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نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/09/22

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

عبارات زیر، به ترتیب با کدام مورد مرتبط است؟

_ بیشترین فراموشی در ساعات اولیه بعد از یادگیری صورت می گیرد.

_ ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبًال وارد حافظه شده است.

_ حفظ کردن آیه ای از قرآن و جا انداختن برخی کلمات به هنگام یادآوری آن

_ شاخ و برگ دادن غیرواقعی در تعریف از صحنه یک تصادف

1

فراموشی _ نظریه ابینگهوس _ اضافه کردن _ حذف کردن2)نظریه ابینگهوس _ فراموشی _ حذف کردن _ اضافه کردن1)

اضافه کردن _ نظریه ابینگهوس _ حذف کردن _ فراموشی4)حذف کردن _ فراموشی _ نظریه ابینگهوس _ اضافه کردن3)

کدام یک از فنون بهسازی حافظه در ارتباط با رمزگردانی هستند؟ 2

استفاده از رمزگردانی معنادار _ بیان اهمیت مطلب _ یادگیری با استراحت _ تمایزبخشی1)

استفاده از رمزگردانی معنادار _ ساماندهی مطالب _ یادگیری با استراحت _ روش پس خبا2)

پرهیز از هم زمانی چند فعالیت _ مطالعه چند حسی _ بیان اهمیت مطلب _ بسط معنایی3)

پرهیز از هم زمانی چند فعالیت _ یادگیری با استراحت _ کاهش اثر تداخل مطالب _ بسط معنایی4)

در حافظه کوتاه مدت … . 3

حداکثر لغت قابل یادآوری 7 لغت است.1)

مالک ذخیره سازی اطالعات، فقط ذخیره سازی کوتاه است.2)

مهم ترین دلیل فراموشی اطالعات، محو شدن اطالعات حافظه به دلیل عدم تکرار و تمرین می باشد.3)

فقط تا چند ساعت می توانیم اطالعات را ذخیره کنیم.4)

چه تعداد از گزاره های زیر نادرست است؟

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

ب) پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله آغاز می شود.

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

ت) فرضیه، پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله های علمی است.

4

صفر4)دو3)یک2)سه1)

بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان در فراموشی، کدام است؟ 5

استفاده از نشانه های حسی2)تداخل اطالعات1)

کاربرد نشانه های غیر معنایی4)مرور اطالعات در زمان مناسب3)



در کدام مورد، دانش آموزان نسبت به موضوعی که توسط معلم در کالس تدریس می شود، تمرکز بیشتری دارند؟ 6

معلم موضوع جدید و تازه ای را تدریس کند.1)

معلم موضوع را به صورت مستمر و بدون وقفه تدریس کند.2)

دانش آموزان نسبت به موضوع موردنظر آگاهی نسبی داشته باشند.3)

دانش آموزان در کالس های متعددی با موضوع موردنظر برخورد کرده باشند.4)

وقتی تجربه گذشته فرد، یادگیری جدید را آسان تر کند، با چه پدیده ای سروکار داریم؟ 7

تداخل4)بازبینی راه حل3)اثر نهفتگی2)انتقال1)

به ترتیب «حافظه حسی _ بلندمدت»، «حافظه حسی _ کاری» و «حافظه کاری _ بلندمدت» از چه جهاتی تا حدی مشابه هستند؟ 8

رمزگردانی _ زمان بازیابی _ ظرفیت2)رمزگردانی _ ظرفیت _ زمان بازیابی1)

گنجایش _ نوع رمزگردانی _ زمان بازیابی4)ظرفیت _ زمان بازیابی _ رمزگردانی3)

به ترتیب هریک از مفاهیم زیر به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارد؟

«میز کار، جایگزینی اطالعات جدید، ظرفیت نامحدود»
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حافظه کوتاه مدت _ حافظه کوتاه مدت _ حافظه حسی2)حافظه حسی _ حافظه کوتاه مدت _ حافظه بلندمدت1)

حافظه کوتاه مدت _ حافظه حسی _ حافظه بلندمدت4)حافظه حسی _ حافظه بلندمدت _ حافظه کاری3)

چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با «فنون بهسازی حافظه» صحیح است؟

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

ب) یادگیری با فاصله، اثر تداخل را کاهش می دهد.

پ) بیشتر افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، از انتخاب همزمان چند ماده اطالعاتی پرهیز می کنند.

ت) هر چه مثال های بیشتری داشته باشیم، اصراری بر حفظ واژگان کتاب نداریم.

10

چهار4)سه3)دو2)یک1)

كدام حافظه نقش مهم در تفكر دارد؟ 11

حافظه بلندمدت4)حافظه كاري3)حافظه كوتاه مدت2)حافظه حسي1)

از میان عوامل زیر، چند مورد بر کنترل اثر گذشت زمان بر حافظه تأثیر مستقیم دارد؟

«مرور کارآمد – کاهش فاصله زمانی بین یادگیری و یادآوری یک مطلب - یادگیری با استراحت - رمزگردانی معنادار - آزمون مکرر - پرهیز

از توجه ناقص»

12

چهار4)دو3)یک2)سه1)

در آزمون های آزمایشی طراحان تست ها سعی می کنند با طرح سؤاالت دام دار و آوردن گزینه های مشابه، دانش آموزان را به چالش

بکشند؛ استفاده از کدام یک از فنون بهسازی حافظه در جلسه آزمون به دانش آموزان کمک می کند تا به دام این شیوه طراحان نیفتند؟

13

رمزگردانی معنادار4)ساماندهی مطالب3)تمایزبخشی2)بسط معنایی1)

طبق نمودار فراموشی ابینگهوس، با گذشت زمان، شدت فراموشی … یافته و مقدار اطالعات فراموش شده … می یابد. 14

کاهش _ افزایش4)افزایش _ افزایش3)کاهش _ کاهش2)افزایش _ کاهش1)



به ترتیب کدام مورد از کارکردهای حافظه کاری است و مهم ترین تفاوت این حافظه با حافظه کوتاه مدت کدام است؟ 15

ذخیره سازی کوتاه مدت مطالب _ نوع رمزگردانی1)

کمک به تفکر _ بیش تر بودن ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطالعات در حافظه کاری2)

فراهم کردن فضای کار برای فعالّیت جاری ذهن _ ذخیره اطالعات تا پایان عمر3)

جلوگیری از تداخل اطالعات _ شیوه انتقال اطالعات به حافظه بلندمدت4)

بهترین توصیه روان شناختی به افرادی که عامل شکست های خود را بدشانسی و یا دشواری تکالیف می دانند؛ چیست؟ 16

(1
تا این محیط خود را تغ�ر ندهید انگیزه ای نیز برای جبران

نخواهید داشت.
(2

عوامل تحت کنترل خود چون تالش، برنامه ریزی و غیره را

تقویت کنید.

4)به جای تکیه بر عوامل بیرونی به عوامل درونی خود توجه کنید.3)
باید استعدادهای خود را افزایش و یا نوع تکالیف را آسان تر

کنید.

کدام گزینه مثالی از کاربرد هم زمان حافظۀ معنایی و پدیدۀ آماده سازی می باشد؟ 17

آموزش گروه های مختلف جانوران در اردوی باغ وحش1)

یادکردن ناخودآگاه از درگذشتگان در لحظۀ تحویل سال نو2)

دوچرخه سواری در زمستان به دلیل سرمای هوا چندان لذت بخش نیست.3)

استفاده از دانش عمومی مخاطب در تبلیغات تلویزیونی4)

استفاده از «نمودار گرافیکی» برای بیان و درک مطالب نوشتاری با کدام  گزینه مطابقت دارد؟ 18

مرور کارآمد2)مطالعۀ چندحسی 1)

استفاده از چند روش حرکتی4)بسط معنایی3)

با توجه به ویژگی های حافظه چه تعداد از جمالت زیر نادرست است؟

- حافظه در تمام مراحل خود امکان خطا دارد.

- حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه و ورود به شناخت عالی است.

-  اطالعات کسب شده به وسیله توجه و ادراک، در حافظه ذخیره می شوند.

_ هرکس که رمزگردانی خوبی دارد، بازیابی بهتری نیز خواهد داشت.
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دو4)چهار3)یک2)سه1)

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟

الف) اغلب افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، مشکل حافظه ندارند بلکه مشکل اصلی آن ها توجه است.

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

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

 خواهیم داشت.
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ص _ غ _ ص4)غ _ ص _ غ3)غ _ غ _ غ2)ص _ غ _ غ1)

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؟

21

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)



«مریم ساعت مچی خود را در خانه گم کرده است و هنگامی که از مادرش می پرسد که آیا ساعت من را ندیده ای؟ بالفاصله خودش جواب

می دهد که آهان! یادم آمد کجا گذاشته ام». در فرض حاضر، کدام یک از فنون بهسازی حافظه در به خاطر آوردن جای ساعت گمشده به

مریم کمک کرده است؟

22

روش پس خبا2)استفاده از رمزگردانی معنادار1)

استفاده از چند روش حرکتی4)مرور کارآمد3)

به ترتیب در حافظه، چه چیزی تع�ن کننده در دسترس بودن یا نبودن اطالعات است و این امر اشاره به کدام حافظه دارد؟ 23

میزان استفاده از اطالعات _ حافظه کاری1)

زمان به خاطرسپاری اطالعات _ حافظه بلندمدت2)

شخصی بودن یا نبودن اطالعات _ حافظه معنایی3)

اهمیت اطالعات برای شخص _ حافظه رویدادی4)

در مثال مطرح شده در کدام گزینه عملکرد حافظه فرد به نسبت سایرین بهتر خواهد بود؟ 24

سعید با تکرار مداوم مطالب کتاب روان شناسی توانست واژگان کتاب را حفظ کند و آن ها را به خاطر بسپارد.1)

امیر پیش از خواب، درسی را که دبیر تاریخ ادبیاتش صبح آن روز تدریس کرده است، مرور می کند.2)

علی هنگام خواندن ابیات شعری از حافظ سعی می کند معانی واژگان آن را هم بفهمد.3)

محمد برای به خاطر سپردن اصول مکتب گشتالت، به دقت تصاویر آن ها را نگاه می کند تا در حافظه اش تثبیت شوند.4)

چه تعداد از گزاره های زیر کامًال صحیح هستند؟

الف) در رمزگردانی کلی فقط خالصه موضوع مدنظر قرار می گیرد و به همین دلیل امکان خطای بیشتری در آن وجود دارد.

ب) حافظه بلندمدت حجم زیادی از اطالعات را در زمانی نامحدود نگهداری می کند و در واقع به سایر اجزای شناخت خدمت رسانی

می کند.

ج) به خاطر آوردن روز رحلت امام خمینی (ره) با جزئیات دقیق در بهشت زهرا مربوط به حافظه معنایی می شود چرا که به یک دانش

عمومی اشاره دارد.

د) یادگیری با استراحت از جمله عوامل مؤثر بر کنترل اثر تداخل است.

ه_) بیشترین میزان فراموشی یک مطلب در همان ساعات اولیه یادگیری اتفاق می افتد.
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سه4)یک3)چهار2)دو1)

به ترتیب، بعد از خروج از جلسه امتحان، احتمال بازیابی پاسخ درست سؤاالت تستی بیشتر است یا پاسخ سؤاالت تشریحی و به چه

دلیل، دسته ای از اطالعات حافظه کوتاه مدت خود را سر جلسه نمی توانید به  یاد آورید؟
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آزمون چند گزینه ای _ جایگزینی با موارد جدید2)آزمون تشریحی _ تمرین نکردن 1)

آزمون چند گزینه ای _ گذشت زمان4) آزمون تشریحی _ محو شدن مواد اطالعاتی3)

صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟

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

ب) یکی از فنون روش پس خبا، روش به خود پس دادن است؛ به این معنی که فرد مطالب را به دقت می خواند تا بتواند به پرسش ها

پاسخ  دهد.

ج) افرادی که حافظه قوی دارند، باهوش تر هستند و به زمان های مناسب  مرور مطالب، توجه می کنند.

د) رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت دیداری است.

27

غ _ ص _ غ _ ص2)ص _ ص _ غ _ ص  1)

ص _ غ _ غ _ ص4) ص _ غ _ غ _ غ  3)



مریم پس از به کارگیری توجه صحیح، توانسته حدود هشت یا نه لغت دشوار زبان را برای چند دقیقه به ذهن خود بسپارد. کدام گزینه در

ارتباط با این موضوع صحیح می باشد؟

28

 به ظرفیت یا گنجایش مرحله اول حافظه داللت دارد.1)

 رمزگردانی او از نوع عمدتًا معنایی است و به مرحله سوم حافظه اشاره دارد.2)

 به شباهت نوع رمزگردانی در دو مرحله نخست حافظه داللت می کند و این نکته که نگه داری اطالعات با داشتن توجه صورت می پذیرد.3)

داللت به مراحل دوم و سوم حافظه بلندمدت دارد.4)

«مینا هنگام مطالعه نظریه ُمثل افالطون، در ذهن خود مثال غار و آتش و سایه های روی دیوار را تجسم کرد و هنگامی که روز بعد داشت

دوباره آن را مرور و با زبان خودمانی توضیح می داد، متوجه شد که تمام مطالب قبلی را به خاطر دارد.» این عبارت به چند روش تقویت

حافظه  اشاره کرده است؟

29

(12(23(34(45

به ترتیب با توجه به تعاریف انواع حافظه هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام نوع حافظه است؟

الف) اصول دین شامل چه مواردی است؟

ب) دیروز با چه کسی به سینما رفتی؟

ج) ساعت 5 بعدازظهر یکشنبه کجا بودید؟

د) جنگ ایران و عراق چند سال طول کشید؟

ه_) اولین قهرمانی استقالل در چه تاریخی بوده است؟
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معنایی _ معنایی _ معنایی _ معنایی _ رویدادی1)

رویدادی _ معنایی _ رویدادی _ رویدادی _ معنایی  2)

معنایی _ رویدادی _ رویدادی _ معنایی _ معنایی3)

رویدادی _ رویدادی _ معنایی _ رویدادی _ رویدادی4)

اینکه «شما هر روز پله های ساختمان مسکونی خود را طی می کنید ولی معموًال نمی توانید بگو�د ساختمان مسکونی شما چند پله دارد.»

به کدام یک از عوامل ایجاد فراموشی اشاره دارد؟

31

تداخل اطالعات4)عدم رمزگردانی3)عوامل عاطفی2)گذشت زمان1)

کدام گزینه جاهای خالی عبارت های زیر را به ترتیب کامل می کند؟

الف) برای کنترل اثر گذشت زمان، نباید فاصله مرور مطالب … باشد.

ب) بیش ترین فراموشی در … رخ می دهد.

پ) بهترین زمان مرور مطالب … است.
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کم تر از یک یا دو روز _ ساعات نخست بعد از یادگیری _ یک هفته پس از یادگیری1)

بیش تر از شش یا هفت ساعت _ ساعات نخست بعد از یادگیری _ چند ساعت بعد از یادگیری2)

کم تر از یک یا دو روز _ روز اول پس از یادگیری _ چند ساعت بعد از یادگیری3)

بیش تر از شش یا هفت ساعت _ روز اول پس از یادگیری _ یک هفته پس از یادگیری4)



با توجه به فنون بهسازی حافظه، در همه گزینه ها به جز … عملکرد حافظه در بازیابی اطالعات بهتر و مطلوب تر خواهد بود. 33

(1
یک معلم زبان انگلیسی برای آموزش برخی واژه های انگلیسی هم چون مداد، پاک کن و …، از دانش آموزان می خواهد که بعد از شنیدن هر

واژه، شیء مربوط به آن را روی میز بگذارند.

(2
مادری برای آموزش نام کشورهای مختلف به فرزند خود، از وی می خواهد که نام هر کشور را به دقت گوش دهد و سپس آن را حفظ کرده

و بنویسد.

سارا هنگام حفظ کردن تعدادی از غزلیات حافظ، فضایی را به صورت رفت و برگشت طی می کند.3)

(4
مریم برای تقویت زبان انگلیسی خود گاهی اخبار انگلیسی را گوش می دهد و سعی می کند که خالصه ای از آن چه را که متوجه شده است،

بر روی کاغذ بنویسد.

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟

الف) ظرفیت سازی حافظه در نتیجه چه موردی می باشد؟

ب) منبع رفتارهای سازنده و مخرب کدام یک از موارد زیر است؟

ج) احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز می تواند از پیامدهای کدام مورد باشد؟

د) توجه به کمیت و کیفیت اشاره به تفاوت چه امری در کودکان و نوجوانان دارد؟

34

سرعت رمزگردانی _ میزان شکل گیری هویت _ تغ�رات هیجانی _ تفاوت پردازش1)

افزایش کیفیت تفکر _ میزان شکل گیری هویت _ تغ�رات هیجانی _ تفاوت رمزگردانی2)

افزایش اطالعات _ هیجانات _ تغ�رات شناختی _ تفاوت رمزگردانی3)

افزایش سرعت تفکر _ هیجانات _ تغ�رات شناختی _ تفاوت پردازش4)

تصور کنید که سعی در به خاطر آوردن شماره تلفنی دارید. شخصی این شماره را برای شما می خواند و شما یک یادداشت ذهنی از آن

برمی دارید، اما پس از چند دقیقه متوجه می شوید که آن را فراموش کرده اید؛ مهم ترین علت فراموشی در این مثال احتماًال کدام است؟

35

محو شدن مواد اطالعاتی به دلیل عدم مرور کارآمد2)رمزگردانی نادرست   1)

جایگزینی اطالعات با موارد اطالعاتی جدید4)توجه ناقص به اطالعات 3)

براساس کدام یک از فنون بهسازی حافظه از دانش آموزان خواسته می شود که مطالب کتاب را خالصه کنند؟ 36

استفاده از سایر اندام های بدن2)مرور کارآمد1)

ساماندهی مطالب4)مطالعه چندحسی3)

با توجه به انواع حافظه، چند عبارت زیر نادرست می باشد؟

الف) تفاوت رمزگردانی حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت در وجود توجه در حافظه کوتاه مدت است.

ب) میزان اندوزش و زمان بازیابی اطالعات در حافظه کاری از حافظه کوتاه مدت بیشتر است.

ج) حداکثر لغات قابل رمزگردانی در حافظه کوتاه مدت  لغت است که به آن فراخنای ارقام می گویند.

د) اثرپذیری از زمان و میزان استفاده ما، از عوامل مؤثر بر شکل گیری حافظه کاری هستند.

ه_) ظرفیت حافظه بلندمدت با حافظه حسی متفاوت، اما زمان بازیابی آن ها یکسان است.
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7 ± 2

سه4)چهار3)یک 2)دو 1)



مشکل اغلب افرادی که می گویند حافظه ما ضعیف است، در واقع چیست و برای کنترل اثر تداخل مطالب، کدام روش یادگیری مناسب تر

است؟

38

ذخیره سازی _ یادگیری با فاصله1)

رمزگردانی _ رمزگردانی معنادار2)

بازیابی _ مرور کارآمد3)

توّجه _ یادگیری عمیق4)

کدام یک از انواع حافظه به تخته سیاهی تشبیه شده است که ذهن محاسباتش را بر روی آن انجام می دهد و شکل گیری این نوع از

حافظه تابع چیست؟

39

حافظه کاری _ اثرپذیری از زمان و میزان استفاده ما از آن1)

حافظه کوتاه مدت _ گذشت زمان و جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید2)

حافظه کاری _ گذشت زمان و جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید3)

حافظه کوتاه مدت _ اثرپذیری از زمان و میزان استفاده ما از آن4)

اصطالح «معنایی» مرتبط با کدام یک از مراحل سه گانه حافظه بوده و عملکرد بهتر در کدام یک از این مراحل، وابسته به نشانه ها یا

سرنخ هایی است که از اطالعات در اختیار داریم؟

40

مرحله اول _ مرحله دوم2)مرحله دوم _ مرحله سوم1)

مرحله اول _ مرحله سوم4)مرحله سوم _ مرحله دوم3)

در ساعات نخست بعد از یادگیری، رابطه گذشت زمان با شدت فراموشی رابطه ای … دارد و بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان، … است. 41

معکوس _ مرور اطالعات در زمان مناسب1)

مستقیم _ کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن2)

مستقیم _ مرور اطالعات در زمان مناسب3)

معکوس _ کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن4)

به ترتیب هر یک از مثال های زیر مربوط به کدام یک از حافظه های رویدادی یا معنایی است و این نوع حافظه بر چه اساس تقسیم

می یابد؟

الف) جنگ جهانی اول در چه سالی آغاز شد؟

ب) مهم ترین دلیل افزایش آالینده ها در هوای تهران چه می باشد؟

ج) حوزۀ امتحاناتی دروس نیم سال دوم دبیرستان شما در کجا واقع شده بود؟

د) در آزمون 5 بهمن، درس روان شناسی را چند درصد زده اید؟

42

رویدادی _ رویدادی _ معنایی _ معنایی، با توجه به کارکرد اطالعات1)

معنایی _ معنایی _ رویدادی _ رویدادی، با توجه به نوع اطالعات2)

رویدادی _ معنایی _  رویدادی _ معنایی، با توجه به نوع اطالعات3)

معنایی _ رویدادی _ رویدادی _ معنایی، با توجه به کارکرد اطالعات4)

در متن زیر چه تعداد از عبارت غلط می باشد؟

«هدف از داشتن حافظه قوی پرورش تفکر می باشد، بسیاری از دانش آموزان تصور می کنند وقتی مطلبی را به حافظه سپردند به همه

هدف های آن درس رسیده اند. این تصور اشتباه است. ما نمی خواهیم همانند رایانه فقط ذخیره کننده اطالعات باشیم. تکلیف اساسی به

بعد از حافظه، یعنی داشتن حافظه قوی مربوط می شود. و برای اینکه حافظه در شما شکل بگیرد نیاز به پرورش تفکر دارید. حافظه ابزاری

برای رسیدن به مهارت های مهم تر مثل تفکر نمی باشد. یکی از مهم ترین اجزای تفکر (مهارت حل مسئله) می باشد.»

43

پنج4)دو3)چهار2)سه1)



استفاده از مثال های مختلف جهت تب�ن یک مفهوم چگونه باعث تقویت حافظه می شود؟ 44

تمایزبخشی2)بسط معنایی1)

رمزگردانی معنادار4)مطالعه چند حسی3)

یادآوری کدام محرک ها، بهتر و آسان تر است؟ 45

متباین و یکنواخت2)متباین و عادی1)

غیرمنتظره و عادی4)غیرمنتظره و متباین3)

پاسخ مناسب هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟

الف) با توجه به نمودار روبه رو که بیانگر اثر گذشت زمان بر فراموشی می باشد، کدام گزینه درست است؟

ب) مشکل از حافظه درآوردن نام «ساعت پاندول دار» به علت عدم اشاره به وجود پاندول مربوط به کدام عامل ایجاد فراموشی است؟

ج) علت موفق نبودن مریم در پاسخ به سؤال معلمش در رابطه با تعداد تست هایی که از کتاب جامع روان شناسی که در هفته گذشته هر

روز تمرین کرده است چه می باشد؟

46

بهترین زمان برای مرور مطالب، 48 ساعت بعد از یادگیری است _ عدم رمزگردانی _ عدم رمزگردانی1)

بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد _ عدم رمزگردانی _ عدم ذخیره سازی2)

بعد از گذشت 1 ساعت تقریبًا نیمی از مطالب حافظه فراموش می شود _ نشانه های بازیابی _ عدم رمزگردانی3)

بعد از یادگیری در ساعات اولیه کم کم از شدت فراموشی کاسته می شود _ نشانه های بازیابی _ تداخل اطالعات4)

به ترتیب، پاسخ صحیح هر یک از پرسش های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟

الف) سارا با آگاهی از وجه اشتراک حافظه حسی و بلند مدت، در این مورد، سعی می کند به بهترین وجه از حافظه خود استفاده نماید.

این وجه اشتراک کدام است؟

ب) محیا می داند که این نوع از حافظه نه تنها از زمان اثر می پذیرد بلکه بر مبنای استفاده اش، فضای کار را برای فعالیت  جاری ذهن

فراهم می نماید. این نوع حافظه کدام است؟

ج) علی به دلیل ورود فرمول های جدید درس فیزیک به حافظه اش، سایر فرمول ها را فراموش کرده است و از خاطر برده بود. این نوع از

حافظه به ورود اطالعات جدید و گذشت زمان حساس است. این نوع حافظه کدام است؟

د) تبارشناسی پادشاهان صفویه و قاجاریه اشاره به تقسیم حافظه با توجه به نوع اطالعات دارد. این مورد در کدام تقسیم بندی قرار

می گیرد؟
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2)زمان بازیابی ـ حافظه حسی ـ حافظه کاری ـ حافظه معنایی1)
گنجایش اندوزش ـ حافظه کاری ـ حافظه کوتاه مدت ـ حافظه

معنایی

(3
ـ  حافظه کاری ـ حافظه گنجایش اندوزش ـ حافظه حسی 

رویدادی
(4

زمان بازیابی ـ حافظه کاری ـ حافظه کوتاه مدت ـ حافظه

رویدادی



در ارتباط با مراحل و انواع حافظه چند گزاره زیر نادرست می باشد؟

الف) حافظه در هر سه مرحله خود یعنی به حافظه سپردن مطالب، نگهداری و اندوزش، بازیابی اطالعات می تواند همراه با خطا باشد.

ب) حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه و ورود به شناخت عالی است.

ج) کودکان به صورت کلی و خالصه رمزگردانی می کنند.

د) عدم بازیابی و تجربه نوک زبانی دال بر رمزگردانی و اندوزش ناصحیح نمی باشد و بازیابی اطالعات از حافظه، به نشانه های آن وابسته

است.

و) حافظه انسان همان پل میان شناخت پایه و عالی است که از جهت مراحل و انواع یک تقسیم بندی سه گانه دارد.

48

سه4)یک3)چهار2)دو1)

کدام گزینه به ترتیب، پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟

الف) هدف از داشتن حافظه قوی چیست؟

ب) تکلیف اساسی بعد از حافظه به چه چیز مربوط می شود؟

ج) نقش حافظه چیست؟

د) کدام مورد یکی از مهم ترین اجزای تفکر است؟

49

الف) پرورش تفکر ب) فراهم سازی داده های خام برای تفکر ج) شکل دهی به تفکر د) مهارت رمزگردانی معنادار1)

الف) شکل دهی به تفکر ب) پرورش تفکر ج) فراهم سازی داده های خام برای تفکر د) مهارت حل مسئله2)

الف) شکل دهی به تفکر ب) فراهم سازی داده های خام برای تفکر ج) پرورش تفکر د) مهارت رمزگردانی معنادار3)

الف) پرورش تفکر ب) شکل دهی به تفکر ج) فراهم سازی داده های خام برای تفکر د) مهارت حل مسئله4)

به ترتیب هر یک از موارد زیر تحت کدام عامل مؤثر در فراموشی قرار گرفته اند؟

_ مریم، لغات کالس زبان خود را فقط هفته ای یک بار مرور می کند، بنابراین هر جلسه با مشکل فراموشی لغات روبه رو می شود.

_ حمید یک معلم است. او به علت عقب بودن درس، در هر جلسه میزان بیشتری به دانش آموزان تدریس می کند لذا دانش آموزان در به

یاد آوردن دروس دچار مشکل شده اند.

_ رضا اسم خوانندگان محبوبش را بسیار بهتر از اسامی دوستان دور خود به یاد می آورد.
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عوامل عاطفی _ تداخل اطالعات _ گذشت زمان2)رمزگردانی نادرست _ گذشت زمان _ عوامل عاطفی1)

گذشت زمان _ تداخل اطالعات _ عوامل عاطفی4)تداخل اطالعات _ گذشت زمان _ رمزگردانی نادرست3)


