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سخن ناشر
هر بار مرا شگفت زده می کند. بیست و چند سالی است که با هم زندگی می کنیم اما هر 
بار که کتابی برای انتشارات می نویسد مرا شگفت زده می کند. در مورد روش نوشتن 
کتاب و اهداف آن، باهم حرف می زنیم اما او هر آنچه می شنود را، هم دگرگون می کند 
هم ارتقا می دهد. به همین دلیل هر بار که نوشته ای را برایم می خواند )که رو به شما 

دانش آموزان عزیز است(، من همانطور که می خواند چشمانم درشت می شوند.
با کتاب های دیگری که کار کرده  این کتاب را طوری نوشته است که  خانم جلیلی، 
است، متفاوت است. تفاوت در این است که این کتاب قرار است شما دانش آموزان 
عزیز را با تست های درس به درس و تست های آزمونی به درجه ای از ارتقاء برساند 
که نتایج درخشان بگیرید. در واقع این کتاب طراحی شده است که شما در کنکور از 
درصد80 به 100 برسید. هدف این است که حداکثر درصد را در درس روان شناسی 

به دست بیاورید.
موضوع تست ها طوری انتخاب شده اند که در درجة اول شما را مرحله به مرحله با 
مفاهیم کتاب درسی آشنا کنند و در درجة دوم تست ها طوری طراحی شده اند که شما 
از یک تست چندین مطلب را یاد بگیرید و در نتیجه با زدن یک تست، چندین تست 
را یاد گرفته  باشید و در درجة سوم، تست ها هر کجا که نویسنده می دانسته است که 
شما نیاز به راهنمایی برای حل تست دارید، برایتان کنار تست، خط راهنمای آن تست 
را نوشته است که شما برخورد درست با تست را یاد بگیرید و البته این خط راهنما 
شامل پاسخ به تست نمی شود؛ بلکه دربرگیرندة یاددهی ایدة حمله به تست است و 

همین موضوع این کتاب را برای شما کاربردی و برای من جذاب می کند.
کتاب  هم  انسانی  علوم  حوزة  در  است  سال  بیست  به  نزدیک  که  ناشری  عنوان  به 
نوشته ایم و هم چاپ کرده ایم و هم در حوزة آزمون علوم انسانی و مدارس علوم انسانی 
به طور جد فعال بودیم، حس شهودی دارم و آن این که می دانم این کتاب در میان 

شما دانش آموزان علوم انسانی دوستداران زیادی خواهد داشت.

در انتها آرزو می کنم هم برای خودم و هم برای نویسنده و هم برای شما دانش آموزان 
علوم انسانی که برای رسیدن به آرزوهایمان کوتاه نیاییم و از پا ننشینیم و هرگاه کسی 
به ما گفت که شدنی نیست و تو به آرزوهایت نمی رسی بلند شویم از جایمان، و راه 
عزیز  دانش آموزان  نزد شماست  در  آینده  برویم.  راه  باز  که شدیم  و خسته  بیافتیم 

علوم انسانی.

                       
وحید تمـنا     



ادامۀ
و در یک قالب منطقی ترکیب می کردیم. یعنی همان مهارتی که برای درک مفهوم یک رویداد یا 
متن یک پرسش، به آن نیاز داریم. ما زمانی می توانیم به یک پرسش پاسخ دهیم که مفهوم آن را 
درک کرده باشیم و برای درک مفهوم یک پرسش باید متن آن را به اطالعات سازنده اش تجزیه 
کنیم و با برقراری ارتباط بین اطالعات به دست آمده و دانش پیشین خود، آنها را تحلیل و در 
نهایت، به درک مفهوم آن برسیم. اما تنها آگاهی داشتن از یک مهارت، به کار گیری آن را برای 
ما آسان نخواهد کرد و ابتدا باید آن را یاد بگیریم و یادگیری هر مهارت، نیازمند تمرین، تمرین 
و تمرین است. از این رو، در این کتاب با طراحی سؤال ها و پاسخ های ارائه شده به آنها، در ایجاد 

زمینة تمرین برای فراگیری این مهارت توسط شما عزیزان، تالش شده است. 
آرزویم این است که شما آینده ای سرشار از موفقیت را برای خود رقم بزنید. 
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روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعهدرس 1

مقدمه
 علم ورسن شناسی تأثیر ریژگی های ورسن شناختی وس بر عملکرل سنسان بروسی می کند.

 ریژگی های ورسن شناختی نقش مهمی لو عملکرل سنسان لسول. برسی مثاد پیشرفت یک لسنش آموز 
تنها به میزسن لسنش کسب شده توسط سر بستگی ندسول، بلکه تحت تأثیر عوسمل ورسن شناختی - 
مثل عالقه به تحصیل ر پیشرفت، نحوة مطالعه، سبک  تربیتی رسلدین، سوسله ر سخت کوشی ر منظم 

بولن -  قرسو لسول.
 لغدغة ورسن  شناسان، سوسئة پاسخ های لقیق ر معتبر )علمی( به پرسش های ورسن شناسی سست.

به  شده  سوسئه  پاسخ های  سعتباو(  )سوزیابی  نالوستی  یا  لوستی  سز  آگاهی  برسی  مؤثر  ورش  لر   
پرسش های ورسن شناسی عباوت سست سز:

1- همخوسنی پاسخ ها با رسقعیت  های تأیید شدة علمی )سازگاوی پاسخ ها با لسنش علمی موجول(
2- سستفاله سز ورش علمی برسی بروسی ر تأیید پاسخی که لسنش یا رسقعیت های سثبات شدة علمی 

لو موول آن رجول ندسول.
 پاسخ سفرسل غیرمتخصص به پرسش های ورسن شناسی، شخصی ر عامیانه )ناهمخوسن با رسقعیت های 

تایید شدة علمی( سست.

علمچیست؟
 علم روان شناسی، شاخه ای از علم تجربی است.

 علوم تجربی با استفاده از روش های دقیق، همچون مشاهده، رابطة بین پدیده های طبیعی را بررسی می کنند. 
 دانشمندان برای بررسی روابط بین پدیده ها از پرسش های علمی، فرضیه ها، قوانین علمی و 

نظریه ها استفاده می کنند.
 منظور از بیان های علمی در علوم تجربی، مفاهیم علمی مختلف است.

 برخی از بیان های علمی مهم عبارت اند از: مسئله، فرضیه، قانون و نظریه
 بیان های علمی به صورت پیوسته هستند، یعنی بین آنها رابطة سلسله مراتبی وجود دارد، به عبارت 
دیگر، رابطة بین آنها از روند تکاملی پیروی می کند. )هر بیان علمی بعد از کامل شدِن بیان علمِی پیش 

از خود، شکل می گیرد.(
مسئله    ←    فرضیه    ←    قانون یا اصل    ←    نظریه

لوا سرد

مسئـله
اولین فعالیت در تحقــیق است، )تحقیق با مسئله آغاز می شود.(

فرضیــه
 پاسخ اولیه به مسئله است. 

)ضمن اینکه در پاسخ به یک سؤال می آید، می تواند باعث طرح سؤا ل های دیگر 
شود.(

خردمندانه و سنجیده است. 
)مبتنی بر دانش و تجربة پژوهشگرو پیشینیان اوست.( )با شک و تردید همراه نیست.(

تأیید یا رد آن نیازمند بررسی دقیق آن است. )با قطعیت و مفاهیم ارزشی 
مثل بایدها و نبایدها و درست و نادرست بیان نمی شود.(
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مسئـله
اولین فعالیت در تحقــیق است، )تحقیق با مسئله آغاز می شود.(
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علومتجربیچههدفهاییرادنبالمیکند؟
اهداف علوم تجربی عبارت است از:

1- توصیف پدیده ها،    2- تبیین پدیده ها،     3- پیش بینی پدیده ها،    4-کنترل پدیده ها

ــا را  ــروز پدیده ه ــت ب عل
بیــان می کنــد.

)بیــان چرایــی پدیده هــا 
ــت.( اس

بـرای مثال، چرایـی تحکیم 
حافظه بـا این جملــه بیان 

که: می شـود 
»تکـــرار به موقـع خاطرات 
موجــب تحکیــم حافظــه 

می شـود.«

تبیین پدیده های روان شناختی 
دشـوارتر از تبییـن پدیده های 
سـایر علوم، همچـون فیزیک 
اســـت؛ زیــرا پدیده هــای 
روان شناختـــی تحت تأثیــر 
عوامـل متعـددی قـرار دارند.

پیش بینی و کنترلتبیین
تبییـن  و  توصیـف  چگونگـی  »به 

بستگی دارد.«
»هر چه توصیف و تبیین روشن تر 
باشد، پیش بینی و کنترل آسان تر 

خواهد بود.«
»پیش بینـی و کنترل پدیده هــای 
روان شناختی دشوارتر ازسایر علوم 
است، چـون تبیین آنها دشـوارتر 
پیش بینـی  مثـال:  بــرای  اسـت. 
دشوارتر  پیشرفت  انگیزة  افزایش 

از پیش بینی انبساط فلز است.«

مسئلـه  خـردکردن  »روش  جملـة 
مهــارت حـل مسئلـه را افزایـش 
می دهد«، نمونه ای از پیش بینی است. 
خردکـردن  مهـارت  آمـوزش  با 
مسئله، حل مسئله تحت »کنترل« 

قرار می گیرد.

اولین هدف روش علمی 
است.

بیــان دقیـق و روشــن 
پدیده ها است.

پدیده ها  چیستــی  )بیان 
است.(

توصیف  در  مثال  برای 
حافظه می گوییم:

»حافظــه یعنی قــدرت 
یــادآوری و بازشناسـی 

خاطرات گذشته«

تفاوت روان شناسان با افراد 
عادی در توصیف پدیده ها 
در این است که روان شناسان 
در توصیف پدیده ها دقیق 
هستند و سعی می کنند تحت 
شخصی  پیش داوری  تاثیر 

قرار نگیرند.

توصیـف

 در روان شناسی تجربی )علمی( سعی می شود مهم ترین علل بروز پدیده ها مطالعه شود.

فرضیه ای که به  صورت تجربی تأیید شده، به قانون یا اصل تبدیل می شود.
قانون یا اصل

نظــریه
»حاصل مجموعه ای از قوانین است.« 

)مجموع اصول حافظه، نظریه های فراموشی را شکل می  دهند.(
»مفهوم پدیده ها و چگونگی آنها را تبیین می کند.«

براساس سودمندی و کاربردی بودن آن، سنجیده می شود.
دارای دو سطح است:

1- ظاهری: ساختار شکلی و نحوة نگارش نظریه
2- تجربی: تجربه پذیری یا پژوهش پذیری سطح ظاهری

برخی از نظریه های علمی در تمام علوم، در دو سطح خود به یک اندازه رشد 
نکرده اند؛ زیرا ساختار ظاهری آنها در زمان ارائه، قابل بررسی تجربی نیست. 

)یعنی این نظریه  ها در زمان ارائه، پشتوانه تجربی قوی ندارند.(
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روان شناسی رشددرس 2

تعریفروانشناسیرشد
روان شناسی رشد، شاخه ای از علم روان شناسی است و تغییراتی را که در طول زندگی )فراخنای 
زندگی( - از زمان تشکیل نطفه تا هنگام مرگ - روی می دهد، شناسایی و پیش بینی می کند.

تا به شناخت بهتری از تغییرات  روان شناسان، رشد را به جنبه های مختلف تقسیم می کنند 
رشد دست یابند.

در جدول زیر به جنبه های مختلف رشد اشاره شده است.

جنبه های رشد

جسمانی
1- تغییرات ظاهری بدن )مثل رشد قد و وزن(شامل:

2- تغییرات اعضای داخلی بدن )مثل استحکام استخوان ها، رشد غدد، 
رشد  تولیدمثل،  دستگاه  رشد  چربی،  بافت  حجم  کاهش  یا  افزایش 

غدد، رشد دستگاه عصبی مثل افزایش وزن مغز( 

شامل تغییرات مربوط به توانایی های شناختیشناختی
مثل: رشد زبان، توجه، حافظه، حل مسئله، هوش، خالقیت، تمیز دادن، قضاوت 

کردن و تصمیم گیری

به رشد احساسات و بروز آنها مربوط می شود.هیجانی
ترحم  پشیمان شدن،  داشتن،  بر خواسته  اصرار  ترس،  بروز  ابراز خشم،  مثل: 

کردن، احساس شادی و غم

اجتماعی
شامل تغییراتی است که در ارتباط با روابط فرد با افراد دیگر روی می دهد.

امور زندگی خود و  یافتن )به دست گرفتن  با همساالن، استقالل  مثل: روابط 
خودمختاری(، هویت یابی )تمایز قائل شدن بین خود و دیگران(.

شامل تغییر در قضاوت اخالقی و شکل گیری ارزش ها و اصول اخالقی و رفتاری است.اخالقی
مثل: رعایت حقوق دیگران، انجام کارهای نیک، اعتقاد به توزیع عادالنة منابع 

و کمک کردن به افراد گرفتار

عواملمؤثربررشد
روان شناسان رشد معتقدند تغییراتی که در طول زندگی افراد رخ می دهد، معلول دو عامل است:

1- عوامل وراثتی؛ 2- عوامل محیطی

عوامل محیطیعوامل وراثتی

به  وراثتی  بررسی عوامل  با  روان شناسان رشد 
دنبال این هستند که: 

»آیا هر فرد از ابتدای تشکیل نطفه، خصوصیات 
ثابتی به دست می آورد؟«

روان شناسان رشد با بررسی عوامل محیطی به 
دنبال این هستند که:

به  افراد،  در  خصوصیات  شکل گیری  برای  »آیا 
محیط های مناسب و آموزش )یادگیری( نیاز است.«

لوا لرد
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روانشناسی
لوا لرد

ویژگیهایرشددردورةقبلازتولد
 رشد دورة قبل از تولد، از زمان تشکیل نطفه تا زمان تولد را دربر می گیرد. )رشد انسان از 

زمان تشکیل نطفه آغاز می شود.(
 نطفه زمانی تشکیل می شود که اسپرم پدر، تخمک مادر )اووم( را بارور کند.

تخمک بارور شدة طبیعی )نطفة طبیعی( 46 کروموزوم دارد که: 

 عوامل مؤثر بر رشد دورة قبل از تولد شامل:
1- عوامل وراثتی: وراثت موجب انتقال صفات از کروموزوم های والدین و ژن  های روی آنها 

به کودک می شود.
2- عوامل محیطی مثل: سن مادر، حاالت هیجانی مادر، کیفیت تغذیة مادر، آلودگی محیط 

و ... است.

ویژگیهایرشددردورةکودکی)تولدتا12سالگی(
 سرعت و تغییرات زیاد رشد در دورة کودکی باعث می شود بسیاری از افراد تصور کنند که 
روان شناسان فقط رشد دورة کودکی را بررسی می کنند. در حالی که رشد، از زمان انعقاد 

نطفه تا پایان زندگی بررسی می شود.
 دورة کودکی نسبت به دوره های بعدِی رشد اهمیت زیادی دارد.

وشد جسمانی - حرکتی لو لروة کولکی
 رشد جسمانی - حرکتی، ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبة رشد است.

رشد حرکتیرشد جسمانی

شامل تغییر در:
1- ظاهر بدن:

* وزن کودک 6 ماهه: دو برابر زمان تولد است.
* وزن کودک یک ساله: سه برابر زمان تولد است.

* قد: بلندتر از زمان تولد است.
2- اعضای بدن

* وزن مغز افزایش می یابد.
* استخوان ها محکم تر می شود.

کودکان مهارت های حرکتی درشت را قبل از 
مهارت های حرکتی ظریف به دست می آورند.

مثل  بزرگ  عضالت  با  درشت:  حرکات   -1
عضالت ساعد و بازوها انجام می شود.

مثل  کوچک  عضالت  با  ظریف:  حرکات   -2
عضالت انگشتان انجام می شود.

)مثل گرفتن لیوان، برداشتن چیزی با انگشتان، 
قیچی کردن، بستن بندکفش(

 15 تا  تولد  از  درشت  حرکات  رشد  روند 
ماهگی، به طور میانگین عبارت است از:
2 ماهگی← باال نگه داشتن چانه و سینه

5 ماهگی← غلت زدن
6 ماهگی← نشستن با کمک
8 ماهگی← نشستن مستقل

10ماهگی← ایستادن با کمک
12ماهگی←  بلند شدن از وضعیت نشسته )با کمک(

14ماهگی← ایستادن مستقل
15ماهگی← راه رفتن مستقل

23کروموزمراازپدرمیگیرد. 23کروموزمراازمادرمیگیرد.
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روانشناسی
لوا سود

توهمخطای ادراکی

می افتد.  اتفاق  بیرونی  محرک  حضور  در 
)محرک حضور دارد، ولی ادراک ما از آن با 

خطا همراه است.(

در غیاب محرک بیرونی اتفاق می افتد. )برای 
مثال، صدایی که وجود ندارد، شنیده می شود، 

یا یک شیء که وجود ندارد، دیده می شود.(

افراد مبتال به اختالل های روانی یا افرادی که همة انسان ها دچار خطای ادراکی می شوند.
توهم  دچار  هستند،  مخدر  مواد  تأثیر  تحت 

می شوند.

مکتبگشتالت
 گشتالت، یک واژة آلمانی و معادل واژه های »کل« و »هیئت« است.

 روان شناسان گشتالت:
 کل را بیش از مجموع اجزای تشکیل دهندة یک شیء یا رویداد می دانند.

 کل را عالوه بر مجموع اجزا، شامل روابط بین اجزا هم می دانند که از جمع اجزا به دست 
نمی آید.

 معتقدند روش های جزءنگر- که اشیاء یا رویدادها را متشکل از مجموع اجزای تشکیل 
دهندة آن می دانند- درک جامعی از ادراک ایجاد نمی کنند.

 روابط بین اجزا و تأثیر آنها بر ادراک ما را با چند اصل ساده توضیح می دهند.
برخی سز سصود گشتالت عباوت سند سز: 

زمینه های  تحت تأثیر  از یک شکل،  ما  ادراک  اصل،  این  اساس  بر  1- اصل شکل و زمینه: 

مختلف، تغییر می کند. برای مثال: 
 مثال اول: در تصویر »الف« اندازة دایره های وسط 
با هم برابرند، اما دایره  ای که با دایره های بزرگ تر 

احاطه شده است، کوچک تر ادراک می شود. 
 مثال دوم: در تصویر »ب«، حرف B را با توجه به 
حروف A و C، حرف B و با توجه به اعداد 12 و 

14، عدد سیزده می خوانیم.
 مثال سوم: نحوة سازماندهی ادراک ما در خطاهای پونزو و مولر- الیر، بر اساس اصل شکل 

و زمینه توضیح داده می شود.
منظور از شکل و زمینه چیست؟

مثل  می بینیم؛  زمینه  جلوي  در  را  آن  و  مي کنیم  توجه  آن  به  ما  که  است  بخشي  شکل، 
دایره های وسط در شکل »الف« و حرف B در شکل »ب«.

زمینه، بخشي است که ما به آن توجه نداریم و آن را به صورت محو و پشت شکل مي بینیم؛ 
مثل دایره های اطراف دایره های وسط در شکل »الف« و حروف A و C و اعداد 12 و 14، 

در شکل »ب«.
اشیایی که در کنار هم قرار می گیرند، در یک گروه  این اصل،  براساس  2- اصل مجاورت: 

ادراک می شوند. برای مثال: 
 مثال اول: ما شکل روبه رو را به  صورت سه گروه 
شده  تشکیل  دایره  دو  از  گروه،  هر  که  می بینیم 
است. یعنی دایره های نزدیک به هم را با هم و در 

یک گروه مي بینیم. 

بالف
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سؤاالت تستی
روان شناسی آزمون 1 درس سوم مدت پاسخگویی: 15 دقیقهتعداد سوال: 20

منظور از میزان خاصی از ذرات گازی شکل سنگین تر از هوا که دریافت های حسی را    81
امکان پذیر می سازد، چیست؟�������������������������������������������������������������������������������������������������� )مفهویم(

1 تأثیر پایداری دریافت های حسی در تحریک حواس
2 حداکثر حساسیت فیزیکی در حواس مختلف 

3 تأثیر شدت محرک بر تحریک گیرنده ها
4 آگاهی نسبت به موضوعات محسوس

در توجه تقسیم شده چه اتفاقی می افتد؟ �������������������������������������������� )سراسرس خارج از کشور- 96(   82
1 عوامل محیطی باعث حواس پرتی می شود. 

2 توجه فرد روی یک خبر مهم متمرکز می شود.
3 چند نوع اطالعات به طور مساوی دریافت می شود. 
4 چند نوع اطالعات به طور هم زمان پردازش می شود. 

به    83 به ترتیب،  کتاب«،  یک  در  تصویری  تنوع  »وجود  و  درسی«  مطالب  هدفمند  »مطالعۀ 
افزایش کدام عوامل منجر خواهد شد؟�������������������������������������������������������������������������������� )مفهویم(

1 آشنایي نسبي با محرک- تغییرات درونی محرک
2 درگیری ذهنی با محرک- تغییرات درونی محرک
3 درگیری ذهنی با محرک- آشنایي نسبي با محرک
4 آشنایي نسبي با محرک- درگیری ذهنی با محرک

ادراک ما از یک انسان به عنوان یک کل یکپارچه، در حالی که به نردۀ چوبی افقی تکیه    84
داده و بخشی از بدن او به وسیلۀ نرده پوشیده شده است، براساس کدام اصل گشتالت 
سازمان می یابد؟  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )مفهویم(

1 استمرار
2 مجاورت 
3 مشابهت

4 شکل و زمینه 
بسیار    85 ما  برای  آن  دادن  دست  از  تبعات  که  صورتی  در  هدف،  محرک  ردیابی  هنگام 

����� )مفهویم( سنگین باشد، احتمال اتخاذ کدام تصمیم نادرست، بیش از سایر موارد است؟ 
1 ردیابی عالمت غایب

2 ردیابی عالمت حاضر و غایب
4  ردیابی عالمت حاضر

4 عدم ردیابی عالمت غایب 
������������������� )كناکیش(   86 پیدا کردن حرف X در شکل روبه رو تحت تأثیر کدام عامل قرار دارد؟

1 ویژگی منحصر به فرد هدف
2 آشنایی نسبی با موضوع

3 تعداد عوامل انحرافی
4 پدیدة خستگی  

���������������������������������������  )سراسرس – 97(   87 انجام دادن  کدام دو فعالیت ، دشوارتر از بقیه است؟
1 با رفیق پهلودستی حرف زدن و از گفته های معلم یادداشت برداشتن 
2 رانندگی کردن و حرف های دوست خود را در موبایل گوش کردن 

3 خانه را جارو کشیدن و در عین حال به تلویزیون نگاه کردن 
4 راه رفتن، حرف زدن و درعین حال چیزی خوردن

هنگام پاسخ گویی به این سؤال باید به دو نکته 
توجه داشته باشیم.

 1- فرایند توجه مورد پرسش است. 2- نوع 
توجه، توجه تقسیم شده است. 

برای پاسخ گویی به چنین پرسش هایی باید ببینیم بین احساس و ادراک 
محرک چه تفاوتی وجود دارد؟ 

نشانه ها را از درون متن سؤال بیرون بیاور. ابتدا باید بدانی که منظور 
همراه  سنگین  تبعات  با  هدف  دادن  دست  »از  شده  گفته  اینکه  از 

است«، چیست؟
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سؤاالت تستی
روان شناسی

دو خط پر رنگی که در تصویر زیر، در جهت عمودی رسم شده اند با هم برابرند، اما یکی    88
از آنها بزرگ تر از دیگری ادراک می شود. عدم تطابق ادراک و احساس ما از اندازۀ این 
دو خط با توجه به کدام یک از اصول گشتالت توضیح داده می شود؟�������������������������� )كناکیش(

2 اصل مجاورت  1 اصل شکل و زمینه  

4 اصل استمرار  3 اصل مشابهت   

خواندن یک مطلب علمی همراه با رؤیت تصاویر آن، ................�����������������������������������  )مفهویم(   89
1 در صورت عدم وجود آگاهی نیز امکان پذیر است. 

2 موجب تقسیم توجه بین دو تکلیف می شود.

3 اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش می دهد. 

4 به ایجاد توجه متمرکز منجر می شود.

بازخوانی یک پیام مکتوب با سرعتی بسیار سریع تر از هنگامی که آن را برای بار نخست    90
خوانده اید، حتی اگر به یاد نداشته باشید که تا کنون چنین مطلبی را خوانده اید، بیانگر 
چیست؟ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  )مفهویم(

1 آشنایی نسبی

2 خوگیری 

3 آماده سازی 

4 توجه تقسیم شده

کدام عبارت در ارتباط با دشواری یک تکلیف درست است؟��������������������������������������� )کناکیش(   91
1 با حفظ توجه در ساعات طوالنی، رابطة مستقیم دارد.

2 به ایجاد توجه متمرکز و افزایش آگاهی منجر می شود.

3 با مدت زمان مفید برای ایجاد توجه مستمر، رابطة معکوس دارد.

4 در شرایطی که به توجه تقسیم شده نیاز داریم، موجب افزایش کارایی توجه می شود. 

اگر به طور هم زمان، اطالعات متفاوت به هر دو گوش یک فرد ارائه شود و به او گفته شود    92
فقط به اطالعات دریافت شده از گوش راست خود توجه کند، در مرحلۀ یادآوری، عالوه 
بر اینکه اطالعات دریافت شده از گوش راست را به یاد می آورد، به اطالعات دریافت 
شده از گوش سمت چپ خود نیز به طور ناآگاهانه دسترسی خواهد داشت، به طوری که 
پاسخ کدام  برد.  به کار خواهد  بعدِی خود  مکالمات  در  تلویحی  به طور  را  اطالعات  آن 
���������������������������������������������������������������������������� )مفهویم( پرسش، علت این امر را توضیح می دهد؟

1 آیا همة افراد اطالعات را با دور زمانی یکسان ذخیره می کنند؟ 

2 آیا به همة آنچه توجه داریم، آگاهی کامل داریم؟

3 چگونه می توانیم حافظة بهتری داشته باشیم؟

4 چگونه می توانیم تمرکز ایجاد کنیم؟

گشتالت    93 اصول  کدام  براساس  به ترتیب،  »ج«  و  »ب«  »الف«،  شکل های  از  ما  ادراک 
سازمان می یابد؟ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )كناکیش(

1 مشابهت- مجاورت- استمرار  

2 مشابهت- تقارب- استمرار 

3 تقارب- مشابهت- مجاورت 

4 تقارب- مجاورت- مجاورت 

متن سؤال را تجزیه و واژه های کلیدی آن را پیدا می کنیم: »بازخوانی... 
سریع تر از ... خواندن آن در بار نخست« این واژه ها به کدام مفهوم 

اشاره دارند؟

 متن سؤال را تجزیه می کنیم. 1- هر دو گوش 
دریافت  را  متفاوتی  به طور هم زمان، اطالعات 
می کنند. 2- اطالعات گوش راست مورد توجه 
به  راست  گوش  اطالعات   -3 می گیرد.  قرار 
به طور   -4 می شود.  آورده  یاد  به  آگاهانه  طور 
ناآگاهانه به اطالعات گوش چپ دسترسی دارد. 

الف

ب

ج
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قوی،    101 دانش آموز  یک  کنار  در  متوسط  دانش آموز  یک  که  می شود  موجب  عامل  کدام 
������������������������������������������������������� )سراسرس خارج از کشور- 96 با تغییر گزینه ها( »ضعیف« به نظر برسد؟ 

4 شدت محرک  3 محرومیت حسی  2 جبران حسی  1 خطای ادراکی 
ما ادراک خود از شکل های »الف«، »ب« و »ج« را به ترتیب، براساس کدام اصول گشتالت    102

سازمان می دهیم؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )كناکیش(
1 مجاورت- مشابهت- استمرار
2 مشابهت- مجاورت- استمرار
3 مجاورت- مشابهت- تقارب

4 مشابهت- مجاورت- تقارب                
اگر یک توپ رنگی را به طور مکرر از یک جهت ثابت به کودک ارائه دهیم و سپس، آن    103

را از جهت دیگری به او نشان دهیم، نظر کودک را جلب خواهد کرد. در این شرایط، 
جلب توجه کودک، بیانگر کاهش تأثیر کدام عامل خواهد بود؟  ������������������������������ )مفهویم(

1 تغییرات درونی محرک
2 آشنایی نسبی با محرک

3 انگیختگی ذهنی
4 تداوم توجه

خطای اکثر مردم در تشخیص سمت راست و چپ بدن خود، ناشی از تأثیر کدام عامل بر    104
کاهش کارایی توجه است؟ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� )مفهویم(

2 عدم آشنایی با چهار جهت اصلی  1 به کارگیری توجه متمرکز در انجام تکلیف 
4 تشابه تکالیف مورد نظر  3 ویژگی های شخصی و دشواری تکلیف 

کار تکنسین رادار در یک منطقۀ جنگی، نگاه کردن متوالی به صفحۀ رادار و ردیابی هواپیمای جنگی    105
است. تصمیم درست در چنین شرایطی، هنگام عدم حضور محرک هدف چیست؟ ���������������� )مفهویم(

1 هشدار کاذب
2 اصابت درست

3 رد درست
4 از دست دادن محرک 

این جمله که »پردازش دیداری جایگزین پردازش شنیداری در افراد ناشنوا می شود«،    106
بیانگر چیست؟ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )مفهویم(

2 جبران نقص حواس از طریق حواس دیگر  1 کارآمدی دریافت های چند حسی 
4 عدم آگاهی کامل نسبت به تحریکات حسی 3 حداقل شدت محرک برای تحریک حواس 

���������������������������������� )کناکیش(   107 خستگی در کدام شرایط، مهم ترین عامل کاهش کارایی است؟
2 یافتن محرک در مکانی نامعلوم  1 ردیابی محرک در دورة زمانی طوالنی 

4 افزایش تغییرات درونی  3 عدم تطابق احساس و ادراک 
ادراک ما از دو مجموعۀ اصوات تکرار شونده که با وجود تداخل آنها با یکدیگر، همدیگر    108

را قطع نمی کنند و هر یک از مجموعه ها به صورت اصوات متعلق به هم شنیده می شود، 
براساس کدام اصل گشتالت سازمان می یابد؟  ���������������������������������������������������������������� )مفهویم(

1 استمرار
2 شکل و زمینه

3 مجاورت
4 مشابهت 

الف ب ج

باید به این بخش از سؤال توجه کنیم که به ارائۀ یک محرک از زاویۀ 
متفاوت اشاره دارد.  

دقت  به  بار  چند  را  آن  کل  نیست  الزم  سؤال،  این  درک  برای 
داشته  توجه  آن  بخش  مهم ترین  به  است  کافی  فقط  بلکه  بخوانیم، 

باشیم.

با هم تداخل  متن سؤال را تجزیه می کنیم. دو مجموعۀ اصوات: 1- 
می کنند. 2- هم دیگر را قطع نمی کنند. 3-  هر یک از مجموعه های 

اصوات، به صورت صداهای متعلق به هم شنیده می شود.«



130

پاسـخـنامــه
روانشناسی

مربوطاست←رشدجسمانی
انجامرفتارهایمستقل)استقاللیافتن(← 
صفحۀ 46 و 50 كتاب دریس    رشداجتماعی 

درجملۀاول:بهتأثیرپرورش   77
برکسبتخصصاشارهشدهاست.تربیتو

پرورش،عاملمحیطیاست.
درجملۀدوم:بهیکسانبودنترتیببروز
اشاره انسانها همۀ در حرکتی رفتارهای
شدهاست.یعنیباوجودمحیطهایمتفاوتی
زندگی آن در مختلف انسانهای که
حرکتی- رفتارهای بروز ترتیب میکنند،
مثلغلتیدن،نشستنباکمک،نشستنبدون
کمکو...-درهمۀانسانهایکساناست،
پسدراینجمله،بهتأثیرعاملوراثتیدر

رشدتأکیدشدهاست.

صفحۀ 38 تا 42 كتاب دریس     
سؤال،   78 این در مهم نکتۀ 

در که است رویدادهایی دانستن محتمل
یعنی نیستیم. مواجه آنها با حاضر حال
فرضیهسازی موقعیت، یک پیشبینی در
بهره مختلف احتمالهای از و میکنیم
صفحۀ  55 كتاب دریس  میبریم. 

خشم،یکیازاشکالهیجانی   79
ممکن کنترل، عدم صورت در که است
استبهرفتارهایمخربمنجرشود،امااز
طریقکنترلخشموورزشکردنمیتوان

ازبروزآنهاپیشگیریکرد.
هورمونی و فیزیولوژیکی تغییرات بروز 
اشارهشده،جزء بهآن گزینۀ»1« در که
و میکند بروز حتماً که است تغییراتی
عواملیمثلکنترلخشموورزشکردن،به
توقفآننمیانجامد.گزینۀ»2«بهاشراف
در که دارد اشاره شناختی تواناییهای بر
این به و میشود ایجاد زمان گذر نتیجۀ
این با نیز »3« گزینۀ ندارد. ارتباط سؤال
صفحۀ  57 كتاب دریس    سؤالارتباطندارد. 

درک   80 و زبان مسئله، حل 
در که هستند مواردی اعداد، بین روابط

رشد اما میشوند، بررسی شناختی رشد
سیستمعصبیمرکزی)مغز(مربوطبهرشد
صفحۀ 46 و 48 كتاب دریس    جسمانیاست. 

درس سوم
میزان   81 به سؤال، متن در 

شکل گازی )ذرات محرک از خاصی
سنگینترازهوا(اشارهشدهکهدریافتهای
حسیراامکانپذیرمیسازد.میزانخاصی
اندامهای تحریک موجب که محرک از
را حسی دریافتهای و میشود حسی
امکانپذیرمیسازد،بهایننکتهاشارهدارد
کهتحریکهریکازگیرندههاتابعشدت
صفحۀ 71 كتاب دریس  محرکاست. 

چند   82 شده، تقسیم توجه در 
فعالیتبهطورهمزمانانجاممیشود.ممکن
استدرپاسخدادنبهاینسؤال،درانتخاب
بینگزینههای»3و4«دچاراشتباهشویم،
امابایدبهایننکتهتوجهداشتهباشیمکه
اشاره اطالعات دریافت به »3« گزینۀ در
معنی به توجه، فرایند که درحالی شده،
نه است، شده دریافت اطالعات انتخاب
صفحۀ 80 كتاب دریس  دریافتآنها. 

و   83 ایجاد موجب هدفمندی 
با انگیختگیذهنی)درگیریذهنی افزایش
کتاب، در تصویری تنوع محرک(میشود.
ایجاد آن درون در را متنوعی شرایط
میکند؛یعنیتغییراتدرونیآنراافزایش
صفحۀ 76 و 77 كتاب دریس  میدهد. 

این   84 از ما ادراک و احساس 
فردچهتفاوتیباهمدارد؟1-احساسمااز
اوبهصورتفردیاستکهتوسطیکنردۀ
چوبیبهدوبخشجداازهمتقسیمشدهو
نردۀچوبیوبخش باالی ازآندر بخشی
دیگردرپاییننردۀچوبیدیدهمیشود.2- 
اماادراکماازاوبهصورتدوتکۀمنقطعو
جداازهمنیست،بلکهبهشکلفردیپیوسته
وباهیأتیکپارچهاستکهپشتنردۀچوبی

قراردارد.

صفحۀ  83 و 84 كتاب دریس  

هر وقت به شباهت بین همۀ انسان ها یا همۀ 
اعضای تشکیل دهندۀ یک گونۀ جانوری اشاره شود، 
دارد،  تأکید  وراثتی  تأثیر عوامل  بر  که  بدانیم  باید 
چون عامل محیطی در مورد همۀ انسان ها یا همۀ 
برای  نیست،  یکسان  جانوری،  گونۀ  یک  اعضای 
مثال رفتار والدین با تمام فرزندان خود، هر چقدر 

هم که تالش کنند، یکسان نخواهد بود.     

اگر در این سؤال به جای اصل استمرار، به اصل 
تقارب اشاره شده بود، باز هم درست بود؛ چون 
ما این فرد را به صورت کامل ادراک می کنیم؛ نه 
به صورت یک موجود ناقص که بخشی از بدن او 

حذف شده است.
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عالمت   85 ردیابی :»1« گزینۀ 
غایب←تصمیمنادرستدرشرایطیاست

کهمحرکهدفدرآنحضورندارد.
غایب و ردیابیعالمتحاضر گزینۀ»2«:
نادرست و درست تصمیم بهترتیب، ←
است.)اینگزینهاساساًنادرستاست،چون
موقعیت یک در ردیابی نوع دو همزمانی

واحدامکانپذیرنیست.(
 ← حاضر عالمت ردیابی :»3« گزینۀ
تصمیمدرستدرشرایطیاستکهمحرک

هدفدرآنحضوردارد.
گزینۀ»4«:عدمردیابیعالمتغایب← 
تصمیمدرستدرشرایطیاستکهمحرک

هدفدرآنحضورندارد.

جدول 3- 2، صفحۀ  77 كتاب دریس     
چنین   86 به پاسخگویی هنگام 

داشته توجه نکته دو به باید سؤالهایی
پیدا آیا ببینیم باید ابتدا اول: نکتۀ باشیم.
انجام سرعت با هدف محرک کردن

میشودیابهزمانبیشترینیازدارد؟
یک در هدف محرک اگر دوم: نکتۀ
موقعیت،بهراحتیپیداشود،بایدببینیمآیا
علتآنویژگیهایمنحصربهفردهدف
است؟ کم انحرافی عوامل تعداد یا است،
انجام بهکندی اگرجستوجویهدف اما
اینمعنیاستکهمحرکهدف به شود،
در ولی است، فرد به منحصر ویژگی فاقد
عوض،تعدادعواملانحرافیزیاداستویا
منحصر ویژگی دارای انحرافی محرکهای
بهفردهستندونظرمارابیشترازمحرک

هدفجلبمیکنند.
دراینشکل،حرفX ویژگیخاصینداردو
ازجهاتیشبیهبهحروفدیگر،مثلحروف
حرف مانند نیز آنها چون است، K و Y
تعداد دیگر، ازطرف هستند. گوشهدار ،X
حروفدیگر)عواملانحرافی(نیززیاداست
مجبوریم  X حرف کردن پیدا برای ما و
درنتیجه، کنیم، نگاه حروف تک تک به

جستوجویحرفXدراینشکلبهکندی
صفحۀ 78 و 79 كتاب دریس    صورتمیکیرد. 

گزینۀ»1«:دوفعالیت»حرف   87
باپهلودستی«و»یاداشتبرداشتناز زدن
چون هستند، هم به شبیه معلم« گفتههای
هستند. دادن گوش نیازمند آنها دوی هر

پسانجامهمزمانآنهادشواراست.
گزینۀ»2«:رانندگی،فعالیتیاستکهدرآن
مهارتپیدامیکنیموپسازمهارتیافتندر
آنبهتمرکزنیازنداریم؛بههمیندلیل،انجام
همزمانآنبافعالیتهایدیگردشوارنیست.
اشاره متفاوتی فعالیتهای به :»3« گزینۀ
انجام پس ندارند. نیاز تمرکز به که دارد

همزمانآنهادشوارنخواهدبود.
اشاره متفاوتی فعالیتهای به :»4« گزینۀ
داردکهبهطورخودکارانجاممیشوندوبه
تمرکزنیازندارند.پسانجامهمزمانآنها

دشوارنیست.

صفحۀ 81 كتاب دریس   
که   88 خطی تصویر، این در 

کوچکترادراکمیشود،درجاییقراردارد
کهفاصلۀخطوطهمگراازهمبیشتراست،
اماخطیکهبزرگتردیدهمیشود،درجایی
قرارداردکهفاصلۀخطوطهمگراازهمکمتر
ایندوخط،تحت از ما ادراک یعنی است.
تأثیرزمینههایمختلفیکهآنهادرآنقرار
دارند،تغییرمیکند.پسادراکماازآنبا

اصلشکلوزمینهتوضیحدادهمیشود.

صفحۀ 82 تا 84  كتاب دریس     
نادرست   89 اساساً »1« گزینۀ 

است.گزینههای»2و3«نیزنادرستهستند،
چونفقطیکتکلیف-یعنییادگیریمطلب
علمی-انجاممیشود.پستوجهدراینسؤال،

ازنوعتقسیمشدهنیست.

سنگین بودن تبعات از دست دادن محرک هدف 
در یک موقعیت ردیابی، به معنی اهمیت زیاد آن 
موقعیت است. به این نکته نیز توجه داشته باش 
که تصمیم نادرست در چنین موقعیتی مورد پرسش 

انجام هم زمان دو فعالیت در صورتی دشوار است است، نه هر تصمیمی.
که:  »به هم شبیه باشند«، یا »انجام هر دوی آنها 
دشوار باشد« و یا »هیچ یک از آنها جزء فعالیت های 
متمرکز  توجه  به  آنها  دوی  هر  و  نباشند  مهارتی 
مثل  مهارتی-  )فعالیت های  باشند«.  داشته  نیاز 
رانندگی-  فعالیت هایی هستند که بعد از مهارت 
یافتن در آنها به توجه متمرکز نیاز ندارند و به طور 

خودکار انجام می شوند.( 

فواصل  در  شکل  چند  آن،  در  که  تصویری  هر 
مختلف، بین خطوط همگرا قرار می گیرند، به خطای 

پونزو معروف است.  
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واقعاً که اطالعاتی یعنی احساس- بین
دریافتمیشود-وادراک-یعنیتفسیرما
وجود مطابقت شده- دریافت اطالعات از
صفحۀ  81 و 82 كتاب دریس    ندارد. 

شبیه   102 »الف« شکل اجزای 
از گروه هشت صورت به اما هستند، هم
 ← میشوند ادراک چهارتایی دایرههای
یعنیادراکماازآنبراساساصلمجاورت
گروه هر این، بر )عالوه مییابد. سازمان
چهارتاییرابراساساصلتقارب،بهصورت

یکچهارگوشکوچکنیزمیبینیم.(
اما اجزایشکل»ب«یکساناست، فاصلۀ
دایره از متشکل یکی گروه، دو بهصورت
ادراک چهارگوش از متشکل دیگری و
میشود←یعنیادراکماازآنبراساس

اصلمشابهتسازمانمییابد.
شکل»ج«بهصورتیکمثلثکاملادراک
میشود←پسادراکماازآنبراساساصل
صفحۀ  84 كتاب دریس تقاربسازمانمییابد. 

متنسؤالراتجزیهمیکنیم.   103
1-محرکبهطورمکرراززاویۀثابتبه
کودکنشاندادهمیشود.2-نشاندادن
محرکاززاویۀدیگربهکودک،توجهاورا

جلبمیکند.
سؤالایناستکه»کاهشکدامعاملدر
بوده مؤثر محرک به کودک توجه جلب
است؟«بامشاهدۀگزینههامتوجهمیشویم
ایجاد عوامل بامبحث اینسؤال پاسخ که
خوگیریوتمرکزارتباطدارد.پسباتوجه
بهایننکتهوباتأکیدبربخشیازسؤالکه
به»تأثیرارائۀیکمحرکاززاویۀمتفاوت
درجلبتوجهکودک«اشارهدارد،بهآن
پاسخمیدهیم.دراینمرحله،بایدازخود
متفاوت، زاویۀ از محرک »ارائۀ بپرسیم:
موجبکاهشتأثیرکدامعاملمیشود؟«
وباتوجهبهاینکهمیدانیمارائۀمحرکاز
ایجادتازگیمیشود زاویۀمتفاوت،موجب
وآشنایینسبیباآنراکاهشمیدهد،به

پاسخدستمییابیمکهگزینۀ»2«است.

صفحۀ  76 و 77 كتاب دریس     

موضوع   104 از ما کلی درک 
موردپرسشدراینسؤال»عاملیاستکه
باعثخطایاکثرافراددرتشخیصسمت
بدنخودمیشود«کهکمی وراست چپ
مبهماستومفهوممشخصیرابهذهنما
نمیآورد.امادرمتنسؤالبهنکتۀدیگری
نیزاشارهشدهوآننکتهایناستکه»این
عامل،موجبکاهشکاراییتوجهمیشود.«
پستکتکگزینههارابررسیمیکنیمتا
ببینیمکدامیکموجبکاهشکاراییتوجه

میشود.
دارد اشاره متمرکز توجه به »1« گزینۀ
میشود، توجه کارایی افزایش موجب که
در است. نادرست پس آن، کاهش نه
متنسؤالبهخطایاکثرافراداشارهشده،
گزینۀ است. نادرست نیز »2« گزینۀ پس
به آن در چون است، نادرست نیز  »3«
منحصر که شده اشاره ویژگیهایشخصی
بهفرداستودراکثرافراد،یکساننیست.
گزینۀ»4«بهشباهتسمتچپوراست
شباهت که میدانیم ما و دارد اشاره بدن
دوتکلیف،کاراییتوجهراکاهشمیدهد.
صفحۀ  81 كتاب دریس     

مهمترینبخشاینسؤالکه   105
بایدموردتوجهقراردهیم،تصمیمدرست،
هنگامعدمحضورمحرکهدفاست.وقتی
ردیابی باشد، نداشته محرکهدفحضور
این در درست تصمیم یعنی نمیشود؛ هم

شرایط،رددرستاست.
جدول 3-2، صفحۀ 77 كتاب دریس   

جانشینیحسدیداریبهجای   106
حسشنواییدرافرادناشنوا،بهمعنیجبران
توانایی بهکارکیری طریق از شنوایی نقص
دیداریاست. فعالیت 3- 4، صفحۀ 70 كتاب دریس 

میکنیم.   107 بررسی را گزینهها 
به بهگوشبهزنگی،گزینۀ»2« گزینۀ»1«
جستوجویهدفوگزینۀ»3«بهخطای
موجب »4« گزینۀ و دارد اشاره ادراکی
در آن. کاهش نه میشود، کارایی افزایش
اینمرحلهبایدازخودبپرسیم:خستگیدر
کارایی کاهش به موارد، این از کدامیک
صفحۀ 78 كتاب دریس توجهمنجرمیشود؟ 

بگیر،   108 نظر در را خط دو 

اگر فقط با توجه به گزینه ها بخواهیم به این سؤال 
پاسخ دهیم، کافی است که بدانیم، کاهش موارد 
مطرح شده در گزینه های »1، 3 و 4« موجب کاهش 

توجه می شود؛ نه جلب توجه به محرک. 




