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 به نام خداوند جان وخرد

 درسنامه فصل سوم کتاب روان شناسی پایه یازدهم انسانی 

  –ی متن درس پاسخ فعالیتها-مفاهیم همراه با مثال توضیح  –شامل نقشه مفهومی  

 سواالت تشریحی و چهار گزینه ای با پاسخ -ی متن درس پرسشهاپاسخ 

 فاطمه عذرا بهمنی   تهیه و تنظیم :

 شهرستان بیرجنداستان خراسان جنوبی 
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( مثال  وتعریف مفاهیم  م )مفاهی  

- گوش-المسه )چشم  -چشایی  –بویایی  -شنوایی- پنجگانه : بینایی  حواس 

پوست (  –زبان   -ینی ب  

صدای   –:  هرچیزی که  گیرنده های حسی را تحریک میکند مثل نور خورشید محرک  

نرمی  پارچه   –طعم غذا  –بوی گلها  –پرندگان   

شنیدن صدای پرند گان به  احساس : دریافت محرکهای بیرونی از طریق اندامهای حسی مثل 

 وسیله گوش

توجه : به انتخاب وگزینش محرکهای حسی توجه میگویند . به دلیل محدودیت سیستم عصبی ما  

نمیتوانیم تمام دریافتهای حسی را به طور همزمان انتخاب نماییم وفقط برخی از دریافتهای  

توجه میکنیم ( حسی را انتخاب میکنیم )  

ر وتفسیر کردن و معنا و مفهوم و سازمان دادن به دریافتهای حسی  ادراک : ادراک یعنی تعبی 

تشخیص زبری و نرمی   –انتخاب شده یا محرکهای توجه شده  مثل تشخیص رنگ آبی آسمان 

تشخیص صدای پرنده  -پارچه   

 

محرومیت حسی : شرایطی است که در آن هیچکدام از اندامهای حسی تحریک نمیشوند واین  

آزارنده است و نوعی شکنجه محسوب میشود شرایط بسیار   
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جبران حسی : استفاده از چند حس مختلف برای انجام یک تکلیف مثال زمزمه یک مطلب هنگام  

 مطالعه آن مطلب  موجب یادگیری بهتر میگردد 

آستانه مطلق  : تحریک هر کدام از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است یعنی محرک باید  

د تا گیرنده های حسی موجود در اندام حسی تحریک شوند  . حداقل  به میزان خاصی برس 

 انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی را آستانه مطلق میگویند  

 تمرکز : اگر توجه مداوم و پایدار باشد با تمرکز مواجه هستیم  

 هنگام مطالعه و یاد گیری مطالب ممکن است در مرحله توجه یا تمرکز دچار مشکل شویم 

 

سبک پردازش افراد   -3اطالعات موجود در حافظه      -2تحریک حسی     -1منابع توجه :      
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پدیده نوک زبانی: در پدیده نوک زبانی فرد میداند که یک موضوع در حیطه توجه او بوده 

 ولی در حال حاضر نسبت به آن آگاهی ندارد 

 

 

 

این پدیده نشان می دهد که ما نسبت به همه چیزهایی که در دامنه   پدیده آماده سازی :

 توجهمان قرار دارد آگاهی کامل نداریم   
همان    پیشین آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی تحت ناثیر  ارائه

ن  محرک یا محرکی شبیه به آن قرار می گیرد به عبارتی ارائه پیشین محرک  دریافت بعدی آ

 را آسان می سازد )از پدیده آماده سازی در تبلیغات استفاده می شود ( 

 

 

 جست و جو-3گوش به زنگی     - 2ردیابی درست عالمت   -1کارکردهای توجه :  
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الف (ردیابی درست عالمت : در هر موقعیت توجه دو نوع عالمت وجود دارد عالمت هدف و  

 عالئم انحرافی 

باید فرد آن را برگزیند و عالئم انحرافی عالئمی هستند که مانع  عالمت هدف عالمتی است که 

 انتخاب محرک هدف میشوند  

 

ب ( گوش به زنگی :به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی گوش  

 به زنگی می گویند  

 ج( جست وجو :  پیدا کردن یک محرک در یک بافت یا زمینه مکانی را جست و جو می گویند  

د پیدا  هر چه ویژگیهای منحصر به فرد محرک بیشتر باشد و نیز تعداد عوامل انحرافی کمتر باش 

 کردن محرک آسان تر خواهد بود   

خطای ادراکی :  گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد ادراک نمیکنیم  گاهی هم چیزی را  

 ادراک میکنیم که وجود خارجی ندارد  

توهم : ادراک کردن چیزی را که احساس نمی کنیم  )وجود خارجی نداشته باشد ( را توهم 

 میگویند   

 خطای شناختی  : افزایش خطاهای ادراکی موجب ایجاد خطای شناختی میگردد  

گشتالت : یکی از مکاتب مهم روان شناسی مکتب گشتالت میباشد  گشتالت یک واژه آلمانی به  

اش  طبق دیدگاههای روان شناسان گشتالتی روشهای جزئ نگر درک  نام کل و هیئت  میب

 جامعی ایجاد نمیکنند آنها معتقدند کل بیشتر از مجموعه اجزائ میباشد  

- اصل مجاورت  -برخی از اصول روانشناسی گشتالت عبارتند از : اصل شکل و زمینه   •

 اصل تکمیل -اصل استمرار  –صل مشابهت ا
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 پاسخ فعالیت ها
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بخشی از درس و سپس قدم زدن و استراحت کوتاه همراه با خوردن میان وعده صورت  پاسخ : بهتر است ابتدا مطالعه 

   جلوگیری شود ادامه پیدا کند تا از خستگی دانش آموزان  هبگیرد وسپس مطالع
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 پاسخ پرسشها
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 سواالت تشریحی متن درس

 

محرومیت حسی یعنی قرار گرفتن فرد در شرایطی که هیچکدام از   منظور از محرومیت حسی چیست ؟-1

 گیرند های حسی وی مانند چشم ، گوش ، زبان ،بینی و پوست  به وسیله محرکهای بیرونی تحریک نشوند 

 

موجودات زنده نیاز به احساس دارند زیرا   چرا محرومیت حسی آزارنده است ؟-2  

 

آزمایشهای مربوط به فقدان حواس در چه شرایطی انجام میشود ؟ در شرایط محرومیت حسی -3  
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تحریک اندامهای حسی موجب احساس میشود  احساس چگونه ایجاد میشود؟-4  

 

محرک هر چیزی است که گیرنده های حسی ما را تحریک میکند    رک چیست ؟حمنظور از م-5  

 

توجه نام دارد انتخاب محرک خاص از بین محرکهای بیشمار پیرامون ما نظور از توجه چیست ؟ م-6  

 

تعبیر و تفسیر کردن ومعنی ومفهوم و سازمان دادن به محرکهای توجه شده    منظور از ادراک چیست ؟ -7

 ادراک نام دارد  

 

دراک یعنی تعبیر و تفسیر محرکها توجه یعنی انتخاب محرکها و اچه تفاوتی بین توجه وادراک وجود دارد ؟ -8  

 

این فاصله زمانی آن قدر سریع است که ما   فاصله زمانی بین احساس و توجه و ادراک چه قدر می باشد ؟-9

 آن را نادیده میگیریم 

 

از نظر تکاملی احساس برای بقای موجودات  چه رابطه ای بین احساس و بقای موجود زنده وجود دارد ؟-10

حیاتی است مثال اگر احساس گرما نمیکردیم به دنبال خنک کردن خودمان هم نبودیم و از شدت گرما تلف  زنده 

 میشدیم  و یا اگر احساس سرما نمیکردیم از شدت سرما یخ میزدیم   

 

دریافت تک حسی یعنی استفاده از   چه تفاوتی بین دریافت تک حسی و دریافت چند حسی وجود دارد ؟-11

یک حس برای ادراک وشناخت محیط پیرامون و دریافت چند حسی یعنی استفاده ازچند حس برای کسب  

شناخت راجع به  موضوع یا موضوعات مورد نظر اگر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد دریافت ما  

ترسیمی و نوشتاری تبدیل کنیم یادگیری آن راحت تر   قوی تر میشود مثال اگر مطلب شنیده شده را بصورت 

 خواهد بود 

 

تابع شدت محرک   تحریک هر کدام از اندام های حسی تابع چه عاملی است ؟-12  



17 
 

یعنی تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن   منظور از شدت محرک چیست ؟-13 

رسد تا گوش ما آن را بشنود  عضو تحریک شود مثال صدا باید به شدت خاصی ب  

 

فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف را    تمرکز را تعریف کنید ؟ چه تفاوتی با توجه دارد ؟-14

 توجه میگویند اگر توجه مداوم و پایدار باشد به تمرکز تبدیل میشود  

 

ر میزان حساسیت نقاط مختلف تابع  عوامل مختلفی نظی احساس درد   احساس درد تابع چه عواملی است ؟-15

 بدن و  عوامل شخصیتی و فرهنگی  میباشد

 

منابع توجه تحت تاثیر سه عامل شکل می گیرد ابتدا حواس ما    توجه تحت تاثیر چه منابعی شکل میگیرد ؟ -16

به وسیله محرکهای بیرونی تحریک میشود  عامل دوم اطالعات موجود در حافظه است و عامل سوم سبک 

افراد وانتظارات انها میباشد پردازش   

 

اطالعات موجود در  یکی از منابع توجه اطالعات موجود در  حافظه می باشد . نقش آن را توضیح دهید  -17

ه نماید که منطبق با اطالعات موجود در حافظه او  حافظه هر فردی باعث میشود که فقط به چیزهایی توج

شتر از آنکه راجع به مغازه های ابزار و یراق فروشی موجود در میباشند  به عنوان مثال یک خانم خانه دار بی

 یک خیابان مطلع باشد از فروشگاه های میوه و سبزی فروشی و یا پارچه فروشی مطلع میباشد 

 

سبک پردازش افراد باعث   سبک پردازش و انتظارات افراد چگونه توجه آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ؟-18

محرکهای خاصی را برای پردازش انتخاب نمایند بعنوان مثال هنگامی که فردی با دوستش قرار  میشود که 

 مالقات داشته باشد از دور هر فردی را از راه دور دوست خود تلقی میکند 

 

نشان دهنده ان   اشند ؟پدیده نوک زبانی و آماده سازی نشان دهنده چه ویژگی از توجه و آگاهی ما میب-19

 میباشد که به همه چیز هایی که در دامنه توجه ما میباشند آگاهی کامل نداریم    
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خیر به عنوان مثال ممکن است قبال شعری    مثال بزنید .  آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم ؟-20

ان آن نباشیم  را حفظ کرده باشیم ولی در یک زمان مشخص قادر به  یاد آوری و بی  

 

زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی تحت تاثیر ارائه    آماده سازی چه زمانی اتفاق می افتد ؟-21

 پیشین همان محرک یا محرک شبیه به آن قرار بگیرد 

 

باعث خوگیری و    ارائه یکنواخت موضوع مورد مطالعه چه تاثیری بر روی مطالعه کنندگان می گذارد ؟-22

باعث میشود که فرد به آن موضوع عادت کند و در نتیجه متوجه ابعاد مختلف آن   عدم تمرکز میگردد یعنی

 موضوع نگردد 

 

تازگی موضوع مورد مطالعه باعث افزایش   تازگی موضوع ارائه شده چه تاثیری روی تمرکز افراد دارد ؟-23

صورتهای مختلف و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم   تمرکز میگردد اگر موضوع مورد مطالعه را به 

 تمرکز مان افزایش می یابد  

 

الف ( تغییرات درونی محرکها  ب(درگیری و انگیختگی ذهنی    چه عواملی باعث ایجاد تمرکز میشوند ؟-24  

 

توجه ودقت   منظور قدرت   منظور از درگیری و انگیختگی ذهنی چیست و تحت تاثیر چه عواملی میباشد ؟-25

یکسان نیست  و بستگی به عوامل متعددی دارد نظیر الف (  تغذیه مناسب و  افراد میباشد که در افراد مختلف 

 تامین نیازهای زیستی       ب(ایجاد هدف و اهمیت دادن به آن  

 

فرد  عالمت هدف عالمتی است که  در هر موقعیت توجه منظور از عالمت هدف  و عالئم انحرافی چیست ؟ -26

همواره مانع انتخاب هدف میشوند باید آن راانتخاب نماید   و عالئم انحرافی محرکهایی هستند که    

 

هرگاه محرکی ارائه نگردد ولی ما آن را گزارش نماییم در   منظور از هشدار کاذب چیست ؟ مثال بزنید-27

ابی کرد ه ایم که غایب بوده است این حالت را هشدار کاذب میگویند در صورتی که  آن صورت محرکی را ردی
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تصمیم درست آن بود که عالمت غایب رد یابی نشود مثال تلفن زنگ نزند ولی ما گزارش کنیم که تافن زنگ زده  

 است 

 

هر گاه محرکی ارائه گردد و ما گزارش دهیم که آن محرک را دریافت   ظور از ردیابی درست چیست ؟من-28

 نموده ایم ردیابی درست اتفاق می افتد مثال : تلفن زنگ میزند وما گوشی را بر میداریم  

 

ه تلفن یعنی محرکی ارائه نمیشود  ما هم چیزی را گزارش نمیدهیم مثال ن  منظور از رد درست چیست ؟-29

 زنگ میزند نه ما گوشی را بر میداریم 

 

تصمیم درست هم شامل رد یابی   چیست ؟و تصمیم نادرست  در هر موقعیت توجه منظور از تصمیم درست -30

درست می باشد و هم شامل رد درست  و تصمیم نادرست شامل هشدار کاذب میباشد و از دست دادن محرک  

 هدف 

 

بستگی به اهمیت  هشدار کاذب نماییم یا برعکس به چه چیز بستگی دارد ؟  هر گاه از دست دادن را فدای-31

 تکلیف دارد تکالیف مهم تر با هشدار کاذب همراه میبا شند  

 

تکالیف مهمتر   کدام دسته از تکالیف با هشدار کاذب همراه هستند ؟-32  

 

دوره زمانی طوالنی   به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک منظور از گوش به زنگی چیست ؟-33

 گوش به زنگی میگویند  

 

آزمایش شوندگان خیلی زود از   واکنش افراد در آزمایشهای مربوط به گوش به زنگی چگونه است ؟-34

فقط تا  ادامه آزمایش خسته  میشوند به عنوان مثال در آزمایش مربوط به گزارش پرش عقربه ثانیه شمار افراد 

اده را انجام دهند و بعد از نیم ساعت هر چه عقربه های ثانیه شمار به جای یک  نیم ساعت توانستند این تکلیف س

 ثانیه پرش دو ثانیه ای داشت هیچ کس گزارش نمی کرد  
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خستگی  علت ایجاد اختالل در پدیده گوش به زنگی چیست ؟ -35  

 

حرافی و  کمتر بودن عوامل ان مهمترین عواملی که باعث موفقیت افراد در جستجو میشوند چیست ؟-36

 منحصر بفرد بودن هدف 

 

در توجه هر چه آگاهی ما بیشتر   در توجه چه رابطه ای بیین میزان آگا هی و توجه ارادی وجود دارد ؟-37

 باشد  توجه هم ارادی تر خواهد بود  

 

انجام دادن همزمان چند تکلیف   چه رابطه ای بین انجام همزمان چند تکلیف و توجه وجود دارد ؟-38

 کارکرد توجه را کاهش می دهد  

 

برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز باید   چه رابطه ای بین توجه و تمرکز با ساعت و زمان فعالیت وجود دارد ؟-39

 از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز نمود  

 

برای ایجاد توجه متمرکز   ختلف وجود دارد ؟چه رابطه ای بین توجه متمرکز و میزان استفاده از حواس م-40

 بهتر است  از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده نماییم زیرا موجب افزایش کارایی میگردد

 

مثال تماشای تلویزیون  نمونه ای از رفتارهایی را مثال بزنید که نشان دهد توجه به دو بخش تقسیم میشود -41

نندگی کردن و با تلفن همراه صحبت کردن  و درس خواندن  و یا را  

 

هر چه دشواری    درجه و میزان دشواری تکلیف چگونه میتواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد ؟-42

 تکالیفی که انجام میدهیم کمتر باشد راحت تر میتوانیم چند تکلیف را با هم انجام دهیم  

 

   فی توجه تقسیم شده را کاهش دهد ؟ میزان شباهت تکالیف چگونه میتواند اثر من-43
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هر چه قدرمیزان مهارت  یک    میزان مهارت چگونه میتواند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد ؟-44

 فرد بیشتر باشد  بهتر میتواند چند کار را با هم انجام دهد  

 

یعنی این که  یر نمیشوند همه آن چه را احساس میکنیم تفس  . خطای ادراکی را توضیح داده و مثال بزنید -45

بسیاری از محرکهای حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی می مانند و وارد فضای ادراکی  

از طرفی گاهی چیزهایی را ادراک میکنیم که هیچ وقت احساس نکرده ایم پس خطای ادراکی یعنی  نمیشوند 

چیزی را ادراک میکنیم که وجود خارجی   گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد ادراک نمیکنیم گاهی نیز 

 ندارد  

 

. روان شناسان به ادراک پدیده ها بدون احساس آن توهم میگویند منظور از توهم چیست ؟مثال بزنید -46  

 

   چه تفاوتی بین خطای ادراکی و توهم وجود دارد ؟-47

 

اما در توهم محرک  در خطای ادراک محرک خارجی وجود دارد ولی فرد ادراک درستی از آن ندارد  -الف

 خارجی وجود ندارد  

 

همه انسانها دچار خطای ادراک میشوند ولی توهم بندرت برای انسانهای عادی اتفاق می افتد و بیشتر در   -ب

واد روان گردان مصرف میکنند گسانی مشاهده میشود که یا دچار اختالالت روانی هستند یا م  

 

وضعیت معینی در همه انسانها باعث ایجاد خطای ادراک میشود مثال در خطای پونزو همه انسانها خط   -ج

باالیی را بلندتر ادراک میکنند اما توهمات در انسانهای مختلف یکسان نمیباشد مثال افرادی که مواد روان  

     گردان مصرف میکنند توهمات یکسانی ندارند

 

. موجب ایجاد خطای شناختی میشود و افزایش خطای ادراکی چه خطراتی به دنبال دارد ؟ مثال بزنید -48

به عنوان مثال الیر به دنبال دارد    –نتایج بسیار خطر ناک تری نسبت به خطای ادراکی نظیر خطای مولر 
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ی ذاتی باز هم احساس میکنند که در  افرادی که در دفعات مکرر  تن به جراحی زیبایی میدهند و با وجود زیبای

 چهره و بدن آنها نقص  وجود دارد 

 

اگر خطای ادراک  زیاد صورت بگیرد به خطای شناختی تبدیل  میشود   منظور از خطای شناختی چیست ؟-49  

 

گشتالت یک واژه آلمانی به نام کل و هیئت است روان شناسان گشتالت بر این   منظور از گشتالت چیست ؟-50

بودند که روشهای جزئ نگر درک جامعی ایجاد نمیکند  باور  

 

" کل بیشتر از مجموع اجزائ  میباشد " اعتقاد آنها این بود که   اعتقادات روان شناسان گشتالت چیست ؟-51

کل عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا هم میشود که از جمع اجزائ به دست نمی آید  از نظر آنها   

 

روان شناسان گشتالت سعی کردند   ن گشتالت چگونه سعی کردند منظور خود را تبیین نمایند ؟روان شناسا-52

 از طریق برخی اصول ساده منظور خود را بیان کنند )  مثال اصل شکل و زمینه ( 

 

. منظور از این اصل این است که ادراک ما از یک شکل ؟ مثال بزنید منظور از اصل شکل وزمینه چیست -45

ختلف علیرغم اندازه  مثال دو دایره نارنجی در وسط دایره های متحت تاثیر زمینه های مختلف تغییر میکند 

به صورت متفاوت ادراک میشوند  یکسان   

 

ند ما آنها را به صورت  وقتی چند شئ در کنار یکدیگر باش .  منظور از اصل مجاورت چیست ؟ مثال بزنید-55

دایره ببینیم در شکل زیر ما گرایش داریم چهار دایره میانی را به صورت دو زوج مثالیک گروه ادراک میکنیم   
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در یک   . ما معموال تمایل داریم اشیا را بر اساس شباهت آنها منظور از اصل مشابهت چیست ؟ مثال بزنید -65

ال در شکل زیر ما چهار خط جداگانه ادراک نمیکنیم بلکه میگوییم یک خط دو تایی و  مقوله طبقه بندی کنیم  مث

 یک خط یکی

 

. ما گرایش داریم اشیائ را به صورت متصل و پیوسته ببینیم نه  منظور از اصل استمرار چیست ؟مثال بزنید -75

اگر به فردی بگوییم که تصویر زیر را ادامه بده به همین شکل ادامه خواهد داد منقطع و غیر پیوسته  

 

 

 

در شکل   .ما تمایل داریم اشیائ ناقص را به صورت کامل ببینیم منظور از اصل تکمیل چیست ؟مثال بزنید -58

 زیر ما فقط خطوط منفصل و بریده بریده را احساس میکنیم در حالیکه آن را مثلث ادراک میکنیم

 

 

 

در گشتالت ما به دنبال کشف الگوی خاصی هستیم که در   در گشتالت ما به دنبال کشف چه چیز هستیم ؟-59

                                                                                                                           روابط بین اجزائ قابل مشاهده میباشد 

  یافته های دانش امروزی از ادراک چه تفاوتی با دیدگاههای روان شناسان گشتالتی در گذشته دارد ؟-60

طبق یافته ده اند دانش امروزی از ادراک بسیار فراتر از آن چیزی است که روانشناسان گشتالت مطرح نمو

 های جدید ادراک عالوه بر ویژگیهای حسی به شدت از نوع پردازش افراد اثر میپذیرد
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  سواالت چهار گزینه ای  فصل سوم

متوجه  موقعیت خود در یک مکان می شویم چه اتفاقی رخ می دهد ؟       مانی کهز-1  

ب  (   جبران حسی صورت می گیرد                                   الف ( محرک های حسی انتخاب میشوند  

د( احساس صورت می گیرد                                                 *ادراک صورت می گیرد      ( ج  

 

نتایج حاصل از آزمایشهای مربوط به محرومیت  حسی چیست ؟-2  

*   نیاز موجودات زنده به احساس  الف (  

زمانی بین احساس و ادراک  فاصلهب( سرعت بسیار زیاد   

 ج( نیرومندی سایر حواس  هنگام مختل شدن یکی از حواس پنجگانه  

 د(کارایی دریافت چند حسی در مقابل دریافت تک حسی 

 

به ترتیب بیانگر وجود اشکال در کدام یک از   "عدم انتخاب یک موضوع  "و "دچار حواس پرتی شدن "-3

 فرایندهای ذیل میباشد ؟

* توجه – تمرکز                   د(تمرکز  –توجه                  ج(توجه -ادراک                     ب(احساس  – الف (توجه  

 

در کدامیک از موارد ذیل به منابع توجه اشاره نشده است  ؟  -4  

*   د(تداوم توجه   الف ( اطالعات حافظه            ب(سبک پردازش و انتظارات             ج (حواس مختلف          

 

به کدام   "ادراک بینایی از یک شئ برای اولین بار ادراک همان شئ را در مرحله بعد آسان میسازد  "جمله-5

 مورد  اشاره میکند ؟ 

(فرایند خوگیری د          *الف ( فرایند تمرکز               ب(پدیده نوک زبانی               ج(پدیده آماده سازی     
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مطالعه بدون وقفه یک موضوع به ........... اشاره دارد و موجب ایجاد خواب آلودگی میگردد-6  

ت درونی محرک       د(آشنایی نسبی با محرک  ج(تغییرا      * الف( انگیختگی ذهنی     ب ( ثبات نسبی محرک   

 

رنگی کردن واژگان کتاب  موجب کاهش تاثیر کدام عامل میشود ؟ -7  

*   ب(تغییرات درونی موضوع               ج(انگیختگی ذهنی           د(ثبات نسبی موضوعالف (هدفمندی            

 

رد نشان دهنده کدام موقعیت رد یابی میباشد ؟ عدم ردیابی محرک هدفی که در موقعیت توجه حضور ندا -8  

ب (هشدار کاذب         ج(اصابت یا تصمیم درست          د(از دست دادن محرک هدف          *الف ( رد درست     

 

مهمترین عامل بروز خطا در ثبت عقربه های ثانیه شمار چیست ؟-9  

ج( محرکهای مزاحم                 د(خطر از دست دادن                  * الف (اهمیت تکلیف                    ب( خستگی      

 

کدام گزینه در باره توجه تقسیم شده صحیح میباشد ؟  -10  

ب(کارایی توجه افزایش می یابد                *الف ( میزان خطا در هنگام انجام تکلیف افزایش می یابد    

 ج(از حواس مختلف برای انجام یک تکلیف استفاده میشود               د(با افزایش آگاهی مواجه هستیم  

 

خطای ادراکی نشان دهنده چیست ؟ -11  

 الف (احساس محرک ادراک شده                                       ب(ادراک یکسان از طول دو خط مساوی

* د(عدم تطابق ادراک با احساس                               ج(عدم تطابق ادراک وانتخاب محرک   

 

گزینه مبین انتقادات وارده به نظریه گشتالت میباشد ؟ کدام 12  

 الف (توجه صرف به پردازش مفهومی 

* ب(نادیده گرفتن تاثیر نوع پردازش اطالعات در ادراک    
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 ج(بی توجهی به تاثیر ویژگیهای حسی اشیا در ادراک  

یت دادن ببیشتر به پردازش مفهومی به جای پردازش ادراکی  د( اهم  

 

ادراک اشیائ نزدیک به هم به صورت کل یکپارچه بیانگر کدام اصل گشتالت است ؟ -13  

ج( استمرار                   د( مشابهت                   *الف ( تقارب                    ب ( مجاورت    

 

  ن دهنده کدام اصل گشتالت می باشد ؟                                                                         نشاتکمیل یک وضعیت ناقص -14

د( مشابهت                 *الف ( تقارب                    ب ( مجاورت                   ج( استمرار      

 

چه رابطه ای  "میزان تمرکز و آشنایی نسبی با محرک "و  بین  " میزان خوگیری و ثبات نسبی محرک  "بین-15

 وجود دارد ؟

معکوس -مستقیم                د(معکوس  –مستقیم              ج(معکوس -ب(مستقیم        *معکوس  -الف( مستقیم   

 

 

 

 

 

 

 پایان
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