
 باسمه تعالی

سواالت نوبت دی ماه 

 محل مهر آموزشگاه 1400
 نام ونام خانوادگی : نام دبیر: درس:

 رشته وکالس :  ساعت شروع : تعداد صفحه: مدت امتحان:

  

 بارم سؤاالت ردیف

 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید. 1

 ○غ    ○ها است.                     ص الف( دیپلماسی فرهنگی، مانند دیپلماسی سیاسی، الزاماً متکیو وابسته به دولت

 ○غ    ○کنند.          ص گران فرهنگی برای گسترش نفوذ فرهنگ خویش از هجوم فرهنگی استفاده میب( سلطه

 ○غ    ○نسیت، قومیت و شرایط سنتی و مکانی متفاوت است.  ص های مختلف، متناسب با جج( نیازهای ثابت در انسان

 ○غ    ○رود.                          ص د( وحدت ملی مهمترین عامل انسجام ملی و همبستگی اجتماعی به شمار می

 ○غ    ○نیست.                                     ص « زمانمند و مکانمند»ای هـ( فرهنگ پدیده

شود که برای شناخت، درک، برقراری ارتباط و ها گفته میها و تواناییای از دانشی( سواد در عصر جدید به مجموعه

 ○غ    ○ها مورد نیاز است.                     ص استفاده از پدیده

3 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید. 2

 رکن اساسی جامعه پیشرفت و عامل جهانی شدن فرهنگ ..................... است.

 کند.در عصر حاضر انسان دنیا را از دریچه ................... ادرک می

جامعه ها و باورها، هنرها و قوانین، اخالقیات، آداب و رسوم است که هر فرد از ای از دانش..................... مجموعه پیچیده

 گیرد.خویش فرا می

 ارتباط یک کنش .................... است.

 منتشر ساخت. 1982توسط ................. نویسنده آمریکایی در سال « سواد فرهنگی»اولین بار واژه 
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  به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

 5/1 مورد( 3های فرهنگ را نام ببرید. )ویژگی 1

 5/1 قدرتمندترین عنصر فرهنگ چیست؟ چرا؟ 2

 5/1 ها در سطح جهانی با یکدیگر متفاوت هستند؟چرا فرهنگ 3

 5/1 انواع ارتباطات فرهنگی را نام ببرید؟ و یک مورد را به دلخواه توضیح کامل دهید. 4

 5/1 دیپلماسی فرهنگی چیست؟ 5

 2 مورد( 2هایی دارد؟ )تغییر فرهنگی با عقل فرهنگی چه تفاوت 6

 2 ها را نام ببرید.مورد از کارکردهای رسانه 2 7

 1 مؤثرترین گزینه راهبردی غرب برای نیل به اهداف و مقاصدش چیست؟ 8

 1 منظور از مهندسی ذهن چیست؟ 9

 1 یح دهید.ابعاد و وجوه فرهنگ را نام ببرید و برای هر کدام توض 10

 پیروز -موفق و شاد باشید 

 1400دی ماه 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

سواالت نوبت دی ماه 

 محل مهر آموزشگاه 1400
 نام ونام خانوادگی : نام دبیر: درس:

 رشته وکالس :  ساعت شروع : تعداد صفحه: مدت امتحان:

  

 بارم سؤاالت ردیف

 جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید. 1

 ....... است.  ترین جنبه رشد، رشد .......ترین و شاخصالف( ابتدایی

 ب( یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد .................. است.

 ج( یکی از تغییرات در رشد اجتماعی دوره نوجوانی دستیابی به .................... است.

 ر روش علمی ........................ است.د( ویژگی دیگ

 شناسی همانند سایر علوم تجربی .......... و ............ و ............ و ........... موضوع پژوهش است.هـ( هدف علم روان

 کند ........... نام دارد.های حسی را تحریک میث( هر چیزی که گیرنده
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 گزینه صحیح را عالمت بزنید. 2

 الف( منابع کسب آگاهی نسبت به هم چه عملکردی دارند؟

 ( تکمیل کننده هم هستند2کنند                           ( همدیگر را نقض می1

 باشدشناسی نمی( هیچ کدام مورد قبول علم روان4( روش یکسانی دارند                                  3

 دهد؟شناسی کدام موارد را مورد مطالعه قرار میم روانب( عل

 ( رفتارهای انسان و حیوان2( فقط رفتار انسان                                      1

 ( فرآیندهای ذهنی قابل مشاهده و غیرمحسوس4( رفتار و شناخت فرآیندهای ذهنی             3
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 شناسی است؟آوری اطالعات در روانج( روش اصلی جمع

 ( مشاهده4( پرسشنامه              3( مصاحبه                  2( آزمون               1

آمیز در کودک باعث بروز رفتارهای شناسی به این نتیجه رسیده که مشاهده فیلم خشونتهای علم رواند( در یافته

کدام « دهندهاین عبارت نشان»نیز به دست آمده است.  های دیگر محققانشود و این نتایج در یافتهخشونت در آنها می

 باشد؟ویژگی روش علمی می

 سازی( یکسان4( تکرارپذیری           3( تعریف عملیاتی         2( متغیر                  1

و( این پدیده شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی که به تدریج و کمتر و کمتر به آن محرک 

 ردازیم.پمی

 ( خوگیری4( تمرکز               3سازی         ( آماده2( نوک زبانی     1

 ترین تغییرات زیستی همراه است چه نام دارد؟ای که با شدیدترین و گستردههـ( دوره

 ( بزرگسالی4( کودکی                 3( جوانی                2( نوجوانی           1

 دهند؟یند رشد کدام هیجان را زودتر بروز میط( کودکان در فرآ

 ( پشیمانی4( حسادت               3( خشم                   2( ترحم              1

 م( کدام عبارت در خصوص حافظه درست است؟

 ( ظرفیت حافظه کوتاه مدت در به یادسپاری ارقام و حروف نامحدود است.1

 شود.( با تمرین و تکرار، اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت منتقل می2

 دهد.( شباهت زیاد بین مرحله نگهداری و بازیابی، عملکرد حافظه فعال را افزایش می3

 شوند.( در مرحله رمزگردانی اطالعات ثبت و بارگیری شده در حافظه بلندمدت نگهداری می4



 سان بر کدام مورد متمرکز است؟شنان( تالش روان

 ( مشاهده طبیعی رفتار و تجربه منحصر به فرد انسان2( توصیف و تبیین علمی رفتار انسان             1

 آوری اطالعات در مورد رفتار انسان( گردآوری و جمع4ها           دهی فرضیه برای بررسی داده( شکل3

 گیرد؟له از روش حسن ختام صورت میی( برداشت کلی از یک مطلب در کدام مرح

 ( سؤال کردن4خوانی     ( پیش3( خواندن              2( به خود پس دادن         1

  به سؤاالت با دقت پاسخ کامل دهید: 3

 5/1 شناسی را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید.آوری اطالعت در روانهای جمعروش الف

 1 فرضیه چیست؟ ب

 1 منظور از تبیین یک پدیده چیست؟ ج

 1 فایده تعریف عملیاتی در روش علمی را بیان کنید. 3 د

 1 پردازش چیست؟ ث

 1 شناسی را نام ببرید.انواع مشاهده در روان م

 1 ادراک، توهم، احساس را تعریف کنید. ی

 1 کارکردهای توجه را نام ببرید و بگویید چندتاست؟ ن

 1 مفهوم گشتالت چیست؟ ق

 1 گانه حافظه را بگویید و برای هر کدام توضیح دهید. 3مراحل  و

 2 دو خطای ادراکی معروف را نام برده و توضیح دهید با رسم شکل د

  1400دی ماه  - پیروز -موفق و شاد باشید 



 

 

 


