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بوشهر

سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

براساس اصل تکمیل ما تمایل داریم اشیای ناقص را کامل ببینیم.

سوال 2

گزینه 4 پاسخ:

در این شکل حرف B بدون توجه به A و C عدد سیزده خوانده می شود، درحالی که همین عدد وقتی با حروف A و C می آید، حرف B خوانده

می شود. (ادراک ما از یک شکل تحت تأثیر زمینه های مختلف، تغ�ر می کند.)

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد، ادراک نمی کنیم. گاهی نیز چیزی را ادراک می کنیم که احساس نشده است. ادراک مثلث مشکی و سفید

در دو شکل صورت سؤال، نمونه هایی از این پدیده اخیر هستند.

سوال 4

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 5

گزینه 1 پاسخ:

در شکل صورت سؤال، واژه «در» 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. در پردازش ادراکی صرفًا بر ویژگی های حسی، همانند اندازه و شکل ظاهری

محرک، توجه می شود.



سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

با توجه به اصول مکتب گشتالت شکل های گزینه «3» به ترتیب مربوط به اصول «تقارب»، «مجاورت» و «استمرار» هستند.

سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                           

وقتی چند شئ در کنار یکدیگر باشند، ما آنها را به صورت یک گروه ادراک می کنیم؛ این مفهوم به اصل مجاورت اشاره دارد. در شکل صورت

سؤال چند قطعه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که ما آن ها را به شکل یک فیل ادراک می کنیم.

سوال 8

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 9

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

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

سوال 10

گزینه 3 پاسخ:

براساس مکتب گشتالت ما معموًال تمایل داریم اشیا را براساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی کنیم؛ بنابراین افراد با قد و رنگ پوست

مشابه در مسئله مذکور به دو گروه تقسیم شدند.



سوال 11

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 12

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 13

گزینه 4 پاسخ:

تصویر شماره (1) مربوط به اصل استمرار است؛ یعنی ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم نه منقطع و غیرپیوسته

تصویر شماره (2) مربوط به اصل تقارب است؛ یعنی ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.

سوال 14

گزینه 2 پاسخ:

تشریح سایر گزینه ها:

گزینة «1»: مجموع رّد درست فرد  ، 3 مرتبه است.

گزینة «3»: فرد A، 3 مرتبه و فرد B، 6 مرتبه محرک هدف را از دست داده اند.

گزینة «4»: اوًال فرد B، هیچ هشدار کاذبی نداشته است و ثانیًا مهم بودن تکلیف برای فرد A، احتماًال دلیل کثرت هشدار کاذب است.

B , A

سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

ما معموًال تمایل داریم اشیا را بر اساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی کنیم.



سوال 16

گزینه 2 پاسخ:

پیدا کردن حرف (O) در مربع ها به کارکرد جست وجو اشاره دارد که دشواری تکلیف در شکل های مذکور، تابع تعداد عوامل انحرافی می باشد.

سوال 17

گزینه 2 پاسخ:

اصل مشابهت به بیان این نکته می پردازد که ما معموًال تمایل داریم اشیا را بر اساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی کنیم. در شکل

گزینه «2» مثلث ها با هم و دایره ها با هم ادراک می شوند.

سوال 18

گزینه 4 پاسخ:

به ترتیب شکل «الف» داللت به خطای ادراکی پونزو شکل «ب» به خطای ادراکی مولر _ الیر اشاره دارد.

اگر تعداد خطاهای ادراکی زیاد باشد، به عنوان یک «خطای شناختی» وارد نظام ذهنی فرد می شود. در آن صورت نتایج آن بسیار خطرناک تر

از خطای ادراکی همچون خطای مولر_ الیر است.

سوال 19

گزینه 3 پاسخ:

گاهی چیزهایی را ادراک می کنیم که هیچ موقع احساس نکرده ایم _ این تصویر بیانگر این مطلب است آنچه را که حس می کنیم الزامًا چیزی

نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم _  خوگیری به عنوان آفت تمرکز شناخته شده است.

سوال 20

گزینه 2 پاسخ:

شکل (الف) به این نکته اشاره دارد که ادراک یک شکل تحت تأثیر زمینه آن شکل است و به اصل شکل و زمینه اشاره دارد.

شکل (ب) ما 4 خط جداگانه ادارک نمی کنیم، بلکه براساس اصل مشابهت، می گو�م یک خط دوتایی و دوخط یکی.

شکل (ج) به اصل استمرار اشاره دارد، زیرا گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم.

و در شکل (د) به اصل تقارب اشاره دارد، زیرا ما تمایل داریم اشیای ناقص را به صورت کامل ببینیم.


