
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/09/22

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

شکل مقابل اشاره به کدام یک از اصول گشتالت دارد؟ 1

استمرار2)تکمیل1)

اصل شکل و زمینه4) مشابهت3)

با توجه به شکل زیر کدام یک از گزاره ها صحیح است؟ 2

وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را به صورت گروه ادراک می کنیم.1)

تمایل ما معموًال به این سمت است که اشیا را براساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندی می کنیم.2)

ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم نه منقطع و غیرپیوسته.3)

ادراک ما از یک شکل، تحت تأثیر زمینه های مختلف تغ�ر می کند.4)

کدام گزینه شباهت دو شکل مقابل را به درستی بیان می کند؟
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ادراک، فرایندی است که از طریق آن، محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آن ها معنا می بخشیم.1)

گاهی چیزهایی را ادراک می کنیم که هیچ موقع احساس نکرده ایم.2)

همه آنچه را که احساس می کنیم، تفسیر نمی شوند.3)

بسیاری از محرک های حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی مانده و وارد فضای ادراکی نمی شوند.4)



شکل روبه رو مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟ 4

مجاورت1)

تقارب2)

شکل و زمینه3)

استمرار4)

در شکل مقابل، کدام نوع پردازش موجب می شود فرد واژه «در» را دو بار تلفظ کند و در این پردازش بر کدام مورد تمرکز می شود؟
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ادراکی _ ویژگی های حسی محرک1)

مفهومی _ ویژگی های حسی محرک2)

ادراکی _ ویژگی های مشترک محرک های مختلف3)

مفهومی _ ویژگی های مشترک محرک های مختلف4)

با توجه به اصول روان شناسی گشتالت کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب مربوط به اصول «تقارب»، «مجاورت» و «استمرار» می باشد؟ 6

(1  

(2  

(3  

(4  



شکل زیر مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟ 7

مجاورت1)

مشابهت2)

استمرار3)

شکل و زمینه4)

شکل زیر مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟ 8

استمرار1)

تقارب2)

مشابهت3)

شکل و زمینه4)

شکل روبه رو مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت است؟
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استمرار1)

تقارب2)

مشابهت3)

شکل و زمینه4)

مسئله زیر یادآور کدام یک از شکل های مرتبط با مکتب گشتالت است؟

«پنج نفر در کنار یکدیگر ایستاده اند؛ از فردی خارج از این گروه خواسته می شود تا آن ها را گروه بندی کند. این فرد سه نفر را بر مبنای

کوتاهی قد در یک گروه و دو نفر دیگر را بر مبنای رنگ پوست در گروه دیگر قرار می دهد.»
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(1  (2  

(3  (4  



اشکال زیر، به ترتیب مرتبط با کدام اصل مکتب گشتالت هستند؟ 11

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

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

به ترتیب هر یک از شکل های «الف»، «ب» و «ج» به کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت اشاره دارد؟ 12

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 تصویرهای روبه رو مربوط به کدام اصل از اصول مکتب گشتالت هستند؟ 13

1- اصل مجاورت 2- اصل مشابهت1)

1- اصل استمرار 2- اصل مشابهت2)

1- اصل مجاورت  2- اصل تقارب3)

1- اصل استمرار 2- اصل تقارب4)

در یک آزمایش از دو فرد A و B خواسته شده که در اتاقی تاریک به صفحه ای نگاه کنند و هر زمان که نقطة نورانی کوچکی بر محل مورد

نظر تابیده شد، گزارش دهند؛ طبق داده های جدول زیر کدام گزاره صحیح می باشد؟

عالمت
عدم ردیابی عالمتردیابی عالمت

فرد فرد فرد فرد 

4836حاضر

4012غایب
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ABAB

Bمجموع رّد درست فرد  ، 3  مرتبه است.1) , A

میزان هشدار کاذب فرد B نسبت به فرد A کمتر است.2)

فرد A، یک مرتبه و فرد B، دو مرتبه محرک هدف را از دست داده اند.3)

علت کثرت هشدار کاذب فرد B، مهم بودن تکلیف است.4)



شکل مقابل مرتبط با کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟
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مشابهت2)مجاورت1)

شکل و زمینه4)تقارب3)

مطابق شکل های زیر، تشخیص حرف (O) به کدام کارکرد توجه اشاره دارد و تفاوت دشواری این تکلیف تابع چیست؟ 16

ردیابی عالمت _ ویژگی منحصر به فرد هدف1)

جست وجو _ تعداد عوامل انحرافی2)

جست وجو _ ویژگی منحصر به فرد هدف3)

ردیابی عالمت _ تعداد عوامل انحرافی4)

کدام یک از شکل های زیر نشان دهنده اصل مشابهت در مکتب گشتالت است؟ 17

(1(2  

(3(4

به ترتیب شکل «الف» و شکل «ب» به کدام خطای ادراکی داللت دارد؟ و اگر تعداد خطاهای ادراکی زیاد باشد، به عنوان یک خطای

شناختی وارد نظام … فرد می شود که در آن صورت نتایج آن بسیار خطرناک تر از خطاهای ادراکی همچون … است.

 

18

مولرالیر _ پونزو _ ذهنی _ مولرالیر1)

پونزو _ مولرالیر _ ادراکی _ پونزو2)

مولرالیر _ پونزو _ ادراکی _ پونزو3)

پونزو _ مولرالیر _ ذهنی _ مولرالیر4)



در ارتباط با خطای ادراکی کدام گزینه نادرست می باشد و کدام عبارت در ارتباط با عکس صحیح است و از خوگیری به عنوان آفت چه

چیزی یاد شده است؟
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همه آنچه که احساس می کنیم تفسیر می شود _ آنچه را که حس می کنیم الزامًا چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم _  توجه1)

همه آنچه که احساس می کنیم تفسیر می شود _ یک شکل واحد می تواند دربرگیرنده 5 شکل مجزا باشد _ تمرکز2)

تمام چیزهایی که ادراک می کنیم، حس کرده ایم _ آنچه را که حس می کنیم الزامًا چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم _  تمرکز3)

تمام چیزهایی که ادراک می کنیم، حس کرده ایم _ خطای ادراکی می تواند تحت تأثیر زمینه آن شکل باشد _ توجه و تمرکز4)

در شکل «الف» دلیل اینکه حرف B بدون توجه به A و C عدد سیزده خوانده می شود. در حالی که همین عدد وقتی با حروف  و  می آید

حرف  خوانده می شود، چه می باشد؟ و به ترتیب شکل «ب»، «ج» و «د» به کدام اصول روان شناسی گشتالت اشاره دارد؟

            (د)                          (ج)                           (ب)                        (الف)
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ادراک تحت تأثیر نوع پردازش است _  تقارب _ استمرار _ مشابهت1)

اصل شکل و زمینه _  مشابهت _ استمرار _ تقارب2)

ادراک یک شکل، تحت تأثیر زمینه آن شکل است _ مشابهت _ تقارب _ استمرار3)

خطای ادراکی _ استمرار _ مشابهت _ تقارب4)


