
 1401 سال پاسخ تشریحی درس روانشناسی رشته انسانی آزمون سراسری                            

 1 گزینه -256

 های مختلفو روش ها با کمک مشاهده( و در علوم تجربی رابطه بین پدیده14) ص استروانشناسی یکی از علوم تجربی 

 (.12شود)ص بررسی می

 4 گزینه -257

ذیرفته توان آنها را پدرست به مسائل علمی هستند پس نمی احتماالًهای ها پاسخگیرد. فرضیهفرضیه شکل می بعد ازقانون 

ای یکپارچه از از اصول و قوانین علمی . نظریه، مجموعهای است که پذیرفته شده استشده در نظر گرفت. اصل، فرضیه

 درباره یک موضوع است.

 2 گزینه -258

دهد. دوره طفولیت دوره سروری است نه اجتماعی لبخند اجتماعی است که در دو تا سه ماهگی رخ می اولین نشانه تغییر

 کنند.بروز می مرکبهای فرمانبرداری. با رشد آگاهی از هیجان و واکنش اطرافیان، هیجان

 2 گزینه -259

 جنسان است.و با هم کتاب بازیهای کودکان دوره دبستان عمدتاً به صورت مشترک 2-2با توجه به جدول 

 1 گزینه -260

این سوال مربوط به رشد درک اخالقی در کودکی است. کودکان در ابتدا )کودکی اول( تصوری از کار اخالقی و صحیح 

 دهند.ندارند و این کارها را به خاطر تایید دیگران انجام می

 3 گزینه -261

آن است. تغییرات هیجانی دوره نوجوانی به دلیل تغییرات هورمونی  بینی بودنویژگی هوای بهار متغیربودن و غیر قابل پیش

 و فیزیولوژیکی، زیاد است.

 2 گزینه -262

ورند آ به یاد میدر این مثال از آماده سازی ادراکی استفاده شده است. وقتی یک حرف را قبالً دیده باشند در دفعه بعد راحتر 

 شود.و یادگیری درس جدید تسهیل می

 3ینه گز -263

( برای میثم همین موضوع 73گوییم تمرکز وجود ندارد که توجه شکل گرفته باشد ولی این توجه پایدار نباشد )ص وقتی می

 رخ داده است.
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 2 گزینه -264

های ذهنی فقط رمزگردانی . واژهو موفقیت مفاهیم ذهنی هستند دهایی مانند عدالت، امیکتاب یک مفهوم عینی و واژه

 توانیم تصویر آن را درشود یعنی میاند ولی کتاب عالوه بر رمزگردانی شنیداری رمزگردانی دیداری نیز میشنیداری شده

 ذیل عنوان مطالعه چندحسی(. 107و  106شود )صفحه ذهن مجسم کنیم درنتیجه بهتر به خاطر سپرده می

 1 گزینه -265

 3 گزینه -266

در  باشد. یعنی شخص دو مطلب را آموخته وفاصله مربوط به مرحله بازیابی می اثر تداخل و نقطه مقابل آن یعنی یادگیری با

 کند.شود و آنها را جابجا میرمزگردانی آن مشکلی نبوده ولی در مرحله ارائه آن مطالب دچار تداخل می

 1 گزینه -267

 گیرد.ارائه پیشنهادهای مختلف به صورت شورا در روش بارش مغزی صورت می

 4 گزینه -268

 های جدید و خالقانه برسیم.توانیم به پاسخدهیم میوقتی نوع نگاهمان به مسئله را تغییر می

 3 گزینه -269

 تهیه یک غذا با خوردن آن شروع از آخر است.

 1 گزینه -270

چشمم دید و دلم خواست ناشی از یک تصمیم مبتنی بر عواطف و هیجانات زودگذر است که ویژگی سبک احساسی است. 

 گیری اجتنابی وجود دارد.وعده سر خرمن دادن به معنی امروز و فردا کردن است که در سبک تصمیم

 2 گزینه -271

 شهای رزمی تیر اندازی با کمان را.کنیم و از بین ورزابتدا از بین سه مورد مختلف، ورزشهای رزمی را انتخاب می

 1 گزینه -272

 کشور تاثیرگذار است پیچیده است چون تعداد کاندیدها زیاد است. انتخاب نماینده : مهم است زیرا در آینده

 ای بگیریم پس فردی است.گیریم چه هدیهخودمان تصمیم می انتخاب هدیه :

 مهم است چون در زندگی نقش زیادی دارد ساده است چون فقط دو انتخاب وجود دارد. انتخاب شغل :

 گیرنداین مورد تصمیم می: گروهی است چون کادر فنی در انتخاب راهبرد
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 4 گزینه -273

 1 گزینه -274

مکن زند مداند ضررهای زیادی به خود میتواند دارای تاثیر مثبت باشد مثالً فردی سیگاری که میمی ناهماهنگی شناختی

 است در اثر این شناخت سیگار را ترک کند.

 2 گزینه -275

کند. استعداد ادبی و طبع شعری یک ویژگی ی است که تغییر نمیسخت بودن سواالت نسبت دادن آن به یک عامل بیرون

 درونی پایدار است. اگر گفته بود در نتیجه تالش خودم نفر اول المپیاد شدم یک اسناد درونی ناپایدار بود.

 

  عادل جعفری دبیر روانشناسی اَهرَم )استان بوشهر(                                                            
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