
کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...
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مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجهید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این مواقع  این یقین وجود نداشته باشد. در 

کنید و پاسخ  آورده شده مراجعه  پایین صفحه  که در  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  غیرفعال مغز  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانبر برای جلو زدن از همه!



که بطی  که: »گویند  کلیله ودمنه آورده است  نصراهلل منشی در 

است.  ماهی  که  پنداشت  دید.  ستاره  روشنایی  آب  در  )مرغابی( 

و  بیازمود  بارها  چون  نمی یافت.  هیچ  و  بگیرد  تا  می کرد  قصدی 

گمان  بدیدی،  که ماهی  روز هرگاه  دیگر  فروگذشت.  ندید  حاصلی 

این  ثمرت  و  نپیوستی  قصدی  است،  روشنایی  همان  که  بردی 

گرسنه بماْند.« تجربت، آن بودکه همه روز 

 این حکایت تمثیل خوبی برای نظریۀ »درماندگِی آموخته شده« 

شرایطی  به  نظریه  این  است.  معاصر  روانشناس  سلیگمن  مارتین 

)مانند  گذشته  تجربیات  براساس  افراد  آن  در  که  دارد  اشاره 

ندارد  ارتباطی  پیشرفت  با  کوشش  که  می رسند  نتیجه  این  به  شکست ها(  و  کامی ها  نا سرکوفت ها، 

کم کم، دست از تالش  که انجام دهند، به موفقیت و شادکامی نمی رسند. این گونه افراد،  و هرکاری 

گرسنه می مانند. کام و  کلیله و دمنه، نا برمی دارند و مانند مرغابِی حکایت 

گرامی،  دانش آموز  شما  که  شوند  ح  طر به گونه ای  پرسش ها  است،  شده  سعی  کتاب  این  در 

کتاب  کتاِب روان شناسی پایۀ یازدهم را بیاموزید. هدف اصلی این  آرام آرام و بدون تنش، سطربه سطِر 

نوشته شده، جنبۀ  تمام پرسش های  که  از سؤاالت چالش برانگیز است! چرا  پرهیز  و  ابهام  از  دوری 

کامی! آموزشی دارند و آن هم آموزشی بدوِن احساِس نا

امیدواریم هیچ گاه در پیچ وخم های زندگی، دچار درماندگِی آموخته شده نشوید و همواره تالش 

دیدید،  را  ستاره  روشنایی  گاهی  ماهی،  جای  به  گر  ا حتی  بدانید؛  مرتبط  پیشرفت  با  را  کوشش  و 

ناامید نشوید؛ زیرا ماهی های زیادی در انتظار شما هستند و همیشه می توانید با توِر امید، موفقیت 

کنید. و پیروزی را صید 

الناز قاسمی، امید میرحسینی

مقدمۀ مؤلفان
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روان شناسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

بی«   1 در زبان فارسی، از واژۀ »علم« استفادۀ زیادی می شود. منظور از »علم« در روان شناسی »علوم تجر

مورد  موضوع  بررسی  برای   ................ از  آن ها  در  که  است  بشری  علوم  اقسام  از  یکی  بی  تجر علوم  است. 

مطالعه استفاده می کنند. 

روشهاوابزارهایدقیقوقابلاندازهگیری B گذشتگان اطالعات A

کمک مشاهده و سایر روش های دقیق، ................ بررسی می شود. بی با   2 در علوم تجر

روابطمتقابلانسانها B رابطۀبینپدیدههایطبیعی A

 3 دانشمندان برای بررسی روابط بین پدیده های طبیعی از ................ استفاده می کنند.

پرسشهایعلمی،فرضیههاونظریهها A

ابزارهایخاص B

 4 واژۀ ................ به مفاهیم علمی مختلف اشاره می کند. 

)Proposition(بیانهایعلمی B )Science(علم A

بی عبارتند از: ................ .  5 بیان های علمی مهم در علوم تجر

مسئله،فرضیهونظریه B گان،اعدادوقضایا واژ A

وع می شود. وهش های دانشمندان با ................ شر  6 پژ

تحقیقاتاولیه B طرحمسئله A

................ بدهند. به این قبیل   7 دانشمندان با توجه به دانش و تجربۀ خودشان و پیشینیان سعی می کنند 

پاسخ ها »فرضیه« )Hypothesis( می گویند.

پاسخهایخردمندانهوسنجیدهایبهمسئلههایعلمی A

پاسخهایدرست B

 8 فرضیه، ................ به مسئله های علمی است.

پاسخدرست B پاسخاولیۀپژوهشگران A

 9 فرضیه ها می توانند ضمن این که در پاسخ به یک سؤال بیایند، ................ .

باعثطرحسؤالهایدیگرهمبشوند B پاسخسؤالیدیگرنیزباشند A

که ................ .  10 پاسخ خردمندانه به یک مسئله، فرضیه نام دارد 

میتواندصحیحیاغلطباشد B هموارهصحیحاست A

B10B9A8A7A6B5B4A3A2B1
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 دانشمندان درستی ................ را می آزمایند تا به درستی یا نادرستی آن پی ببرند.

نمادها B فرضیهها A

بی به عنوان ................ پذیرفته می شوند.  2 فرضیه ها در صورت تأیید تجر

یکاصلیاقانون B نظریه A

 3 نظریه ها با ................ به دست می آیند.

توجهبهفرضیهها B ترکیباصولوقوانینمختلف A

کامل می شود؟ کلمات  کدام  2 به ترتیب با  1 و   4 با توجه به نمودار زیر، جای خالی 

نظریه-فرضیه B فرضیه-نظریه A

بی را براساس ................ آن می سنجند.  5 نظریه های علوم تجر

بردیبودن کار سودمندیو B اهمیتوارزش A

 6 نظریه ها دارای دو سطح ................ هستند.

نظریوعلمی B ظاهریوتجربی A

 7 سطح ظاهری یک نظریه، ................ است.

ساختارشکلیونحوۀنگارشآن B حاصلتحقیقاتدانشمندان A

بی یک نظریه، ................ آن است.   8 سطح تجر

تجربهپذیریوپژوهشپذیری B قوانین A

بی« به یک اندازه رشد ................ .  9 همۀ نظریه های علمی در دو سطح »ظاهری« و »تجر

نکردهاند B کردهاند  A

 10 ساختار ظاهری برخی نظریه ها در زمان ارائه، ................ نیست.

برمبنایتحقیقعلمی B قابلبررسیتجربی A

A10B9B8B7A6B5A4A3B2A1
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الی
 آن
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وهش است. بی، توصیف، تبیین، ................ موضوع پژ  1 هدف علم روان شناسی همانند سایر علوم تجر

کنترل پیشبینیو B برد کار نتیجهو A

 2 به بیان دقیق و روشن مفهوم موردنظر، ................ می گویند.

تبیین B توصیف A

 3 روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر ................ قرار نگیرند.

پیشداوریشخصی B محیطاجتماعی A

 4 واژۀ ................ ، به بیان چرایی پدیده ها و واژۀ ................، به بیان چیستی پدیده ها اشاره دارد.

توصیف-تبیین B تبیین-توصیف A

 5 موفقیت در رسیدن به ................ به چگونگی توصیف و تبیین پدیدۀ مورد مطالعه بستگی دارد.

کنترل پیشبینیو B هدفونتیجه A

که ................ روشن تری داشته باشد، آسان تر است. کنترل موضوعی   6 پیش بینی و 

برد کار هدفو B توصیفوتبیین A

................ پدیده ها با دشواری های زیادی رو به رو است. بی، در   7 روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجر

برد کار تعریفو B توصیفوتبیین A

که پدیده های روانشناختی  تبیین پدیده ها در روان شناسی این است  و   8 مهم ترین دلیل دشواری توصیف 

که در علوم دیگر این گونه نیست. تحت تأثیر علت های ................ هستند در حالی 

زیادی B کمی  A

که در علوم دیگر ................ است در علم روان شناسی نیست. گونه  کنترل آن   9 پیش بینی و 

دشواروپیچیده B سهلوآسان A

گذشته« از ................ استفاده شده است.  10 در عبارت »حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات 

توصیف B تبیین A

B10A9B8A7A6B5A4B3A2B1
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 در عبارت »تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود« از ................ استفاده شده است.

تبیین B توصیف A

گرما امر ................ است، درحالی که پیش بینی انگیزه و پیشرفت، به مراتب،   2 پیش بینی انبساط فلز به وسیلۀ 

................ است.

آسانی-دشوارتر B دشواری-آسانتر A

عوامل  تأثیر  تحت  چون  است،  فیزیکی  مفاهیم  از   ................ روان شناختی  پدیده های  کنترل  و  پیش بینی   3 

کرد.  که به راحتی نمی توان آن ها را ................  متعددی است 

دشوارتر-تبیین B آسانتر-توصیف A

 4 استناد به نظر صاحب نظران )افراد متخصص و باتجربه( و مقام صالحیت دار، یکی از منابع ................ است.

کسبشناخت  B توصیفپدیدهها A

برای  عرفا  که  روش هایی  است.   ................ بر  مبتنی  شهودی،  روش های  و  وسلوک  سیر بر  مبتنی  شیوه های   5 

کسب شناخت دارند در این مقوله قرار دارد.

آزمایشومشاهده B درکدرونی A

وسلوک و روش های شهودی، ................ بودن آن است. گی شیوه های مبتنی بر سیر  6 مهم ترین ویژ

شخصیوغیرقابلتعمیم B عمومیوقابلتعمیم A

کسب شناخت محسوب می شوند.  7 شیوۀ ................ و روش ................، از دیگر منابع 

عارفانه-عینی B خردگرایانه-علمی A

 8 در شیوۀ خردگرایانه با کمک ................ و روش های مبتنی بر ................ به حقیقت چیزی پی می برند. فیلسوفان 

از این روش استفاده می کنند.

فلسفه-منطق B تجربه-آزمایش A

کسب شناخت است. در روش علمی از ................ استفاده می شود.  9 روش علمی یکی از روش های 

تکنیکهایذهنی B روشهایتجربی A

 10 روش های علمی، ................ هستند.

عینیوقابلتکرار B تجربیوغیرقابلتکرار A
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روان شناسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

نباید دیگر  انتخاب می کند،  را  کسب شناخت  از منابع  پاسخ یک سؤال یکی  به  برای رسیدن   1 وقتی فردی 

کسب شناخت را ................ بداند. منابع 

نامعتبر B معتبر A

کسب  و منابع دیگر  اعتماد می کنند  یافته های خود  به  از حد  بی، بیش  از دانشمندان علوم تجر  2 بسیاری 

شناخت را ................ می دانند. 

معتبر B نامعتبر A

کسب شناخت باید  کسب شناخت را انتخاب می کنیم، پاسخ ما نسبت به سایر منابع   3 وقتی یکی از منابع 

................ باشد، نه این که بگوییم ................ .

نیست-نمیدانم B نمیدانم-نیست A

 4 بعد از مطالعه به این نتیجه می رسیم که امکان ندارد اجزای منظومۀ شمسی بدون قاعده در فضا قرار گیرند. 

کرده ایم. کسب این شناخت از منبع ................ استفاده  ما برای 

استنادبهنظرصاحبنظرانومقامصالحیتݥݥدار A

روشعلمی B

کردن یک موقعیت نامعین، ................ می گویند.  5 به فرایند جست وجوی باقاعده و نظام دار برای مشخص 

روشعلمی B تحقیقوآزمایش A

 6 وقتی از مبدأ به سوی مقصد در حال حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را ................ می گویند.

فرایند B عمل A

 7 در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی، ................ باشد. 

نظامدار B هدفمند A

که به صورت ................ طی می شود.  8 روش علمی تابع قواعد مشخصی است 

نامنظم B )systematic(منظم A

که با مسئله مواجه می شود، ................ عمل می کند.  9 دانشمند برخالف فرد عادی هنگامی 

سریعوباعجله B منظموقاعدهمند A

ح مسئله، ................ را خلق می کنند.  10 دانشمندان به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی هستند و با طر

موقعیتناشناختهونامعین B شرایطپیچیدهای A
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 به واسطۀ روش علمی، ................ روشن می شود.

اطالعاتمبهم B موقعیتناشناخته A

 2 در روش علمی، هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود. به بیان دقیق و عینی هر متغیر، ................ می گویند.

روشعینی B تعریفعملیاتی A

 یکسانی برسند، یعنی ما از 
ً
 3 وقتی همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر موردنظر، به برداشت یکسان و یا تقریبا

کرده ایم. ................ استفاده 

تعریفعملیاتی B روشفلسفی A

که ................ می کند.  4 متغیر یعنی هر چیزی 

حرکت B تغییر A

 5 نمرۀ یک درس، مقادیر مختلفی از یک تا بیست را شامل می شود، پس نمرۀ یک ................ است.

ثابت B متغیر A

 6 ................ باعث سهولت اندازه گیری می شود.

تعریفعملیاتی B روشعلمی A

گی های اشیا و افراد.  7 اندازه گیری یعنی ................ ویژ

نسبتدادنعددبه B آزمایش A

 8 هرچه ................ دقیق تر تعریف شود، ................ هم دقیق تر است.

مسئله-نظریه B متغیر-اندازهگیری A

علمی  روش  یعنی  نیست،  شخصی  و  خصوصی  علمی،  روش  از  آمده  به دست  یافته های  می گوییم  وقتی   9 

گی ................ را دارد. ویژ

تکرارپذیری B انکارناپذیری A

بوط به انسان، روش علمی در ................ همواره  وهش های مر  10 به دلیل رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی پژ

با محدودیت هایی مواجه است.

علومتجربی B علمروانشناسی A
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روان شناسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 ................ و  سو  یک  از  دانش  پیشرفت  و   ................ روان شناسی،  در  مختلف  تعاریف  وجود  اصلی  دلیل   1 

دانشمند از سویی دیگر است.

گون-تجربههایشخصی گونا دیدگاههای B گذرزمان-زاویۀنگاه  A

 2 جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از ................ .

علماندازهگیریروانواعمالانسانی B علممطالعۀرفتاروفرایندهایذهنی A

 3 به هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار، ................ می گویند.

)Behavior( رفتار B عمل A

کنش های انسانی، از  کید بر   4 در تعریف روان شناسی، به دلیل عدم مشاهدۀ مستقیم بسیاری از رفتارها و تأ

واژۀ ................ استفاده می شود.

ناهوشیاری B فرایندهایذهنی A

وزه از فرایندهای ذهنی با واژۀ ................ تعبیر می شود.   5 امر

)Cognition(شناخت B  رفتار A

به صورت  که  چیزی  آن  به  و  می گویند   ................ است  مشاهده  قابل  مستقیم  به صورت  که  چیزی  آن  به   6 

غیرمستقیم قابل مشاهده است ................ می گویند.

رفتار-شناخت B  شناخت-رفتار A

پس  است،  مشاهده  قابل  مستقیم  به صورت  مثال  این  می رود.  او  سمت  به  دوستش  دیدن  با  حسین   7 

................ نام دارد.

رفتار B شناخت A

 8 فاطمه با نگاه به آینده، به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد. این مثال به صورت غیر مستقیم قابل 

مشاهده است، پس ................ نام دارد. 

شناخت B رؤیاپردازی A

................ قابل مشاهده است، پس  کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می کنند. این مثال به صورت   9 

................ نام دارد.

مستقیم-رفتار B غیرمستقیم-شناخت A

وندان می دهد. این مثال به صورت ................ قابل   10 تصاویر زیبای معابر شهری، احساس خوشایندی به شهر

مشاهده است، پس ................ نام دارد. 

مستقیم-رفتار B غیرمستقیم-شناخت A
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

که به نتیجۀ آن ................ می گویند. گوش و چشم را تحریک می کنند  گیرنده های حسی همچون   1 محرک ها، 

ک ادرا B احساس A

کمک ................، یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم؛ سپس محرک انتخاب شده را تعبیر   2 به 

و تفسیر می کنیم.

حافظه B )Attention(توجه A

گفته می شود.   3 به فرایند تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده، ................ 

)Perception(ک ادرا B احساس A

 4 تعبیر و تفسیر محرک انتخاب شده در محفظه ای به نام ................ نگه داری می شود.

حافظه B تفکر A

از  می کنند  سعی  بلکه  باشند،  خام  اطالعات  حاوی  فقط  فشرده  لوح  همانند  ندارند  تمایل  اندیشمندان   5 

اطالعات موجود در حافظه، ................ .

کنند برخیراحذف B استنباطهایزیادیداشتهباشند A

 6 برای استنباط اطالعات موجود در ................ از تفکر استفاده می کنیم.

مغز B حافظه A

 7 اندیشمندان سعی می کنند با بازنمایی آنچه در حافظه است به ................ دست یابند.

راهحلمسئلهها B مراتبباالترشناخت A

 8 فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه، ................ نام دارد. 

تفکر B توجه A

 9 تفکر شامل استدالل، قضاوت، ................ است.

ک توجهوادرا B حلمسئلهوتصمیمگیری A

کدام است؟ 2 به ترتیب  1 و  کلمات مناسب برای   10 با توجه به نمودار »چگونگی سطوح مختلف شناخت« 

حافظه-تصمیمگیری B شناختپایه-شناختعالی A
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روان شناسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 شناخت پایه شامل توجه، ................ و ................ است.

ک-حافظه ادرا B احساس-تفکر A

 2 متخصصان به انواع تفکر ................ می گویند.

ک ادرا B شناختعالی A

 3 از توجه تا تصمیم گیری، ................ نامیده می شود.

تفکر B شناخت A

 4 هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش ................ می شود.

پیچیدهتر B سادهتر A

 5 پردازش به معنای ................ است.

تصمیمگیری B دریافتوفهمبیشتر A

که به این  گی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری محرک، تکیه دارند   بر ویژ
ً
 6 برخی از پردازشگران صرفا

گفته می شود. حالت پردازش ................ 

پردازشمفهومی B کی پردازشادرا A

گی های مشترک محرک های مختلف دسترسی داشته باشند، به   7 برخی از پردازشگران سعی می کنند به ویژ

عبارت دیگر به مفهوم می رسند. نوع پردازش این قبیل افراد، ................ است.

پردازشمفهومی B کی پردازشادرا A

کارامدتر خواهد بود.  8 هرچه پردازش ما ................ باشد، شناخت شکل گرفته پایدارتر و 

مفهومیتر B کیتر ادرا A

 9 عالی ترین مرتبۀ شناخت، ................ است.

کوتفکر ادرا B حلمسئلهوتصمیمگیری A

 10 حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ................، کارامدتر از تصمیم گیری مبتنی برپردازش ................ است.

کی-مفهومی ادرا B کی مفهومی-ادرا A
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 نیوشا با دیدن لباسی قرمز، بر خرید آن اصرار دارد. این تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ................ است.

مفهومی B کی ادرا A

این  می گیرد.  خرید  به  تصمیم  سپس  و  می کند  بررسی  قیمت  و  دوام  کیفیت،  نرمی،  نظر  از  را  لباس  ترانه   2 

تصمیم گیری مبتنی برپردازش ................ است.

کی ادرا B مفهومی A

 3 در تعالیم دینی، سودمندترین معارف بشری را ................ دانسته اند.

معرفتنفس B شناختخدا A

 4 شناخت ابعاد غیرجسمانی انسان ابتدا در ................ مطالعه می شد.

روانشناسی B فلسفه A

 5 مبدأ شکل گیری روان شناسی علمی، سال ................ است.

1789 B 1879 A

کرد.  6 در سال 1879 برای اولین بار، ویلهلم وونت آلمانی در شهر الیپزیک آلمان، ................ را تأسیس 

اولینآزمایشگاهروانشناسی B اولیندانشکدۀروانشناسی A

 7 از نظر قرآن حیات انسان به دو شکل ................ است. )آیۀ 97 سورۀ نحل(

جسمانیوروحانییاروانی B دنیویواخروییاابدی A

 8 از نظر قرآن حیات انسان به شکل................، مشترک با سایر جانداران است. )آیۀ 97 سورۀ نحل(

دنیوی B اخروی A

 9 قرآن، زندگی ................ را متاعی فریبنده و زندگی ................ را سرای زندگانی و آرامش می داند. )آیۀ 32 سورۀ انعام(

اخروی-دنیوی B دنیوی-اخروی A

 10 از نظر قرآن عامل تغییر و تحول اجتماعی، ................ است. )آیۀ 53 سورۀ انفال(

خودانسان B محیطانسان A
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روان شناسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

و ................ است. )آیۀ 134 سورۀ بقره( گر  1 هر جامعه ای از دید قرآن در 

پنداررهبرانش B کردارخویش  A

 2 جاحظ، از پیشگامان روش ................ است.

علمی-تجربی B آموزشی-تربیتی A

 3 ابزارهای شناخت انسان از نظر جاحظ، ................ است.

علومتجربی B حس،عقلوالهام A

 4 ابن سحنون، دربارۀ ................ مطالب ارزنده ای دارد.

شرحوتوصیفنفس B هدفهایآموزشیووظایفمعلم A

که در اسالم به ................ و اقسام آن به شیوۀ ارسطو پرداخته است. ِکندی اولین فیلسوفی است   5 

علمروانشناسی B شرحوتوصیفنفس A

 6 به نظر فارابی، برای رسیدن به سعادت باید ................ انسان تقویت شود.

ُبعدمثبت B نفس A

 7 از نظر فارابی، شکوفایی فطرت ها از طریق ................ امکان پذیر است.

آموزش B  اجبار A

کید دارد.  8 ابن سینا، بر اهمیت ................ در جریان شناخت تأ

کحسی ادرا B تمرکزودقت A

 9 ابن  سینا، شناخت راستین را ................ می داند.

شناختعقلی B شناختحسی A

بیتی ................ است. بیت نفس و توجه به تفاوت های فردی از اصول و روش های تر  10 خودشناسی، تر

ابنسینا B فارابی A
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

گرفتن مراحل رشد، ................  بیتی ابن سینا می توان به شناخت استعدادها، در نظر   1 از اصول و روش های تر

کرد.  اشاره 

هدفهایآموزشیوشباهتهایفردی B گروهیوتشویق آموزش A

 2 دستگاه عصبی به خصوص مغز، اساس توانایی ما در زمینۀ ................ است. 

ک،حافظه،تفکروتعاملبادنیایاطراف توجه،ادرا A

خودشناسیوتربیتنفس B

کرد.   3 مغز را می توان به سه منطقۀ ................ تقسیم 

ضعیف،متوسطوقوی B پیشمغز،میانمغزومغزپسین A

 4 در سمت جلو و باالی مغز، ................ قرار دارد. 

پیشمغز B مغزپسین A

کناری، تاالموس و هیپوتاالموس است.  5 ................ شامل قشر مخ، هسته های قاعده ای، دستگاه لیمبیک یا 

میانمغز B پیشمغز A

نقش  ذهنی  فرایندهای  سایر  و  تفکر   در  چون  دارد؛  زیادی  اهمیت   ................ پیش مغز،  بخش های  بین  در   6 

اساسی دارد.

قشرمخ B هیپوتاالموس A

کناری در ................  نقش مهمی دارد.  7 دستگاه لیمبیک یا 

کردنوجفتگیری جنگیدن،تغذیه،فرار A

هیجان،انگیزش،حافظهویادگیری B

به صورت   
ً
عمدتا دارند،  نایافته ای  رشد   ................ این که  به دلیل  خزندگان،  و  ماهی ها  همچون  موجوداتی   8 

................ به محیط پاسخ می دهند.

قشرمخ-احساسی B دستگاهلیمبیک-غریزی A

 9 ................، اطالعات حسی را به قشر مخ منتقل می کند.

هیپوتاالموس B تاالموس A

کردن و جفت گیری را ................ تنظیم می کند. بوط به بقای نوع مانند جنگیدن، تغذیه، فرار   10 رفتار مر

تاالموس B هیپوتاالموس A
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روان شناسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 دستگاه ................، مهم ترین ساختار میان مغز است.

فعالسازشبکهای B کناری لیمبیکیا A

بوط به ................ از طریق دستگاه فعال ساز شبکه ای منتقل می شود.  2 پیام های مر

خوابوبرانگیختگی B بلعوهضم A

 3 مغز پسین، شامل ................ است.

قشرمخ،تاالموسوهیپوتاالموس B بصلالنخاع،پلمغزیومخچه A

کنترل فعالیت ................  است. کارکرد بصل النخاع،   4 مهم ترین 

قلبی،تنفسی،بلعوهضم B  هیجان،انگیزش،حافظهویادگیری A

که عالئم را از یک بخش به بخش دیگر مغز منتقل می کند.  5 ................ شامل رشته های عصبی است 

بصلالنخاع B پلمغزی A

کشش عضالنی با ................ است. کنترل هماهنگی بدن، توازن و   6 

پلمغزی B مخچه A

 7 نیمکرۀ چپ در ................ نقش مهمی دارد.

دانشمعناییواحساس B زبانآموزیوحرکت A

 نیمکرۀ چپ آن ها آسیب دیده است.
ً
که در ................ مشکل دارند، غالبا  8 افرادی 

دانشمعنایی B حرکاتمهارتی A

گنجینۀ ................ است.  9 نیمکرۀ راست، 

حرکاتمهارتی B دانشمعنایی A

 10 نیمکره های مغز و قشر مخ برای مقاصد عملی به چهار قطعۀ  ................ تقسیم می شوند.

گیجگاهیوپسسری پیشانی،آهیانهای، B راست،چپ،پیشمغزومغزپسین A
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درس اول  روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

وکار دارد.  1 قطعۀ ................ با پردازش حرکت و فرایندهای عالی مانند تفکر سر

پیشانی B آهیانهای A

وکار دارد.  2 قطعۀ ................ با پردازش تنی - حرکتی سر

آهیانهای B پسسری A

بوط می شود.  3 قطعۀ ................ به پردازش اطالعات دیداری مر

گیجگاهی  B پسسری A

کارکرد ................ وی مختل می شود. گر مغز انسان آسیب ببیند،   4 ا

عمومی B شناختی A

که در اثر ................ پدید می آید. وقی است   5 یکی از آسیب های مغزی، اختالل عر

سکته B تومور A

خ می دهد. گهانی شود، سکته ر  6 وقتی ................ مغز دچار اختالل نا

سلولهای B  جریانخون A

 7 دو نوع سکته وجود دارد؛ نوع اول، سکتۀ ................ و نوع دوم، سکتۀ ................ است. 

تومورمغزی-نئوپالسم B کمخونی-خونریزی  A

بی در رگ های خونی به وجود می آید و تکه ای از این بافت جدا شده، در   8 طی سالیان دراز، بافت های چر

سرخرگ مغز متوقف می شود. به این نوع سکته، سکتۀ ................ می گوییم.

خونریزی B کمخونی  A

 9 یک رگ خونی در مغز پاره می شود و با ریزش خون، سلول های مغزی موجود در منطقۀ آسیب دیده می میرند، 

به این نوع سکته، سکتۀ ................ می گوییم.

کمخونی  B خونریزی A

که باعث آسیب به مغز می شود، ................ است.  10 عامل دیگری 

تومورمغزی B فعالیتهایذهنیسخت A
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