کاذب همراه ردیابی عالمت غایب اتفاق می افتد.

سوال 37

گزینه 2 پاسخ:

درگیری و انگیختگی ذهنی و تغ�رات درونی محرک از عوامل ایجاد تمرکز محسوب می شوند.

یکنواختی و ثبات نسبی و آشنایی نسبی با محرک از عوامل مانع تمرکز هستند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: عوامل ایجاد تمرکز _ عوامل ایجاد تمرکز

گزینه «3»: عوامل مانع تمرکز _ عوامل ایجاد تمرکز

گزینه «4»: عوامل مانع تمرکز _ عوامل ایجاد تمرکز

سوال 38

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه های نادرست:

گزینه «1»: رشد اخالقی به شکل گیری شناخت وابسته است و در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

گزینه «2»: همه افراد یک خود واقعی و یک خودآرمانی دارند.

گزینه «3»: ایده آل های نوجوانان خودآرمانی آنان را شکل می دهد.



سوال 39

گزینه 2 پاسخ:

اگر توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم و منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است که عامل سوم آن، سبک پردازش

افراد و انتظارات آن ها می باشد.

سوال 40

گزینه 4 پاسخ:

محیط ما مملو از محرک های مختلفی است. این محرک ها گیرنده های حسی همچون گوش، چشم و ... را تحریک می کنند. به کمک توجه،

یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم. سپس محرک انتخاب شده را مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم. به فرایند تفسیر

محرک های انتخابی ادراک گفته می شود. در مرحله بعد تفسیرهای خودمان را در محفظه ای نگهداری می کنیم که به این مخزن «حافظه» می

گویند. قسمت اول، نشان دادن عالقه، داللت بر توجه دارد. قسمت دوم مشخص شده اشاره به  محفظه نگهداری یعنی حافظه دارد. قسمت

سوم به این مسئله بر می گردد که، اندیشمندان تمایل ندارند همانند لوح فشرده حاوی اطالعات خام باشند، بلکه سعی می کنند از اطالعات

موجود در حافظه استنباط های زیادی داشته باشند، به عبارت دیگر، در صدد می باشند با بازنمایی آن چه در حافظه است به مراتب باالتر

شناخت دست یابند و این فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه تفکر نام دارد. بنابراین، این که محمد استدالل می کند که به دلیل آلودگی

هوا، گل ها در شهر آن ها نمی رویند مربوط به مرحله ی تفکر است.

سوال 41

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                    

مثال ذکر شده بیانگر پدیده آماده سازی است؛ یعنی او به همه چیزهایی که در دامنه توجه اش قرار دارد، آگاهی کامل ندارد. مریم با شناخت آن

نام تجاری ای که قبًال آن را مشاهده کرده است (ارائه پیشین محرک یا محرک شبیه آن) همان خودکار را می خواهد.

سوال 42

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                   

رّد درست، به معنای ردیابی نکردن عالئم غایب است. گزارش صداهای محیطی، ردیابی عالمت غایب یعنی هشدار کاذب است.



سوال 43

گزینه 4 پاسخ:

_ فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه، تفکر نام دارد.

_ نگهداری تفسیرهای خود از محرک های انتخابی در محفظه ای به نام حافظه رخ می دهد.

_ به فرایند تفسیر محرک های انتخابی ادراک می گویند.

_ انتخاب یک یا چند محرک احساس شده توجه نام دارد.

سوال 44

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

بر اساس اصل استمرار، ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه منقطع و غیرپیوسته.

سوال 45

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

انسان تمایل دارد اشیای ناقص را به صورت کامل ببیند که این عبارت به اصل تقارب اشاره دارد.

سوال 46

گزینه 2 پاسخ:

برآورد دقیق حداکثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر، به ویژگی های شخصی و دشواری تکلیف بستگی دارد و نمی توان به طور کلی

زمان خاصی را برای آن تع�ن کرد.

سوال 47

گزینه 3 پاسخ:

الف) اصل تقارب: ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.

ب) اصل استمرار: ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم، نه منقطع و غیرپیوسته.

ج) اصل مشابهت: ما معموًال تمایل داریم اشیا را براساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی کنیم.



سوال 48

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2» اشاره به سومین کارکرد توجه (جست و جو) می کند در حالی که باقی موارد مربوط به ساماندهی توجه می باشند.

سوال 49

گزینه 1 پاسخ:

در خطای مولر_ الیر با دو خط هم  اندازه مواجه هستیم، یکی از این خطوط دارای پیکان واگرا و دیگری هم گرا است، معموًال آزمایش  شوندگان

خط واگرا را بلندتر ادراک می  کنند. در خطای «پونزو»، با اینکه طول دو خط وسط برابر است، خط باالیی را بلندتر ادراک می کنیم.

                             خطای پونزو

سوال 50

گزینه 3 پاسخ:

شکل الف) براساس اصل استمرار ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم.

شکل ب) براساس اصل مشابهت  ما معموًال تمایل داریم اشیا را براساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی کنیم.

شکل ج) براساس اصل تقارب ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.

سوال 51

گزینه 3 پاسخ:

وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود، فرد به آن موضوع عادت می کند. این موضوع مربوط به یکنواختی و ثبات

نسبی است.

اگر محرک مورد نظر به دفعات مکرر ارائه شود، خوگیری شکل می گیرد. این موضوع مربوط به مسئله آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد

توجه است.

اگر موضوع مورد توجه به لحاظ معنایی، شرایط متنوع و جذابی داشته باشد، عادت را از بین می برد و این مسئله مربوط به تغ�رات درونی

محرک ها است.


