
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/09/22

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

- مطابق نظریه ابینگهوس، بیشترین مقدار فرموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد.

- فراموشی یعنی ناتوان دریادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبًال وارد حافظه شده است.

- درخطای حذف کردن بخشی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کنیم.

- تحریف خاطرات، افسانه بافی و بازشناسی و یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده، به خطای اضافه کردن اشاره دارد.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

- منظور از پرهیز از هم زمانی چند فعالیت این است که باید از رمزگردانی چند موضوع به طور همزمان به حافظه خودداری کنیم، زیرا وقتی هم

زمان چند موضع را به حافظه می سپاریم، حاصل آن شکل گیری حافظه های ضعیف از موضوع های مختلف است.

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

- مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند، چیزی را که دوست نداریم به راحتی رمزگردانی نمی شوند.

- هر چه مثال های بیشتری در رابطه با موضوعی داشته باشیم، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند.

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در حافظه کوتاه مدت:

گزینه «1»: حداکثر لغت قابل یادآوری 9 لغت است.

گزینه «3»: مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات، محو شدن اطالعات حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با مواد جدید است.

گزینه «4»: در حافظه کوتاه مدت فقط تا چند دقیقه می توانیم اطالعات را ذخیره کنیم.



سوال 4

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تشریح عبارت های نادرست:

الف) گزاره «گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود» یک فرضیه است.

پ) فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به اصل یا قانون تبدیل می شوند.

سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ۳

بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب است.

سوال 6

گزینه 1 پاسخ:

گزینه ۱

تازگی موضوع ارائه شده، تمرکز ایجاد می کند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «۲»: برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کرد.

گزینه های «٣» و «۴»: اگر محرک مورد نظر به دفعات متعدد ارائه شود، خوگیری شکل می گیرد.

سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

تأثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله را انتقال گویند.



سوال 8

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

حافظه حسی و بلندمدت از جهت ظرفیت، حافظه حسی و کاری از جهت نوع رمزگردانی و حافظه  کاری و بلندمدت از جهت زمان بازیابی،

عملکرد تقریبًا مشابهی دارند.

سوال 9

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

دومفهوم میزکار و جایگزینی اطالعات جدید اشاره به حافظه کوتاه مدت دارد، مفهوم ظرفیت نامحدود هم به حافظه حسی و هم حافظه

بلندمدت اشاره دارد.

سوال 10

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) برای کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصله مرور مطالب بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد.

پ) بیشتر افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، مشکل حافظه ندارند، بلکه مشکل توجه دارند. از انتخاب هم زمان چند ماده اطالعاتی

پرهیز کنید.

ت) هر چه مثال های بیشتری داشته باشیم، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند.

سوال 11

گزینه 3 پاسخ:

حافظه كاري



سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

برای کنترل اثر گذشت زمان (دیرتر فراموش کردن مطالب) می توان از مرور کارآمد (فراتر از تکرار صرف)، رمزگردانی معنادار و همچنین کاهش

فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن استفاده کرد.

یادگیری عمیق و یادگیری با استراحت اثر تداخل را کاهش می دهند. توجه ناقص باعث شکل گیری حافظه های ضعیف از چند موضوع مختلف

و تداخل آن ها می شود. آزمون مکرر نیز بر مشکالت مربوط به نشانه های بازیابی اثر دارد.

سوال 13

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

منظور از تمایزبخشی، برجسته کردن تفاوت های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی است. در مثال مطرح شده، اگر دانش آموزان به درستی

تفاوت های گزینه صحیح و گزینه دام را پیدا کنند، به جواب درست می رسند.

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

طبق نمودار فراموشی ابینگهوس، با گذشت زمان، شدت فراموشی کاهش خواهد یافت (بیشترین میزان فراموشی در ساعات اولیه پس از

یادگیری است؛ به طوری که بعد از گذشت یک ساعت تقریبًا نیمی از مطالب از یاد می روند)؛ اما اگرچه سرعت فراموشی با گذشت زمان کم

می شود، ولی هرچه زمان بگذرد، درصد بیشتری از مطالب یاد گرفته شده را از یاد می بریم؛ به صورتی که بعد از حدود یک ماه، تنها بیست

درصد مطالب در خاطرمان می ماند.

سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

- کارکردهای حافظه کاری عبارت اند از: 1- ذخیره سازی کوتاه مدت مطالب، 2- فراهم کردن فضای کار برای فعالّیت جاری ذهن، 3- کمک به تفکر و

4- اجرای وظایف و تکالیف.

- شکل گیری حافظه کاری، عالوه بر اثرپذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطالعات در

این حافظه، برخالف حافظه کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد.



سوال 16

گزینه 2 پاسخ:

شکست و اشتباه خود را به ناتوانی و دشواری تکلیف نسبت ندهند؛ بلکه بگویند چون من تالش نکردم موفق نشدم؛ چون من برنامه ریزی

نکردم موفق نشدم و چون برنامه ریزی و تالش از عواملی هستند که تحت کنترل شخص قرار دارند به راحتی می توانند شکست های خود را در

ورزش، درس، شغل و ... جبران کرده و موفق شوند.

سوال 17

گزینه 4 پاسخ:

در حافظۀ معنایی، دانش عمومی ذخیره می شود. آماده سازی، زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائۀ پیشین  همان

محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. آماده سازی بیانگر این موضوع است که به همۀ چیزهایی که در دامنۀ توجه ما قرار می گیرد آگاهی کامل

نداریم.

سوال 18

گزینه 4 پاسخ:

استفاده از چند روش حرکتی: راه رفتن، یادداشت برداری، برجسته کردن مفاهیم، خالصه نویسی، رسم نمودار و حرکاتی از این قبیل برای بهسازی

حافظه بسیار مفید است.

سوال 19

گزینه 2 پاسخ:

برخی با این که رمزگردانی خوبی دارند، اما نمی توانند اطالعات را از حافظه بیرون آورند.

سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

ب) برای کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصله مرور مطالب بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد.

ج) رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است، اگر همین اطالعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شود، رمزگردانی قوی تر می شود.



سوال 21

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»  

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 22

گزینه 2 پاسخ:

حافظه همیشه آماده پاسخگویی به سؤال است. تا زمانی که سؤال مطرح نشود، حافظه از ما می پرسد که «من باید چه چیزی را بازیابی کنم؟»

طرح سؤال که یکی از فن های روش پس خبا است، یکی از مهم ترین نشانه های بازیابی است. در فرض صورت سؤال، طرح سؤال در به خاطر

آوردن جای ساعت گمشده به مریم کمک کرده است.

سوال 23

گزینه 1 پاسخ:

مفهوم حافظه کاری نشان دهنده این موضوع است که انواع حافظه را نمی توانیم صرفًا بر اساس اثرپذیری از زمان، تقسیم بندی کنیم؛ بلکه میزان

استفاده ما از اطالعات، تع�ن کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطالعات است.

سوال 24

گزینه 3 پاسخ:

وقتی که ابیات شعری را حفظ می کنید، گاهی اوقات ابیات مختلف یا مصراع هر بیت را جابه جا می کنید. علت آن، یادگیری سطحی و در نتیجه

تداخل اطالعات است. برای کنترل اثر تداخل، یادگیری عمیق داشته باشید. سعی کنید عالوه بر واژگان، معانی آن ها را هم بفهمید.

تشریح سایر گزینه  ها:

گزینه «1»: مرور مطالب، فراتر از تکرار صرف است. اصرار بر حفظ واژگان کتاب، فراموشی بیشتری به دنبال دارد.

گزینه «2»: برای کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصله مرور مطالب بیشتر از 6 یا 7 ساعت باشد.

گزینه «4»: حین یادگیری نباید تنها به ویژگی های ظاهری و فیزیکی مواد یادگیری مثل تصاویر توجه کرد.



سوال 25

گزینه 1 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

الف) در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد.

ب) حافظه کاری، حافظه ای است که به سایر اجزای شناخت خدمت رسانی می کند.

ج) این مورد دربرگیرنده تجربه شخصی است که به یک زمان و مکان مشخص مربوط می شود.

سوال 26

گزینه 3 پاسخ:

- احتمال بازیابی سؤاالت تشریحی بعد از خروج از جلسه امتحان بیشتر است؛ زیرا به لحاظ نشانه های بازیابی، عالوه بر تأثیرپذیری از نشانه های

درونی، به شدت تحت تأثیر نشانه های بیرونی است.

- مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت، محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با

موارد جدید است.

سوال 27

گزینه 3 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

ب) در روش به خود پس دادن، فرد جواب ها را بیان می کند و در صورت لزوم دوباره متن را می خواند.

ج) افرادی که حافظه قوی دارند، باهوش تر نیستند، فقط به فنون بیشتری برای بهسازی حافظه مسلط هستند.

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

سوال 28

گزینه 3 پاسخ:

توجه به ظرفیت میزان ماده های اطالعاتی، اشاره به حافظه کوتاه مدت دارد که از جهت نوع رمزگردانی تقریبًا با حافظه حسی شباهت دارد با

این تفاوت که همراه با توجه است.



سوال 29

گزینه 2 پاسخ:

- برای ذخیره شدن پاسخ درست اطالعات، هرچه مثال های بیشتری داشته باشیم، مفهوم موردنظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند. (بسط

معنایی)

- برای کنترل اثر گذشت زمان، از مرور مناسب استفاده کنید. مرور مطالب فراتر از تکرار صرف است. (مرور اطالعات در زمان مناسب)

- بهتر است مطالب یاد گرفته را به زبان خودمانی برای خود بازگو کنیم. (برگردان به زبان خود)

سوال 30

گزینه 3 پاسخ:

عبارت های (الف، د و ه_) مربوط به دانش عمومی فرد است و در قلمرو حافظه معنایی فرد قرار دارد.

عبارت های (ب و ج) مربوط به تجربه مشخصی است که به یک زمان و مکان مشخصی مربوط می شود که در قلمرو، حافظه رویدادی قرار دارد.

سوال 31

گزینه 3 پاسخ:

مطلب صورت سؤال به عدم رمزگردانی اشاره دارد. شما به علت رمزگردانی نکردن تعداد پله هایی که هر روز طی می کنید، نمی توانید بگو�د

ساختمان شما چند پله دارد.

سوال 32

گزینه 2 پاسخ:

الف) برای کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصله مرور مطالب بیش تر از شش یا هفت ساعت باشد.

ب) بیشترین فراموشی در ساعات نخست بعد از یادگیری رخ می دهد.

پ) بهترین زمان مرور مطالب، چند ساعت بعد از یادگیری است.

سوال 33

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»                     

مطابق با فنون بهسازی حافظه، یادگیری عمقی و معنایی از یادگیری سطحی اطالعات مؤثرتر است؛ زیرا یادگیری سطحی موجب تداخل

اطالعات می شود. در مثال گزینه «2»، یادگیری به صورت سطحی صورت می گیرد و ممکن است به دلیل عدم توجه به ویژگی های مفهومی و

معنایی، عملکرد حافظه چندان مطلوب نباشد.



سوال 34

گزینه 4 پاسخ:

الف) سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد. بنابراین نوجوانان، برخالف کودکان، قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند.

ب) هیجانات منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند، در صورت هدایت نشدن و به کارگیری غلط، می تواند به رفتارهای مخرب منجر شود.

ج) احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز از پیامد های تغ�رات شناختی است.

د) پردازش در کودکان و نوجوانان به ترتیب ادراکی و مفهومی است که به این احساس کودکان به کمیت و نوجوانان به کیفیت توجه می کنند.

سوال 35

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

در این مثال حافظه کوتاه مدت شکل گرفته است. مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت، محو شدن مواد اطالعاتی حافظه

به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.

سوال 36

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

روش استفاده از سایر اندام های بدن بیانگر این است که یادداشت برداری، برجسته کردن مفاهیم، خالصه نویسی، رسم نمودار و حرکاتی از این

قبیل برای بهسازی حافظه بسیار مفید هستند.

سوال 37

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»  

ج) حداکثر لغات قابل یادآوری  لغت است که به این حالت فراخنای ارقام می گویند.

ه_) ظرفیت هر دو حافظه حسی و بلندمدت نامحدود است، اما زمان بازیابی آن ها با یکدیگر متفاوت است.

7 ± 2

سوال 38

گزینه 4 پاسخ:

- بیشتر افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، مشکل حافظه ندارند، بلکه مشکل «توّجه» دارند.

- «یادگیری با فاصله» و «یادگیری عمیق» روش هایی هستند که به کنترل اثر تداخل مطالب در حافظه کمک می کنند.



سوال 39

گزینه 1 پاسخ:

حافظه کاری، نقش مهمی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که ذهن، محاسباتش را بر روی آن انجام می دهد. شکل گیری حافظه

کاری، عالوه بر اثرپذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست.

سوال 40

گزینه 4 پاسخ:

اولین مرحله از مراحل سه گانه حافظه، مرحله رمزگردانی است. رمزگردانی اطالعات به صورت ها و جنبه های مختلف انجام می شود که یکی از

آن ها معنایی است. به طور کلی رمزگردانی به انواع شنیداری، دیداری و معنایی تقسیم می شود.

بازیابی اطالعات از حافظه که سومین مرحله از مراحل حافظه می باشد، به نشانه های آن اطالعات وابسته است. در واقع، می توان گفت در

هنگام بازیابی اطالعات از حافظه، هرچه نشانه ها یا سرنخ های بیشتری داشته باشیم، بازیابی بهتری انجام می شود.

سوال 41

گزینه 1 پاسخ:

- هرچه بر گذشت زمان افزوده می شود، از شدت فراموشی کاسته می شود؛ بنابراین رابطه آن ها با یکدیگر یک رابطه معکوس است.

- بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب است.

سوال 42

گزینه 2 پاسخ:

در حافظه معنایی، دانش عمومی ذخیره می شود (مانند الف، ب)، اما حافظه رویدادی، دربرگیرنده تجربه شخصی می باشد که به یک زمان و

مکان مربوط می شود. (مانند ج، د)

حافظه با توجه به نوع اطالعات به دو نوع رویدادی و معنایی تقسیم می شود.

سوال 43

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارات غلط:

1) هدف از داشتن حافظه قوی، شکل دهی به تفکر است.

2) تکلیف اساسی به بعد از حافظه یعنی پرورش تفکر مربوط می شود.

3) برای اینکه این تفکر در درون ما شکل بگیرد، نیاز به حافظه قوی داریم.

4) حافظه ابزاری جهت دستیابی به مهارت های مهم تر، هم چون تفکر است.



سوال 44

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

استفاده از مثال های مختلف جهت تب�ن یک مفهوم به روش بسط معنایی اشاره دارد. در واقع، هرچه مثال های بیشتری داشته باشیم، مفهوم

مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند.

سوال 45

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

محرک هایی که تازه، غیرمنتظره، متباین و تعجب برانگیز باشند، معموًال بهتر به یاد آورده می شوند.

سوال 46

گزینه 3 پاسخ:

الف) هم چنان که در نمودار می بینید بعد از گذشت 1 ساعت تقریبًا نیمی از مطالب حافظه فراموش می شود و بعد از آن با گذشت زمان از شدت

فراموشی کاسته می شود و بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، مرور اطالعات در زمان مناسب است و بهترین زمان برای مرور مطالب، چند

ساعت نخست پس از یادگیری است زیرا بیشترین مقدار فراموشی در همان ساعت های نخست بعد از یادگیری رخ می دهد.

ب) به علت عدم اشاره به وجود پاندول، نشانه های بازیابی کم بوده است.

ج) به دلیل عدم رمزگردانی تعداد تست ها توسط مریم، او نمی تواند به سؤال در مورد تعداد تست ها پاسخ دهد.

سوال 47

گزینه 2 پاسخ:

الف) وجه اشتراک حافظه حسی و بلندمدت از جهت ظرفیت یا گنجایش اندوزش است که نامحدود می باشد.

ب) حافظه  کاری، عالوه بر اثرپذیری از زمان، تابع میزان استفاده هم هست.

ج) مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت، محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی

با موارد جدید است.

د) در حافظه معنایی، دانش عمومی ذخیره می شود.

سوال 48

گزینه 3 پاسخ:

رمزگردانی بزرگساالن به صورت کلی و خالصه است.



سوال 49

گزینه 2 پاسخ:

الف) هدف از داشتن حافظه قوی، شکل دهی به تفکر است.

ب) تکلیف اساسی بعد از حافظه، پرورش تفکر است.

ج) حافظه در نقش فراهم سازی داده های خام برای تفکر است. (همچون آرد و خمیر برای نانوا)

د) یکی از مهم ترین اجزای تفکر، مهارت حل مسئله است.

سوال 50

گزینه 4 پاسخ:

یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی گذشت زمان است.

تداخل اطالعات تدریس شده باعث شده تا شاگردان حمید دچار مشکل شوند.

دخالت عوامل عاطفی باعث می شود که رضا اسم خوانندگان را به خوبی به یادآورد.


