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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

برای آموزش حروف الفبا در کتاِب خواندن کالس اول ابتدایی، اگر درس بعدی مثًال آموزش حرف «ت» و در درس فعلی آموزش حرف «آ»

مدنظر باشد، در پا�ن صفحه هر دو حرف نوشته می شود. دلیل آمدن حرف بعدی در درس قبلی، کدام است؟

1

ارائه حروف درس فعلی و بعدی ارتباط بین مطالب را شکل می دهد.1)

دانش آموز از مزایای پدیده آماده سازی در یادگیری حروف استفاده کند.2)

انتظار مثبت شکل بگیرد و دانش آموز درس های بعدی را بهتر یاد بگیرد.3)

با ارائه آموزش حروف درس های بعدی، ردیابی درست عالمت صورت می گیرد.4)

میثم و آرمان مشغول به خاطر سپردن یک شماره تلفن هستند. میثم در این فرایند تمرکز ندارد و آرمان به شماره تلفن بی توجه است. با

توجه به این مثال، کدام مورد درست است؟

2

شدت توجه میثم به شماره تلفن در حدی نیست که حواس او را تحریک کند.1)

آرمان  عالوه بر شماره تلفن، محرک های محیطی دیگری را نیز انتخاب کرده است.2)

میثم از بین محرک های محیطی مختلف، شماره تلفن را به صورت بی ثبات و گذرا انتخاب کرده است.3)

آرمان با وجود تمرکز مداوم و پایدار بر شماره تلفن، نسبت به سایر محرک ها نیز توجه و آگاهی کامل دارد.4)

وقتی که واژگانی همچون «عدالت، امید، تالش، موفقیت و کتاب» را می شنویم، احتمال این که واژه «کتاب» در حافظه بماند بیشتر است.

به نظر شما کدام مورد، تب�ن درست تری ارائه می دهد؟

3

کتاب و مطالعه آن برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.1)

کتاب به صورت شنیداری و دیداری رمزگردانی شده است.2)

با تکرار واژه کتاب، اثر گذشت زمان بر حافظه کنترل شده است.3)

علت ماندگاری واژه کتاب، تکرار بیش از حد آن در زندگی روزمره است.4)

در کدام یک از گزینه ها به هیچ یک از عوامل مؤثر در منابع توجه، اشاره ای نشده است؟ 4

با ریزش ساختمان پالسکو همه افرادی که در اطراف بودند متوجه ریزش ساختمان شدند.1)

 برخی از فروشندگان محبوس در طبقات با توجه به اطالعات قبلی ذهن خود، به دنبال کنتور برق برای از کار انداختن آن بودند.2)

(3
 وقتی از آتش نشانان محل حادثه، در مورد شمار طبقات پرسیده شد چیزی به خاطر نمی آوردند، چرا که همه تالش آنان در پی نجات افراد

محبوس بود.

(4
افراد حاضر در صحنه که از خانواده های فروشندگان بودند به علت تشویش بسیار، صدای فریاد افراد را از داخل ساختمان گزارش می کردند، 

در حالی که هیچ فریادی در کار نبود.

کدام یک از گزاره های زیر، جزء پیش فرض های روان شناسی گشتالت نیست؟ 5

روش های جزء نگر که بر عناصر تمرکز دارند قادر به ایجاد درک جامعی نیستند.1)

همواره، کل بیش تر از مجموع اجزا و فراتر از آن است.2)

 روابط بین اجزا در ادراک یک کل مهم است.3)

ارتباط بین عناصر یک کل از جمع عناصر آن به دست می آید.4)



کدام مورد، درخصوص شناخت درست است؟ 6

پردازش مفهومی در یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف کارآمدتر است.1)

پردازش مفهومی تنها از طریق خصوصیات کیفی محرک صورت می گیرد.2)

توجه به محرک باالترین مرحله شناخت ناشی از پردازش ادراکی است. 3)

روش پردازش ادراکی محرک ها در همه انسان ها یکسان است.4)

چند مورد از گزاره  های زیر نادرست است؟

الف) انسان گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد، ادراک نمی  کند، اّما برعکس آن اتفاق نمی  افتد.

ب) توهم و هذیان را می  توان نمونه  ای از خطاهای ادراکی دانست.

ج) تغذیه مناسب و تأمین نیازهای زیستی، از عوامل مؤثر برانگیختگی ذهنی هستند.

د) اغلب به دلیل ارتباط نزدیک میان دو مفهوم توجه و تمرکز، همه افراد قادر به تفکیک آن دو نیستند.

7

یک4)دو3) سه2)چهار1)

كدام عامل باعث ايجاد تمركز نمي شود ؟     8

تازگي موضوع4)آشنايي نسبي با محرك3)انگيختگي ذهني    2)تغ�رات دروني محرك1)

به ترتیب هر یک از موارد زیر با کدام گزینه در ارتباط است؟

_ مقایسه ظروف میناکاری مسی که آمیخته با هنر نقاشی است با ظروف ساده مسی

_ بررسی ابعاد جدید موضوع مورد مطالعه

_ بررسی یک موضوع از زوایای متفاوت روش مقابله با آن است.

9

درگیری و انگیختگی ذهنی _ ارائه شدن محرک مورد نظر به دفعات متعدد _ آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه1)

تغ�رات درونی محرک _ ارائه شدن محرک مورد نظر به دفعات متعدد _ درگیری و انگیختگی ذهنی2)

تغ�رات درونی محرک _ یکنواختی و ثبات نسبی _ آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه3)

درگیری و انگیختگی ذهنی _ یکنواختی و ثبات نسبی _ درگیری و انگیختگی ذهنی4)

در کدام گزینه به یکی از منابع توجه اشاره نشده است؟ 10

2)اطالعاتی که در حافظه ذخیره شده اند.1)
حواس مختلف  که به وسیله محرک های بیرونی تحریک

می شوند.

سبک پردازش ها که باعث می شود هر محرکی را انتخاب کنیم.4)انتظارات از محرک هایی که به آن ها بر می خوریم.3)

مثال زیر به چه عاملی اشاره دارد؟

«علی در حال پاک کردن ساعت مچی اش است. رضا از او می پرسد ساعت چند است؟ با اینکه علی در حال پاک کردن صفحه ساعتش

بود، برای اینکه بداند ساعت چند است مجدد آن را بررسی کرد.»

11

حواس باید توسط محرک بیرونی تقویت شود.2)سبک پردازش فرد در توجه تأثیرگذار است.1)

آگاهی به محرک همواره کامل نیست.4)اطالعات موجود در حافظه در ادراک اطالعات نقش مهمی دارد.3)

یکی از کارکردهای توجه، «گوش به زنگی» است؛ یعنی: 12

توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در طول یک دوره زمانی طوالنی1)

یافتن محرک هدف در بین محرک های مزاحم در یک زمینه دیداری2)

از دست دادن محرک هدف  به دنبال هدف جدید3)

یافتن محرک هدف تابع تعداد محرک های مزاحم4)



فرض کنید برای خرید به فروشگاه شهروند رفته اید. قبل از ورود به فروشگاه یک بروشور تبلیغاتی به شما داده می شود که در آن نام پودر

ماشین لباسشویی خاصی درج شده است و در آن از مزایای آن پودر نوشته شده است. چند ثانیه به نام مارک  پودر ماشین  لباس شویی

خیره  شده و وارد فروشگاه می شوید. بعد از خرید کاالهای مورد نیاز برای خرید پودر ماشین لباسشویی به بخش شوینده ها می روید و

برخالف همیشه، پودری را انتخاب می کنید که دقایقی پیش تبلیغش را دیده بودید. روان شناسان به این پدیده چه می گویند؟

13

آماده سازی4)آستانه مطلق3)محرومیت حسی2)جبران حسی1)

«در ضربات پنالتی دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی، دروازه بان تیم ایتالیا به ترتیب عملکردهای زیر را به اجرا گذاشت:

او به هنگام پنالتی اول از خود واکنشی نشان نداد و به سمت توپ حرکت نکرد اما پنالتی دوم را به خوبی مهار کرد، این در حالی بود که

در پنالتی سوم دچار اشتباه شد و به دلیل نوع نگاه زننده توپ، برخالف مسیر توپ شیرجه رفت.» این دروازه بان به ترتیب در چه

موقعیت هایی قرار گرفته است؟

14

از دست دادن محرک هدف _  اصابت _ هشدار کاذب2)هشدار کاذب _ رد درست _ از دست دادن محرک هدف1)

از دست دادن محرک هدف _ رد درست _ هشدار کاذب4)هشدار کاذب _ تصمیم درست _ از دست دادن محرک هدف3)

در خصوص فرایند «ادراک» گزینه مناسب کدام است؟ 15

تمامی محرک های حسی اطراف انسان تفسیر می شوند.1)

برخی مواقع ادراکات انسان فاقد تجربه احساسی آنهاست.2)

بسیاری از محرک های حسی در حد تحریک گیرنده های حسی بوده و ادراک می شوند.3)

ادراک شامل مجموعه فرایندهای «دریافت حسی، تفسیر و سازماندهی» اطالعات است.4)

کدام عبارت بیانگر خطای ادراکی «پونزو» می باشد؟ 16

اگر طول دو پاره خط عمودی و افقی کامًال مساوی باشد، خط عمودی بلندتر از خط افقی به نظر می رسد.  1)

از دو فضای هندسی یا دو سطح مساوی (مثًال دو مربع) آنکه یک ضلعش باز باشد، بزرگتر نشان داده می شود.2)

(3
اگر دو خط مساوی وجود داشته باشد و در ابتدا و انتهای یک خط، پیکان های واگرا و در خط دیگر، پیکان های هم گرا ترسیم شده باشد، خطی

که با پیکان های واگرا رسم شده است، بلندتر به نظر می رسد.

اگر در امتداد یک ریل راه آهن دو خط افقی دارای طول مساوی ترسیم کنیم، خط باالیی بلندتر به نظر می رسد.4)

خطای ادراکی ناشی از اصل شکل و زمینه با کدام گزینه تناسب دارد؟ 17

دانش آموزی با معدل 18 در یک مدرسه، شاگرد اول و در مدرسه ای دیگر جزء دانش آموزان ضعیف است.1)

هر گردی گردو نیست، حتی اگر ظاهرًا شبیه آن باشد.2)

تشخیص چهرۀ برادران دوقلوی همسان با نشانه گذاری میسر می شود.3)

کلیشه در پدیده های اجتماعی از عوامل فهم نادرست واقعیات است.4)

در یک فرودگاه دو فرد «الف» و «ب» در ایست بازرسی قرار گرفته اند. با توجه به جدول زیر عملکرد کدام یک به درستی ذکر شده است؟

عدم ردیابی عالمتردیابی عالمت 

مأمور بمأمور الفمأمور بمأمور الف 

4836عالمت حاضر

4012عالمت غایب

18

مجموع ردهای درست افراد الف و ب 9 مرتبه است.1)

میزان هشدار کاذب فرد ب نسبت به فرد الف کمتر است.2)

فرد الف یک مرتبه و فرد ب دو مرتبه محرک هدف را از دست داده اند.3)

علت کثرت هشدار کاذب فرد ب مهم تر بودن تکلیف او است.4)



این موضوع که یک متخصص پوست و مو در هنگام گفت و گو با دیگران به پوست افراد نسبت به سایر اعضای بدن بیشتر توجه می کند،

ناشی از دخالت کدام یک از منابع توجه می باشد و کدام عبارت در رابطه با این منابع نادرست است؟

19

اطالعات موجود در حافظه _ حافظه ما یکی از منابع مهم توجه است.1)

سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها _ منابع توجه تحت تأثیر چهار عامل است.2)

سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها _ انتظارات افراد باعث می شود تا محرک های خاصی انتخاب شود.3)

اطالعات موجود در حافظه _ حواس ما به وسیله محرک های بیرونی و درونی تحریک می شود.4)

میثم و آرمان مشغول به خاطر سپردن یک شماره تلفن هستند. میثم در این فرایند تمرکز ندارد و آرمان به شماره تلفن بی توجه است. با

توجه به این مثال، کدام مورد درست است؟

20

شدت توجه میثم به شماره تلفن در حدی نیست که حواس او را تحریک کند.1)

آرمان  عالوه بر شماره تلفن، محرک های محیطی دیگری را نیز انتخاب کرده است.2)

میثم از بین محرک های محیطی مختلف، شماره تلفن را به صورت بی ثبات و گذرا انتخاب کرده است.3)

آرمان با وجود تمرکز مداوم و پایدار بر شماره تلفن، نسبت به سایر محرک ها نیز توجه و آگاهی کامل دارد.4)

کدام عبارت، درخصوص «خطای ادراکی» درست است؟ 21

محرک خارجی وجود ندارد، اما ادراک صورت می گیرد.2)محرک خارجی وجود دارد و ادراک آن درست است.1)

محرک خارجی وجود ندارد و ادراک هم صورت نمی گیرد.4)محرک خارجی وجود دارد، اما ادراک آن نادرست است.3)

شکل روبه رو مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟ 22

مجاورت1)

تقارب2)

شکل و زمینه3)

استمرار4)

بسیاری از افراد در فضای مجازی، خود را یا با عکس پروفایل در قالب تصویری تمام قد و کامل از خود و یا تصویری از نمای بسیار نزدیک

یا نیمی از صورت خود معرفی می کنند؛ مکتب گشتالت معتقد است که تصویر کامل و تمام قد موفق تر است؛ زیرا …

23

روش های جزءنگر درک جامعی ایجاد می کند.1)

بر اساس اصل تقارب ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.2)

از نظر آن ها کل، عالوه بر مجموع اجزاء، شامل روابط بین اجزا هم می شود که از جمع اجزا به دست نمی آید.3)

(4
با استفاده از اصولی ساده می توان این مسئله را تب�ن کرد که مهم ترین اصل آن شکل و زمینه است؛ به این معنا که ادراک یک تصویر،

تحت تأثیر زمینه آن تغ�ر می کند.

کدام یک از عبارات زیر تعریف درستی از خطای ادراکی پونزو ارائه کرده است؟ 24

از دو خط افقی که دارای طول های مساوی هستند و در وسط دو خط مایل قرار گرفته اند، خط باالیی بلندتر به نظر می رسد.1)

 از دو شکلی که دارای سطوح مساوی هستند، سطحی که به وسیله سطوح بزرگ تر دیگری محاط شده باشد، کوچک تر به نظر می رسد.2)

از میان دو خط هم اندازه که یکی دو پیکان واگرا و دیگری دو پیکان هم گرا دارد، خط اولی بلندتر دیده می شود.3)

 از بین دو خط عمودی و افقی هم اندازه، خط عمودی بلندتر به نظر می آید.4)



پاسخ پرسش های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

_ اینکه به فهم ابعاد مکانی و طول و عرض یک جسم می رسیم، اشاره به کدام یک از مراحل شناخت دارد؟

_ چرا فاصله زمانی بین احساس، توجه و ادراک نادیده گرفته می شود؟ به دلیل …

_ دریافت ما در چه شرایطی قوی تر می شود؟

_ از چه لحاظی احساس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است؟

25

توجه _ اهمیت کم این فرآیند _ توان دریافت تک حسی یک موضوع _ روان شناسی1)

احساس _ سرعت این فرایند _ توان دریافت چند حسی یک موضوع _ تکاملی2)

توجه _ سرعت این فرآیند _ توان دریافت چند حسی یک موضوع _ تکاملی3)

احساس _ اهمیت کم این فرآیند _ توان دریافت تک حسی یک موضوع _ روانشناسی4)

در کدام گزینه هر دو عبارت مطرح شده کامًال درست است؟ 26

(1
انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را ادراک می نامند _ در توجه هر چقدر آگاهی بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی تر

خواهد بود.

(2
موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی شرایط متنوع و جذابی داشته باشد عادت را از بین می برد _ اغلب به دلیل ارتباط نزدیک میان دو

مفهوم توجه و تمرکز، افراد توانایی تشخیص این دو مهارت را دارند.

(3
سوخت و ساز فیزیولوژیکی انسان های مختلف متفاوت است _ برای حفظ توجه و ایجاد احساس، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی

پرهیز کرد.

یکنواختی و ثبات نسبی کارکرد دوم توجه را از بین می برد _ برای تحریک عضو حسی نیازمند ارائه میزان خاصی از محرک هستیم.4)

عوامل دوم و سوم منابع توجه به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است و به واسطه چه عاملی، محرک های بیرونی به اطالعات

روان شناختی معنادار تبدیل می شوند؟

27

 تحریک حواس ما به وسیله محرک های بیرونی _ سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها _ تفکر1)

 تحریک حواس ما به وسیله محرک های بیرونی _ اطالعات موجود در حافظه _ تفکر2)

 سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها _ اطالعات موجود در حافظه _ ادراک3)

 اطالعات موجود در حافظه _ سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها _ ادراک4)

کدام مورد به چگونگی انتخاب دریافت های حسی مرتبط است؟ 28

پنداشتن مشکل بودن یک درس احتماًال به دلیل روش غلط مطالعه است.1)

 درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع و مطلوب لذت بخش است.2)

 یکنواختی در مطالعه باعث خواب آلودگی می شود.3)

 این امکان وجود دارد که مواجهه پیشین با یک محرک به تسهیل شناخت آن در آینده منجر شود.4)

«مشاوری برای بهبود عملکرد مطالعه دانش آموزان به آن ها توصیه می کند که پس از هر یک ساعت مطالعه، نیم ساعت استراحت کنند.»

به ترتیب مبنای او برای این پیشنهاد، توجه به کدام یک از موانع تمرکز می باشد و کدام پیشنهاد می تواند در راستای همین مبنا ارائه شود؟

29

ثبات نسبی _ خط کشیدن روی واژگان مهم کتاب درسی1)

ثبات نسبی _ آشنایی زدایی نسبت به موضوع مورد مطالعه2)

انگیختگی ذهنی _ سازماندهی توجه با استفاده از آمیختگی چند حس3)

ر4) انگیختگی ذهنی _ استفاده از کتاب های کمک آموزشی مصوَّ



یک محرک در اتاقی که افراد A و B در آن هستند، وجود دارد. فرد A، برخالف فرد B از وجود این محرک بی خبر است. کدام یک دلیل

مناسبی برای این امر نمی  تواند باشد؟

30

فقط فرد B محرک را احساس کرده است.1)

گیرنده های حسی متناسب با محرک، در فرد A، معیوب اند.2)

فرد B برخالف فرد A، به محرک توجه می کند.3)

فرد A برخالف فرد B، هیچ ادراکی از محرک مورد نظر ندارد.4)

بروز پدیده آماده سازی نتیجه کدام گزینه است؟ 31

انسان به همه چیزهایی که در دامنه توجه او قرار می گیرد، آگاهی کامل ندارد.1)

شناخت محرکی نامعّین، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد.2)

میزان انگیختگی ذهنی، تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی و روان شناختی است.3)

سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها باعث می شود تا محرک های خاصی انتخاب شوند.4)

       چرا فرد مسلط به زبان فارسی، متن داخل شکل زیر را به صورت صحیح و بدون ایراد می خواند؟

 

32

تبدیل محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار به وسیله ادراک1)

توجه به روابط بین اجزا عالوه بر توجه بر مجموع اجزا2)

تأثیرپذیری ادراک از نوع پردازش عالوه بر ویژگی های حسی3)

 پردازش ادراکی مبتنی بر شکل و ظاهر اشیاء4)

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با ساماندهی توجه نادرست می باشد؟ 33

(1
مطالعه مطالبی در مورد نجوم و ستاره شناسی به همراه رؤیت آنها توسط مراکز نجوم شناسی یکی از راهکارها برای داشتن توجه متمرکز

است؛ چون از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده شده است.

(2
فرید می داند که بین مدت طوالنی مطالعه و کیفیت آن یک رابطه معکوس برقرار است. با این همه که به این نکته آگاه است، داشتن

توجه مستمر، به ویژگی های شخصی افراد و البته دشواری تکلیف نیز بستگی دارد.

(3
اینکه مریم تعداد دقیق دکمه های مانتو خود را به درستی به خاطر نمی آورد تا حد بسیاری به این علت برمی گردد که اراده ای برای شمارش

آنها نداشته، بنابراین آگاهی اش نسبت به تعداد دکمه ها کامل نبوده است.

اگر بخواهیم همراه یک برنامه مستند علمی، درس خاصی را انتخاب کنیم بهتر است که شباهت بیشتری با آن داشته باشد.4)

به ترتیب هر یک از گزاره  های زیر مربوط به کدام مفهوم است؟

الف) از طریق آن محرک های مورد توجه بازشناسی می شود.

ب) وجود آن نشان می دهد آنچه حس می کنیم الزامًا چیزی نیست که در ذهن خود ادراک می کنیم.

ج) اصلی که بر طبق آن وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند ما آنها را به صورت گروه ادراک می کنیم.

د) یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در انگیختگی ذهن

34

توجه _ خطای ادراکی _ مشابهت _ تغذیه2)ادراک _ خطای ادراکی _ مجاورت _ هدف1)

توجه _ خطای شناختی _ مجاورت _ تغذیه4)ادراک _ خطای شناختی _ مشابهت _ هدف3)



صحیح یا غلط بودن هر یک از گزاره های زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟

الف) موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی، شرایط متنوع و جذابی داشته باشد، عادت را از بین می برد.

ب) یکی از کارکردهای توجه، ردیابی درست عالمت های پیرامون ما است.

ج) به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، جست وجو می گویند.

د) در صورت عدم ارائه محرک و گزارش آن توسط فرد وضعیت از دست دادن محرک هدف رخ می دهد.

35

ص _ ص _ غ _ غ4)غ _ غ _ غ _ غ3)غ _ ص _ غ _ غ2)غ _ ص _ غ _ ص1)

هر یک از عبارت های زیر به ترتیب با مفاهیم کدام گزینه مرتبط است؟

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

ب) آفت تمرکز است.

ج) ردیابی عالمت غایب با آن همراه است.

36

الف) گوش به زنگی ب) ایجاد هدف ج) هشدار کاذب1)

الف) آماده سازی ب) ایجاد هدف ج) از دست دادن محرک هدف2)

الف) گوش به زنگی ب) خوگیری ج) از دست دادن محرک هدف3)

الف) آماده سازی ب) خوگیری ج) هشدار کاذب4)

کدام گزینه به ترتیب به عوامل ایجاد تمرکز و مانع تمرکز اشاره دارد؟ 37

تغ�رات درونی محرک _ آشنایی نسبی با محرک2)درگیری و انگیختگی ذهنی _ تغ�رات درونی محرک1)

آشنایی نسبی با محرک _ تغ�رات درونی محرک4)یکنواختی و ثبات نسبی _ درگیری و انگیختگی ذهنی3)

کدام گزینه در ارتباط با رشد افراد در نوجوانی کامًال درست است؟ 38

(1
هر چند رشد شناختی تا حدودی به شکل گیری اخالق مربوط است اما در بسیاری موارد صرف داشتن اخالق به داشتن شناخت درست منجر

نمی شود.

همه افراد دارای خود واقعی هستند اما داشتن خودآرمانی مستلزم رشد اخالقی است.2)

ایده آل هایی که افراد برای آینده خود در نظر دارند، خودواقعی آنها را دربر می گیرد.3)

(4
با وجود طبیعی بودن رویاپردازی و لذت بردن نوجوانان از خودآرمانی، استفاده مکرر از آن می تواند باعث افت در عملکرد تحصیلی و سایر

عملکرد آنها شود.

به ترتیب رابطه بین توجه و تمرکز در کدام گزینه به طور صحیح آمده است و کدام عامل منبع توجه باعث می شود تا محرک خاصی

انتخاب شود؟

39

اگر تمرکز مداوم و پایدار باشد، در آن صورت با توجه مواجه هستیم. _ عامل سوم (سبک پردازش افراد و احساسات آن ها)1)

اگر توجه مداوم و پایدار باشد، در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم. _ عامل سوم (سبک پردازش افراد و انتظارات آن ها)2)

اگر توجه مداوم و پایدار باشد، در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم. _ عامل دوم (سبک پردازش افراد و انتخابات آن ها)3)

اگر تمرکز مداوم و پایدار باشد، در آن صورت با توجه مواجه هستیم. _ عامل دوم (سبک تغ�ر پردازش افراد و توجه آن ها)4)



به ترتیب هر یک از موارد مشخص شده در متن زیر، به کدام یک از مراحل شناخت مربوط می شود؟ 

«محمد با پدر خود به یک روستا سفر می کند، او در روستا گل های رنگارنگ زیادی را می بیند اما به گل های زرد رنگ عالقه بیشتری نشان

می دهد. او این منظره را به ذهن می سپارد و این خاطره سال ها در یاد او می ماند. هر بار با تداعی آن گل ها زمزمه می کند که ای

کاش نظیر این گل ها را در باغچه خانه خود داشتیم اما افسوس که به دلیل آلودگی هوا در شهر این امکان وجود ندارد.»

40

احساس _ تفکر _ حافظه2)ادراک _ توجه _ احساس  1)

توجه _ حافظه _ تفکر4)حافظه _ احساس _ ادراک3)

کدام گزینه ارتباط بیشتری با فرض زیر دارد؟

«مریم برای خرید لوازم التحریر به فروشگاه رفت؛ او از فروشنده خودکاری را درخواست کرد که نام تجاری آن را قبًال روی کیسه ای مشاهده

کرده بود.»

41

به تمام چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار می گیرد، آگاهی کامل نداریم.1)

حواس ما به وسیله محرک های بیرونی تحریک می شود.2)

منظور از عالمت هدف، محرکی است که فرد باید آن را برگزیند.3)

شناخت محرک نامعینی تحت ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد.4)

در یک آزمایش، از فردی خواسته می شود که هر زمان صدای انسانی را شنید، آن را گزارش دهد؛ با توجه به این مثال، محتوای چند

عبارت نادرست است؟

الف) از دست دادن محرک هدف: عدم گزارش صدای یک انسان

ب) رّد درست: گزارش صداهای محیطی

ج) هشدار کاذب: گزارش صدای یک حیوان

د) اصابت: گزارش فریاد ناخودآگاه یک انسان

42

صفر4)سه3)دو2)یک1)

به ترتیب هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام مرحله از شناخت است؟

_ فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه

_ نگهداری تفسیرهای خود از محرک های انتخابی

_  فرایند تفسیر محرک های انتخابی

_ انتخاب یک یا چند محرک احساس شده

43

ادراک _ حافظه _ تفکر _ توجه2)تفکر _ توجه _  ادراک _ حافظه1)

(3
ادراک _ توجه _ تفکر _ حافظه                                           

                    
تفکر _ حافظه _ ادراک _ توجه4)



شکل زیر مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟ 44

استمرار1)

تقارب2)

مشابهت3)

شکل و زمینه4)

شکل روبه رو مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت است؟

 

45

استمرار1)

تقارب2)

مشابهت3)

شکل و زمینه4)

در مورد «ساماندهی توجه» کدام عبارت نادرست است؟ 46

آگاهی بیشتر باعث شکل گیری توّجه ارادی تر می شود.1)

می توان برآورد دقیقی از حداکثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر ارائه داد.2)

استفاده از حواس مختلف، حین انجام تکلیف، به ایجاد توجه متمرکز کمک بسیاری می کند.3)

میزان شباهت تکالیف، درجه دشواری و مهارت می توانند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهند.4)

اشکال زیر، به ترتیب مرتبط با کدام اصل مکتب گشتالت هستند؟ 47

استمرار _ استمرار _ مجاورت2)استمرار _ مشابهت _ مشابهت1)

تقارب _ مشابهت _ مجاورت4)تقارب _ استمرار _ مشابهت3)

کدام یک از گزینه های زیر به (ساماندهی توجه) اشاره نمی کند؟ 48

برآورد دقیق حداکثر مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر،  به ویژگی های شخصی و دشواری تکلیف مورد نظر بستگی دارد.1)

پیدا کردن محرک هدف، تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگی های منحصر به فرد آن هدف است.2)

(3
اگر حواس مختلف،  درگیر انجام دادن یک تکلیف باشد، انجام آن تکلیف کارایی خوبی خواهد داشت مانند خواندن یک مطلب همراه با

رؤیت تصویر آن.

(4
در شرایطی که مجبور می شویم به طور هم زمان چند تکلیف را انجام دهیم؛ میزان شباهت تکالیف،  درجه دشواری و مهارت مورد نیاز آن ها

می تواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد.



به ترتیب کدام یک از گزینه  های زیر در رابطه با خطاهای ادراکی مولر _ الیر و پونزو صحیح است؟ 49

در خطای مولر _ الیر، معموًال آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراک می  کنند. _ در خطای پونزو، خط باالیی را بلندتر ادراک می کنیم.1)

در خطای مولر _ الیر، معموًال آزمایش شوندگان خط همگرا را بلندتر ادراک می  کنند. _ در خطای پونزو خط پا�نی را بلندتر ادراک می کنیم.2)

(3
در خطای مولر _ الیر، خط باالیی را کوتاه تر ادراک می  کنیم. _ در خطای پونزو، معموًال آزمایش شوندگان خط همگرا را بلندتر ادراک

می کنند.

در خطای مولر _ الیر، خط پا�نی را بلندتر ادراک می  کنیم. _ در خطای پونزو، معموًال آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراک می کنند.4)

به ترتیب هر یک از شکل های «الف»، «ب» و «ج» به کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت اشاره دارد؟ 50

الف) استمرار، ب) مجاورت، ج) تقارب2)الف) تقارب، ب) مجاورت، ج) استمرار1)

الف) تقارب، ب) مشابهت، ج) استمرار4)الف) استمرار، ب) مشابهت، ج) تقارب3)

به ترتیب در هر کدام از موارد زیر فرد تحت تأثیر کدام یک از مراحل مؤثر در تمرکز قرار گرفته است؟

ـ  یک دانشجوی رشته روان شناسی در چند ماه اخیر کتابی جز کتاب های مرتبط با رشته روان شناسی مطالعه نکرده است حال او نمی تواند

به خوبی روی مطالعه درس های جدید تمرکز کند چرا که به دروس روان شناسی عادت کرده است.

ـ دانش آموز در کالس ادبیات حاضر می شود اما به دلیل غیبت اکثر دانش آموزان معلم اعالم می کند که مطالب را در جلسه بعد باز هم

توضیح خواهد داد. در جلسه بعد او نمی تواند به خوبی جلسه قبل تمرکز کند.

ـ  در کالس هنر استاد الگوهایی را برای نقاشی ارائه می دهد! دانشجوی دختر الگوی دشت پر از گل های رنگارنگ را بر می گزیند و

دانشجوی پسر دریای یکنواخت و آبی را بر می گزیند اما دانشجوی دختر نقاشی خود را بهتر و با تمرکز بیشتری می کشد.
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آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه ـ یکنواختی و ثبات نسبی ـ درگیری و انگیختگی ذهنی1)

یکنواختی و ثبات نسبی ـ آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه ـ درگیری و انگیختگی ذهنی2)

یکنواختی و ثبات نسبی ـ آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه ـ تغ�رات درونی محرک ها3)

آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه ـ یکنواختی و ثبات نسبی ـ تغ�رات درونی محرک ها4)


