
 0410کنکور شناسی  های روان تحلیلی بر تست

 شناسی مشاوران آموزش( های جامع و تیزشیم روان براساس کتاب 0410های کنکور  )پاسخگویی به تست
 

د:نپیامروشنیدار1041شناسیکنکورهایروانسؤال

.«نیستشناسیرواندرسمطالعۀبرایروشمناسبیدیگر،روشحفظکردن»
 

انایی شما اینکه توگیرد، عالوه بر  العات صورت میاط شکل تکرار مکانیکیِ کردن که بهروش حفظ 
های  ، تأثیر چندانی نیز بر رشد تواناییسازد را محدود می های کنکور پاسخ گفتن به سؤال برای

را در  شما تفکرقوۀ  هستند کههایی  های مناسب برای مطالعه، روش روش .ندارد عزیزان ذهنی شما
 های کتاب .شوند میمنجر  مطالب  به یادگیری عمیق و کنند میفعال جهت معنا دادن به اطالعات 

با هدف قرار  واند  ها تألیف شده شناسی مشاوران بر پایۀ همین روش روانو تیزشیم جامع کنکور 
های دشوار و  پاسخ گفتن به سؤال در توانایی شما  عالوه بر افزایشان، زدادنِ قوۀ تفکر شما عزی

 ،ها بر یادگیری شما تأثیر این کتاباما . کنند کمک مینیز های فکری شما  مهارتمفهومی، به رشد 
 داشته باشید.  ها در مطالعۀ آن خودِ شما نیز نقش فعالی زمانی بیشتر خواهد بود که

این است که ، باید انجام بدهید کتاب جامع کنکور مشاورانمطالعۀ درسنامۀ  درترین کاری که  مهم
اید فکر  مطالبی که پیش از آن مطالعه کرده باها  گیرید، به ارتباط آن وقتی مطالب جدید را یاد می

در پاسخ تشریحی گونه عمل کنید. این موضوع  نیز باید به همینهای این کتاب  در مورد سؤال کنید.
است و شما با مطالعۀ آن  خوانید، توضیح داده شده که در ادامۀ این مطالب می ،کنکور 622سؤال 

 .متوجه خواهید شد که چگونه باید عمل کنید

 ،آن مفهومی یها سؤال، حتی جامع کنکور مشاوران ی کتابها در مواجهه با سؤال شاید برخی از شما
را در کتاب جامع کنکور  0193برای مثال، زمانی که سؤال  گیرید. حفظی را به کار میروش 

ناتوانی در استفاده از »کنید:  کنید، یعنی در ذهن خود تکرار می خوانید، آن را حفظ می مشاوران می
 «. یک ابزار به شیوۀ غیر معمول، نتیجۀ تأثیر انتقال بر حل مسئله است

ای غیرمعمول، نتیجهء تأثیر کدام عامل بر  ناتوانی در استفاده از یک ابزار خاص به شیوه .0193
 )مفهومی( .......................................................................................................... توانایی حل مسئله است؟

 درگیری ذهنی    تداخل    تغییر بازنمایی    انتقال

این کار این است که اگر طراحان سؤال کنکور بخواهند مفهومی را که از این سؤال درک  ایراد
ن حفظ کرد، خواهند کرد، در نتیجهمورد پرسش قرار بدهند، آن را به شیوۀ دیگری طرح  ،دشو می

. اما اگر شما در مواجهه با این پرسش، به آن فکر کنید و به تجزیه و آن کمکی به شما نخواهد کرد
مهم دو نکته  -گیرید می فراروشی که در کتاب تیزشیم  یعنی -آن بپردازید گیری از و نتیجه تحلیل

شود، پاسخ  شود تقریباً بتوانید به هر سؤالی که در مورد آن طرح می که باعث می آموزید میرا 
از یک ابزار استفاده کند، به به شیوۀ غیرمعمول  نتواندیک فرد  وقتی». نکتۀ اول این است که بدهید

کند، که  ده میاین معنی است که او به روش معمول، یعنی بر اساس تجربۀ پیشین خود از آن استفا



اگر به شیوۀ غیر معمول از ابزار  نکتۀ دوم این است کهاین به معنی تأثیر انتقال بر حل مسئله است. 
یا نوع  استفاده کند، به معنی استفاده از آن به روش جدید است که در این صورت، تغییر زاویۀ دید

   او بر حل مسئله تأثیر داشته است. نگاه

ترتیب  یک ها سؤالاین چینش در این است که  های این کتاب، د سؤالدر مور رنکتۀ مهم دیگ
که  از طریق افزایش تدریجی درگیریِ ذهنی شما با یک موضوع رعایت شده است آموزشی 

ها را به زوج  خوبی فرابگیرید. بنابراین، مهم است که سؤال شود آن موضوع را به مشخص، موجب می
 ترتیب بخوانید. بهها را  و فرد تقسیم نکنید و آن

 620تا  621های  ویژه سؤال ، بههستنددشوار مفهومی و  0010شناسی کنکور  های روان سؤالاغلب 
را  ها پاسخ تشریحی این سؤال ،در ادامۀ این مطلب . اگرهستندبسیار دشوار که  622و سؤال 

سادۀ  از تحلیل بیشها به مهارتی  برای پاسخ گفتن به آنمتوجه خواهید شد که  ،مطالعه کنید
عالوه بر اینکه باید یاد بگیرید جزئیات  ها . شما برای پاسخ گفتن به این سؤالنیاز دارید اطالعات

رید های یک سؤال بیرون بکشید و به تحلیل این اجزا بپردازید، باید یاد بگی مهم را از متن و گزینه
وجو  ها را جست ار موجود بین آنتحلیل کنید و ارتباط معنادبا هم که اجزای سؤال را در تعامل 

گیرید.  ها را شما از طریق مطالعۀ کتاب تیزشیم مشاوران یاد می این شیوۀ مواجهه با سؤال. کنید
از طریق برند و  اند که شما را گام به گام پیش می شده ارائهای  گونه ها در این کتاب به پاسخنامه

این  .گذارند های دشوار تأثیر می برای پاسخ گفتن به سؤال  شما بر تواناییهای فکری،  رشد مهارت
های تفکر انتقادی را  شود که پایه منجر می یهای های دشوار به رشد مهارت شیوۀ مواجهه با سؤال

افزایش توانایی شما برای پاسخ گفتن به عالوه بر کتاب این  ،به همین دلیلدهند.  شکل می
و به افزایش استقالل  دهد کور شما را نیز تحت تأثیر قرار میزندگی بعد از کن، های کنکور سؤال

 کند. فکری شما عزیزان کمک می

کارکرد سنجشی ندارد، فقط این کتاب، یم مشاوران، این است که کتاب تیزش مورداما نکتۀ مهم در 
در آن را دهد و  به ذهن شما نظم می. مطالعۀ کتاب تیزشیم مشاوران داردنیز بلکه کارکرد آموزشی 

 ها آنهای مناسب برای پاسخ گفتن به  کارگیری روش و به ها جهت مواجهۀ هوشمندانه با سؤال
باید سطح انتظارتان برای ، دشوار هستند و شما این کتابهای طراحی شده در  . سؤالکند هدایت می

 مواجهۀ کارآمدهای  روش از این کتاب به منظور یادگیریها را پایین بیاورید و  پاسخ گفتن به آن
بعد از خواندن و پاسخ گفتن به یک بهتر است  ،دستیابی به این هدف. برای بهره ببریدها  با سؤال

شود و  ها تأکید می نامه به آن سؤال، بالفاصله پاسخنامۀ آن را بخوانید و به مواردی که در پاسخ
اینکه سؤال اول را مطالعه شده در آن توجه داشته باشید. بعد از  کارگرفته به  روشهمینطور به 

ذهن شما تدریج  به ،با انجام این کار سؤال دوم را بخوانید و به همین ترتیب ادامه بدهید. ،کردید
  های مفهومی، عملکرد بهتری خواهید داشت. کند و در مواجهه با پرسش مینظم پیدا 

 

 آموزش روش پاسخگویی: بررسی، پاسخ تشریحی، تحلیل و 0010شناسی کنکور  روان های سؤال

گیرند،  شناسی مورد مطالعه قرار می های روان هایی که در پژوهش کدام مورد در خصوص پدیده .652
 درست است؟



 شود.  ها با استفاده از مشاهدات تجربی بررسی می رابطۀ این پدیده  
 گیرد. ها به سهولت و راحتی صورت می بینی و کنترل این پدیده پیش  
 ها وجود دارد.  تبیین مشخص و واحدی در مورد علل رخ دادن این پدیده  
ها  های مختلف به نتایج یکسان در مورد آن راحتی در پژوهش توان به ها می با تعریف عملیاتی این پدیده  

 .رسید

 0پاسخ گزینۀ 

اطالعات شما کافی است دشوار نیست و به مهارت خاصی نیاز ندارد.  پاسخ گفتن به این پرسش
 . اندوخته شده در حافظۀ خود را بازیابی کنید و گزینۀ درست را بیابید

 

 ؟ترتیب کدام است های زیر، به بودن جمله« ن»یا نادرست « د»درست  .652

 .قانون، نظامی مشخص و تابع قواعد برای طرح فرضیه است 

 گیری متغیرها است. شده برای اندازه فرضیه، ابزار معتبر و پذیرفته 

 ای است که قبول یا رد آن مستلزم مشاهدۀ تجربی است. ل، گزارهاص 

 های نظری دربارۀ یک موضوع است. ای از مسئله و سؤال هنظریه، مجموعه یکپارچ 
 ن -ن -ن -ن     ن -د -ن -ن     د -ن -د -د     د -د -د -ن  

 0پاسخ گزینۀ 

در  های خود آموخته تنها بایدشما دشوار نیست و نیز مانند سؤال قبل، سؤال  پاسخ گفتن به این
همۀ بودنِ  نادرستو  های این پرسش مطابقت داده را با گزینهاصل، فرضیه و نظریه یا مورد قانون 

  .بدهیدص یشخترا  ها آن

 

 کدام مورد در خصوص تحوالت دورۀ طفولیت، درست است؟ .652
 های اسالم، دورۀ اطاعت و فرمانبرداری است.  طبق آموزه  
 شود. ماهگی، مستقل ایستادن مشاهده می 11تا  11بین   
 کند.  های ساده بروز می با رشد آگاهی از هیجان و واکنش اطرافیان، هیجان  
 .دهد ها رخ می صورت ترس از غریبه اولین نشانۀ تغییر اجتماعی در این دوره، به  

 6پاسخ گزینۀ 

در مورد مراحل رشد با شناسان را  های اسالم و روان ، دیدگاهپیش از مواجهه با این سؤال شمااگر 
شید، ممکن است باباشید و از آمادگی ذهنی الزم در این زمینه برخوردار ن هم مطابقت نداده

کتاب جامع کنکور  971در سؤال  باشد. دشواربرای شما « 0»گزینۀ  تشخیص نادرست بودن
شناسان مورد  مراحل رشد از دیدگاه اسالم و روان تطابقوع پرداخته شده و مشاوران به این موض

زمینۀ الزم برای بررسی و تحلیل  شود شما آمادگی و پیش که باعث می ،پرسش قرار گرفته است
  . تشخیص نادرست بودن آن را داشته باشیددر نتیجه،  و ،«0»گزینۀ 

های حرکتی کودکان به حافظه  مهارت رشداغلب شما عزیزان یک سن واحد را در مورد سنین 



اید که کودکان در این سن  ماهگی را به عنوان سنی به خاطر سپرده 00 ،برای مثالاید،  سپرده
برای ، ماهگی 00تا  00، یعنی یک بازۀ زمانی« 6»اما در گزینۀ طور مستقل بایستند،  توانند به می

باعث شود که  ممکن است. این موضوع در کودکان مطرح شده استتوانایی ایستادن مستقل  کسب
 بعداً به آن خواهیم پرداخت.  ، اماگذاریم شما در مورد آن اشتباه کنید، پس فعالً آن را کنار می

 رشد آگاهی خوانید که ؛ چون شما در کتاب میدشوار نیست« 9» نادرست بودن گزینۀتشخیص 
. های ساده ، نه هیجانشود های مرکب منجر می هیجانبروز  به از هیجان و واکنش اطرافیان انکودک

ست شما اطالعات خود را بازیابی کنید تا  نیز آسان است و کافی« 0»تشخیص نادرست بودن گزینۀ 
 9 یا 6که در  تغییر اجتماعی در دورۀ طفولیت، لبخند زدن است عالمتاولین  به یاد آورید که
   ماند که گزینۀ درست است.  باقی می« 6»تنها گزینۀ  ن،بنابرای. کند ماهگی بروز می

اید که باید یک بازۀ زمانی را نیز در مورد  حتماً شما عزیزان با مشاهدۀ این سؤال به این فکر افتاده 
ت و اما اصالً نیازی به این کار نیسهای حرکتی درشت در کودکان حفظ کنید.  سن کسب مهارت

و برای اید در حافظۀ خود نگه دارید  همان سنینی را که به خاطر سپردهست که شما  کافیتنها 
. یعنی کوس به عقب برگردیدبه طور معها  از آنماه  9های حرکتی،  رشد مهارتتعیین بازۀ زمانی 

 ،کنند میماهگی مهارت ایستادن مستقل را کسب  00دانید که کودکان در سن  برای مثال شما می
، 09، 00»طور معکوس بشمارید و به عقب بروید، یعنی بگویید:  ماه را به 9ماهگی  00از  باید حاال
های حرکتی را مورد  های دشواری که سنین رشد مهارت . با این روش، در مواجهه با سؤال«00، 06

با انجام این ، ای مثالبر دهید.بها پاسخ  توانید به آن شوید و می دهند، غافلگیر نمی پرسش قرار می
 .خواهید دادراحتی به سؤال زیر پاسخ  بهکار 

 ؟است نادرستجمله کدام سؤال: 
توانند بدون دریافت کمک از اطرافیان خود بایستند و چند قدم  کودکان در یک سالگی می  

  .راه بروند
مدت کوتاهی زنند و به کمک والدین خود برای  برخی از کودکان در چهار ماهگی غلت می  

 .توانند بنشینند می
با  ،سر و سینه خود را در حالی که روی شکم خوابیده است قادر استسه ماهه  نوزادیک   

  .باال بگیردکمک دستانش 
 ،های صندلی نشینند و با گرفتن از پایه طور مستقل می برخی از کودکان در هشت ماهگی به  

 ایستند. کشند و می خود را باال می
نادرست  باید ها فقط یکی از گزینه پسدر این سؤال باید جملۀ نادرست را مشخص کنید،  پاسخ:
های  سن واحدی که در مورد زمان کسب مهارت صرفاً بر اساسبه این سؤال  بخواهید، اما اگر باشد

ای ه کسب مهارت ؛ چونها نادرست خواهند بود دهید، تمام گزینهباید، پاسخ  حرکتی به خاطر سپرده
 ها، در یک بازۀ زمانی در نظر گرفته شده است.  حرکتی در دورۀ کودکی در این گزینه

شما اشاره شده است.  ماهگی،  11در یک سالگی، یعنی  و راه رفتن مستقل ایستادنبه « 1»درگزینۀ 
طور مستقل راه  ماهگی به 11ایستند و در  میطور مستقل  ماهگی به 11دانید که کودکان در  می
، 11»و « 11، 11، 11، 11»به عقب برگردید، یعنی بگویید  موارداز این . حاال اگر سه ماه روند می



درست « 1»گیرد. پس گزینۀ  زمانی قرار می های در هر دوی این بازهماهگی  11،، «11، 11، 11
 است. 

شاره شده ا ماهگی 1دیگران در غلت زدن و نشستن با کمک توانایی کودک برای به « 1»در گزینۀ 
توانند  ماهگی با کمک دیگران می 6و در  زنند میماهگی  غلت  1کودکان در دانید  شما میاست. 

، 1، 6»و  «1، 1، 1، 1»های زمانی  بازهعقب برگردید، هر یک از این موارد به سه ما از اگر . بنشینند
درست « 1»گزینۀ  گیرد. پس قرار میها  ماهگی در هر دوی آن 1خواهید داشت که را در « 1، 1

 . است
زمانی که کودکان توانایی بلند نقطۀ عطف حرکتی، یعنی به  «1»گزینۀ دقت داشته باشید که در 

آورند اشاره نشده است. اگر به این موضوع اشاره شده بود،  کردن چانه و سینۀ خود را به دست می
آید. اما در  ماهگی به دست می 1د تا ماهگی یا در بازۀ زمانیِ تول 1گفتیم که این توانایی در  باید می

سر و سینۀ خود را باال نگه  تواند می ، یعنی...« قادر استسه ماهه  نوزاد» این گزینه گفته شده است:
کتاب درسی، کودکان در دو ماهگی توانایی باال نگه داشتن  14چون با توجه به شکل صفحۀ  و ،دارد

تواند سر و سینۀ خود را باال  ماهه نیز می 1 نوزادآورند؛ پس یک  چانه و سینۀ خود را به دست می
  درست است.« 1»بنابراین، گزینۀ نگه دارد. 

. ماهه برای نشستن مستقل اشاره دارد، درست است 4به توانایی کودکان که « 1» ۀگزین اولبخش 
خود را باال  ،های صندلی با گرفتن از پایهماهه  4کودکان » است: بخش دوم آن گفته شده  دراما 
به ایستادن با کمک اشاره نشده، بلکه گفته  توجه داشته باشید که در اینجا .«ایستند کشند و می می

، که این توانایی شوند ، یعنی از وضعیت نشسته بلند می«ایستند کشند و می خود را باال می» است شده
سه ماه از آن به عقب اگر . حاال کند بروز میماهگی  11در اید،  با توجه به آنچه قبالً به خاطر سپرده

« 1»شود؛ پس گزینۀ  ماهگی شامل آن نمی 4 که متوجه خواهید شد «9، 11، 11، 11: »برگردید
  نادرست است.
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 صور ت گروهی و بدون قاعده است.  سال به 1یا  1های کودکان سنین  بازی  
 کنند. صورت مشترک بازی می جنس خود و به کودکان سنین دبستانی با هم  
 کنند. صورت انفرادی بازی  سال دوست دارند در کنار هم، اما به 11تا  7کودکان سنین   
 .شود های موازی تبدیل می تدریج به بازی صورت مشترک است، اما به ها به در سنین اولیۀ کودکی بازی  

    6پاسخ گزینۀ 

از  اید، اطالعاتی را که آموخته و به خاطر سپردهپاسخ گفتن به این سؤال دشوار نیست و تنها باید 
 تان بازیابی کنید. حافظه

 

تکلیف خود را انجام  که حسین تیها با هم قرار گذاشتند درصور است. آنحسن برادر بزرگتر حسین  .622
دهد، با هم برای گردش به کوه بروند. حسین کوهپیمایی را خیلی دوست دارد. حسین به حسن 

حسین در «. برید یا خیر؟ شود؟ مرا به کوه می اگر تکلیف خودم را انجام ندادم چه می»گوید:  می



 قرار دارد؟ کدام دورۀ رشدی یا سنی 
 نوجوانی    کودکی دوم   پنج تا ده سالگی    دو تا هفت سالگی  

 0پاسخ گزینۀ 

و  ،درگیر شوید تمام اجزای آن هایی که متن طوالنی دارند، این است که نباید با نکتۀ مهم در سؤال
استخراج مفاهیم کلیدی از متن سؤال، باعث تنها باید به نکات کلیدی و مهم آن توجه داشته باشید. 

 موضوعبر  تنهاو  کنید دورخود کنند، از دایرۀ توجه  میشود مواردی را که ذهن شما را منحرف  می
اطالعات مرتبط با مفاهیم  تاکنید  کمک می این کار، به حافظۀ خود. با انجام شویدمتمرکز  اصلی

تحلیل این با تجزیه و  نیز یار شما قرار دهد و شماشده از متن سؤال را در اخت استخراج کلیدیِ
حسن »برای مثال، اینکه در این سؤال گفته شده است:  .دبه پاسخ درست برسی بتوانید اطالعات

ذهن شما را گمراه کند و باعث شود حسین را در سنین ، ممکن است «برادر بزرگتر حسین است
عالقۀ حسین به کوهنوردی، موضوع مهمی در این سؤال نیست و تر از نوجوانی تصور کنید. یا  پایین
ابتدا  این است که ،دهیدبانجام کاری را که شما باید در این سؤال  پس. بگذاریدکنار آن را باید 
 مهم در این سؤالکلیدی  عبارات. دمفاهیم مهم آن را استخراج کنیبخوانید و سؤال را  متن

دهد، او را به کوه بشود که اگر تکالیفش را درست انجام  میبه حسین گفته  -0: اند از عبارت
 « ؟شود اگر تکالیفم را انجام ندادم چه می»گوید:  حسین می -6برند.  می

مهم یک سؤال کلیدی و های  کند که بتوانید بخش به شما کمک می کتاب تیزشیم مشاورانمطالعۀ 
تمرکز باید سؤال یک های  گیرید که بر کدام بخشبیاد  تدریج استخراج کنید و به درون آن را از
از متن سؤال جدا ت کلیدی را ارا نادیده بگیرید. بعد از اینکه عبار ی آنها و کدام بخش کنید

و مطالعۀ پاسخنامۀ در کتاب جامع کنکور مشاوران  089کردید، مواجهۀ قبلی با سؤالی مثل سؤال 
پیش از این سؤال  ؛ چونشما به این تست کنکور شودگویی  تسهیل پاسختواند باعث  این سؤال، می

بینی  اید که در آن به پیش یاد گرفتهمواجه شده و « شود؟ اکر ...، چه می» جملۀ پرسشیکنکور، با 
اگر تکالیفم »گوید:  پرسش حسین که میهنگام مواجهه با  احتماالت پرداخته شده است، در نتیجه به

راحتی تشخیص  لیل آن در ترکیب با سایر اجزای سؤال کنکور، بهو تح« شود؟ را انجام ندادم چه می
های تفکر  ویژگیهای رشد شناختی و  تواناییکه از  است، دهید که او احتماالت را در نظر گرفته می

 است. ینوجواندورۀ فرضی در 
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توانند رفتار خود را در  های ارتباطی بوده و نمی نوجوانانی که رشد اجتماعی ناقصی دارند، فاقد مهارت  

 . جمع مدیریت کنند
های مختلف، رفتار  به علت عدم دستیابی به رشد اخالقی در دورۀ نوجوانی، اکثر نوجوانان در موقعیت  

 ای دارند. نسنجیده
پذیری زیاد، دارای هیجانات متضاد و غیر قابل کنترل  هورمونی و تحریک نوجوانان به دلیل تغییرات  

 . هستند
 .در ابتدای نوجوانی، رشد نوجوان کامل نشده است و او درک اخالقی درستی ندارد  



 9پاسخ گزینۀ 

برای دانید که  می، باشید تمرین کرده و آموختههای مفهومی را  های مواجهه با سؤال روششما اگر 
باید موضوع اصلی، و برای این منظور،  ،آن را درک کنیدباید متن ابتدا پاسخ گفتن به این سؤال، 

 در این سؤالموضوع اصلی ز کنید را از درون آن بیرون بکشید. تمرکآن ر که باید ب چهیعنی آن
بهاری وجود و هوای  انچه شباهتی بین رفتار نوجوان» .است «به هوای بهاریتشبیه رفتار نوجوان »

 « ؟نوجوان به آن تشبیه شده استکه رفتار  ویژگی هوای بهاری چیست دارد؟

به این سؤال است که اگر آن را شنیده باشید و  نظر طراح این سؤال مدالمثل معروف  یک ضرب
این  راحتی به بهو  شود خواهید برد که چرا رفتار نوجوان به هوای بهاری تشبیه میپیوند بزنید، پی 

 -که بعداً به آن خواهیم پرداخت -المثل را این ضرب ممکن است شمااما . خواهید دادپاسخ  سؤال
در این صورت،  ؛آن به این سؤال نباشید و پیوند زدنِ قادر به بازیابی به هر دلیلینشنیده باشید یا 

ها  آنبا تحلیل د کمک بگیرید و آوری به دست می سؤالهای  از اطالعاتی که از متن و گزینه باید
 . سؤال تالش کنیدپاسخ  برای رسیدن به

 ها مفاهیم را از درون آن، پس رسد ها می حاال نوبت به گزینه .مروشن کردیقبالً ال را ؤتکلیف متن س
، به در جمعخود مدیریت رفتار  ناتوانی برخی از نوجوانان دربه « 0». در گزینۀ کنیم میاستخراج 

 ناشی ازانجام رفتارهای نسنجیده  به« 6»گزینۀ  ها اشاره شده است. آن اجتماعی ناقص رشددلیل 
غیر متضاد و هیجانات به بروز « 9»در گزینۀ . دارداشاره  رشد اخالقینوجوانان به  عدم دستیابی

. استدر دورۀ نوجوانی پذیری زیاد  نتیجۀ تغییرات هورمونی و تحریکاشاره شده که  قابل کنترل
نوجوان در ابتدای دورۀ نوجوانی و عدم درک درست اخالقی  کامل نبودن رشدبه « 0»در گزینۀ 

   اشاره شده است. 

ها را باید در ترکیب با متن  گزینهبه این نکته توجه داشته باشید که باید  ها برای بررسی گزینه
باید شباهت رفتار نوجوان با هوای بهاری مورد پرسش است، پس  ،در این سؤالسؤال تحلیل کنید. 

های هوای بهاری  ویژگی با را است ها مطرح شده  که در مورد نوجوانان در گزینههایی  ویژگی
 . مقایسه کنید

آیا هوای بهاری اشاره شده است.  اننوجوانبرخی از  ناقص در اجتماعی به وجود رشد« 0»در گزینۀ 
معنی  ها بی خودش را دارد و وجود نقص در آنخاص های  هر فصلی ویژگی؟ استبا نقص همراه 

 شود. حذف می« 0»پس گزینۀ است. 

شما در رشد اخالقی اشاره شده است، در حالی که  دستیابی نوجوانان به به عدم« 6»در گزینۀ 
پس ی و ارزشی در دورۀ نوجوانی بیش از هر دورۀ دیگری است. اخالق خوانید که تحول کتاب می

 کنیم. این گزینه را نیز حذف می

که در کتاب  اشاره شدهدر نوجوانان  و غیر قابل کنترل به حاالت هیجانی متضاد« 9»در گزینۀ 
که در مورد این موضوع در کتاب درسی را درسی نیز مطرح شده است. پس اآلن شما باید آنچه 

که به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و  است در کتاب درسی گفته شده به یاد آورید. ،اید دهخوان
یابد و حاالت هیجانی آنان به  پذیری نوجوانان افزایش می هورمونی در دورۀ نوجوانی، تحریک



سرعت  کند. آیا هوای بهاری نیز مانند حاالت هیجانی نوجوانان متغیر است و به سرعت تغییر می
که به این سؤال ارتباط پیدا را المثل معروفی  ضربدر این مرحله بتوانید اگر تواند تغییر کند؟  می
یاد به  را المثل آسان خواهد بود، اما اگر این ضرب، پاسخ گفتن به این سؤال بیاوریدبه یاد  ،کند می

 .دکنی را بررسی « 0»گزینۀ  توانید این گزینه را موقتاً کنار بگذارید و ، مینیاوردید

سؤالی را که در . است شدهنوجوانی اشاره  دورۀ ابتدایدر کامل نبودن رشد به « 0»در گزینۀ  
های  کنیم. آیا کامل نبودن یا ناقص بودن، از ویژگی میتکرار  نیز پرسیدیم در اینجا« 0»گزینۀ 

نیز حذف « 0»گزینۀ داده شد. بنابراین، « 0»هوای بهاری است؟ پاسخ، همانی است که در گزینۀ 
 ماند.  باقی می« 9»شود و تنها گزینۀ  می

 پاسخ این سؤال است؟ « 9»اما چرا گزینۀ 

المثلی است که اتصال آن به این  همان ضرباین،  .«اعتمادی نیست و حال بچه به هوای بهاری»
المثل را نشنیده باشید، اما در  شاید شما این ضرب .کند سؤال، ما را به گزینۀ درست هدایت می

کند. ممکن  هوای بهار معلوم نمی»را شنیده باشید که:  ها این جمله مانند های دیگری جملهعوض، 
مرتبه میبینی  چتر بردار. بهار است دیگر، یکبا خودت »یا  ،«.است سرد شود. لباس گرم بپوش

وقوع ها به چه معنی است؟ آیا به معنی متغیر بودن هوای بهاری و  این جمله«. .باران گرفت
هوای المثلی که به آن اشاره شد نیز همین است.  های ناگهانی در آن نیست. معنای ضرب گردش

یا ثبات و متغیر  بروز رفتارهای بی، بهاری رفتار نوجوان به هوایعلت تشبیه بهاری متغیر است و 
بروز این رفتارهای به آن اشاره شده است، « 9»که همانطور که در گزینۀ  ،نوجوانان استدر متضاد 

  .  استدر دورۀ نوجوانی  پذیری زیاد به دلیل تغییرات هورمونی و تحریکمتغیر و متضاد در نوجوانان، 

 

خواندن کالس اول ابتدایی، اگر درس بعدی مثالً آموزش حرف برای آموزش حروف الفبا در کتابِ  .626
شود.  مد نظر باشد، در پایین صفحه هر دو حرف نوشته می« آ»و در درس قعلی آموزش حرف « ت»

 ؟دلیل آمدن حرف بعدی در درس فعلی کدام است
 . دهد ارائۀ حروف درس فعلی و بعدی، ارتباط بین مطالب را نشان می  
 .سازی در یادگیری حروف استفاده کند از مزایای پدیدۀ آمادهآموز  دانش  
 . های بعدی را بهتر یاد بگیرد آموز درس انتظارات مثبت شکل بگیرد و دانش  
 .گیرد های بعدی، ردیابی درست عالمت صورت می وف درسربا ارائۀ آموزش ح  

 6پاسخ گزینۀ 

 دباید روشی را به کار بگیری د،دهیببه آن پاسخ  دبتوانی. و برای اینکه نیز مفهومی است این سؤال
 دال، ابتدا باید بدانیؤ. برای پاسخ گفتن به این سگیرید می یادکتاب تیزشیم مشاوران  با مطالعۀکه 

را  آن و کلیدی اصلیو عبارات  ،را تجزیه متن سؤال پس .موضوع مورد پرسش در آن چیست
درس فعلی مربوط به  -6. شود آموزش داده میحروف الفبا  -0کنیم:  می استخراج ترتیب، به

در پایین صفحۀ  -0است. « ت»درس بعدی مربوط به آموزش حرف  -9است. « آ»آموزش حرف 
در چرا حرف بعدی  -5مربوط به درس فعلی )آموزش حرف آ(، هر دو حرف نوشته شده است. 

  نوشته شده است؟درس قبلی 



حرف ت در درس قبلی نوشته و در درس بعدی آموزش داده »که گیریم  از این موارد نتیجه می
ممکن است شما به این درک کلی از متن  «.در این سؤال، علت آن مورد پرسش است ، وشود می

در این  را با دانش پیشین خود پیوند بزنید. پس آنسؤال رسیده باشید، اما هنوز نتوانسته باشید 
آید که در کتاب  یادتان میرا بخوانید. آیا « 0». گزینۀ بررسی کنیدرا  ها گزینهباید حتماً  شرایط،

را « 6»، گزینۀ آورید یاد نمی؟ اگر چیزی به ای شده باشد شناسی به چنین موردی اشاره روان
زی را در ذهنتان مرور سا پدیدۀ آمادهسازی اشاره شده است.  در این گزینه به پدیدۀ آمادهبخوانید. 

دریافت بعدیِ آن را تسهیل  سازی، ارائۀ پیشین محرک، دۀ آمادهکه در پدی دانید شما میکنید. 
 پدیدۀ و آن توانید یک ارتباط منطقی بین میکند. برداشت کلی خود از متن سؤال را بخوانید. آیا  می

در درس قبلی، به معنی ارائۀ پیشین آن نیست؟ ما  «ت»آیا نوشتن حرف  ؟برقرار کنیدسازی  آماده
سازی، موجب تسهیل دریافت بعدیِ آن  دانیم که ارائۀ پیشین یک محرک بر طبق پدیدۀ آماده می
آموزش داده  آندر درسی که حرف پیش از  «ت»و به همین دلیل است که حرف  ،شود می
 . شود ارائه می انآموز شود، به دانش می

 

مشغول به خاطر سپردن یک شمارۀ تلفن هستند. میثم در این فرایند تمرکز ندارد و میثم و آرمان  .622
 توجه است. با توجه به این مثال، کدام مورد درست است؟ آرمان به شمارۀ تلفن بی

 . شدت توجه میثم به شمارۀ تلفن در حدی نیست که حواس او را تحریک کند  
 محیطی دیگری را نیز انتخاب کرده است.های  ن، محرکآرمان عالوه بر شمارۀ تلف  
 ثبات و گذرا انتخاب کرده است.  صورت بی های محیطی مختلف، شمارۀ تلفن را به بین محرک زمیثم ا  
ها نیز توجه و آگاهی کامل  آرمان با وجود تمرکز مداوم و پایدار بر شمارۀ تلفن، نسبت به سایر محرک  

 .دارد

 9پاسخ گزینۀ 

 یک شمارۀ غول به خاطر سپردنمشآرمان و میثم »این پرسش گفته شده است:  تدای متناب در
شده در کتاب درسی، به معنی انتخاب و توجه  این جمله با توجه به مطالب ارائه« تلفن هستند.

 :است شده سؤال گفتهاین ؛ در حالی که در بخش دوم متن آرمان و میثم به شمارۀ تلفن است
 در مورد آرمان، سؤالمتن بین بخش اول و دوم  «.توجه است نسبت به شمارۀ تلفن بی آرمان»

 ذهنتوانیم  می چطور. دهد قرار   کننده گیج یک وضعیتما را در  ممکن است و تناقض وجود دارد
م متن سؤال وکه بتوانیم بخش اول و د وقتی؟ و از حالت سردرگمی رها شویم بخوانیم را طراح سؤال

اگر یک بار دیگر متن این سؤال را درک کنیم. تجزیه و تحلیل، و در ارتباط با هم ها را  و گزینه
)هردو  دهند شوید که آرمان و میثم در بخش اول آن، کار مشابهی را انجام می بخوانید متوجه می

ها نتایج  که آن گویند ها به ما می گزینه، اما مشغول به خاطر سپردن یک شمارۀ تلفن هستند(
عملکرد این دو در حین انجام آن کار  . این بدین معنی است کهآورند مشابهی را به دست نمی

طراح این  یکسان نیست. و این یعنی اینکه -خوانیم همانطور که در بخش دوم متن سؤال می -مشابه
خش از سؤال تنظیم ها را بر اساس این ب و گزینه داشتهتمرکز ر بخش دوم متن سؤال ب صرفاً سؤال

. در بخش دوم متن سؤال توجه داشته باشید به باید تنها ،در مورد آرمان شما نیز ،پس کرده است.



 تمرکز نداردخاطرسپاری شمارۀ تلفن  میثم در فرایند به»سؤال گفته شده است: این  متن بخش دوم
  .«است توجه بیو آرمان نسبت به شمارۀ تلفن 

درست است؟ در این گزینه، شدت توجه به عنوان عامل تحریک حواس مطرح شده « 0»آیا گزینۀ 
 فرایند شوند و ها تحریک می حواس ما توسط محرک خوانیم که میاست؛ در حالی که ما در کتاب  

 ت است.سگیرد. پس این گزینه نادر شکل می احساس محرک،توجه بعد از تحریک حواس و 

متن سؤال تجزیه و  در ارتباط باها را  درست است؟ دقت داشته باشید که ما گزینه« 6»آیا گزینۀ 
در ارائه شد،  آنبخش اول و دوم بارۀ با توجه به توضیحاتی که درکه در این سؤال، کنیم.  تحلیل می

آرمان است سؤال گفته شده این در بخش دوم متن باید به بخش دوم توجه کنیم. تنها  ،مورد آرمان
 کتاب درسی توجه بودن به یک محرک، بر اساس آنچه در بی. توجه است نسبت به شمارۀ تلفن بی

دوباره را « 6»گزینۀ حاال ، به چه معنی است؟ به معنی عدم انتخاب محرک است. خوانیم می
را نیز انتخاب  رهای دیگ آرمان عالوه بر شمارۀ تلفن، محرک»که است بخوانید. در آن گفته شده 

تلفن  ۀآرمان نسبت به شمار»اما همانطور که در بخش دوم متن سؤال خواندیم،  ،«کرده است
 این گزینه س با توجه به بخش دوم متن سؤال،، یعنی آن را انتخاب نکرده است؛ پ«توجه است بی

  نادرست است. 

« 9»ت بودنِ گزینۀ شاید در وهلۀ اول، تشخیص درست یا نادرسدرست است؟ « 9»آیا گزینۀ 
. تکلیف درا بخوانی« 0» بُر این است که گزینۀ صورت، راه میان  ما دشوار باشد. در اینشبرای 
شکل باشد، تمرکز مداوم و پایدار صورت  بهتوجه اگر که  دانید شما میروشن است.  «0» گزینه

توجه  شمارۀ تلفن بیآرمان به »؛ در حالی که در بخش دوم متن سؤال گفته شده است: گیرد می
نادرست، و « 0»گزینۀ گیریم  پس نتیجه میگیرد.  در ذهن او شکل نمیهم تمرکز  ؛ بنابراین«است

 درست است؟ « 9»گزینۀ اما چرا  .درست است« 9»گزینۀ 

خاطرسپردن شمارۀ  میثم مشغول به» :گفته شده، چه گفته شده است؟ در مورد میثم در متن سؤال
ما . چرا؟ خاب کرده و مورد توجه قرار داده است، اما تمرکز نداردنتاآن را  نبنابرای، «تلفن است

طور ثابت وجود داشته باشد و کم و  یعنی به) باشدپایدار باید  توجهدانیم که برای ایجاد تمرکز،  می
حاال . (طور پیوسته ادامه داشته باشد یعنی باید به) و همینطور باید استمرار داشته باشد (زیاد نشود

ر سپردن طمشغول به خادرست است. چون میثم « 9»توانید بگویید که چرا گزینۀ  تر می راحت
یعنی  ،ولی به دلیل اینکه توجه او پایدار نیستپس به شمارۀ تلفن توجه دارد،  ،تلفن استشمارۀ 

 ، تمرکز در او شکلگذرا استاستمرار ندارد و پیوسته نیست، یعنی همچنین، و  است، ثبات یب
   .نگرفته است

 

شنویم، احتمال اینکه واژۀ  را می» عدالت، امید، تالش، موفقیت و کتاب»وقتی که واژگانی همچون  .622
 ؟دهد تری ارائه می در حافظه بماند بیشتر است. به نظر شما کدام مورد تبیین درست« کتاب»

 . کتاب و مطالعۀ آن برای ما اهمیت بسیاری دارد  
 .شنیداری و دیداری رمزگردانی شده استصورت  کتاب به  
 . با تکرار واژۀ کتاب، اثر گذشت زمان بر فراموشی کنترل شده است  



 .علت ماندگاری واژۀ کتاب، تکرار بیش از حد آن در زندگی روزمره است  

 6پاسخ گزینۀ 

مورد پرسش در آن موضوع ابتدا باید بدانیم  ،به آن گفتن  و برای پاسخ ال نیز مفهومی استاین سؤ
عدالت، امید، »های  واژه -0کنیم.  استخراج می سؤالاز متن  کلیدی را عبارات ابتدا پس چیست.

های  بیش از واژه در حافظه واژۀ کتاب احتمال ماندگاریِ -6شنویم.  را می« تالش، موفقیت و کتاب
  است؟ تاب بیشترکسؤال این است که چرا احتمال ماندگاریِ واژۀ  -9. استدیگر 

ان را جمع و جور تذهنشود  باعث میعالوه بر اینکه برای درک سؤال الزم است، سؤال، متن تجزیۀ 
. در این ددهیبرا کاهش  های دشواری همچون این پرسش مواجهه با سؤال ناشی ازاسترس  و دکنی

 درست،های  سؤالبا پرسیدن  توانید شوید و می که از فضای بستۀ ذهنی رها میاست شرایط 
 .دبیابی ها پرسشبه  گفتن  پاسخ برای را راهکارهای مناسب

عدالت، امید، تالش و »های  واژه»ن شما باید از خودتان بپرسید، این است که: سؤالی که اال
کار  در این مرحله، پاسخ گفتن به این پرسششاید  «دارند؟« کتاب»چه تفاوتی با واژۀ « موفقیت

های  امکانو  کنیدنها صرف  تفاوت این واژه را برای پیدا کردنِ تمام تمرکز خود پس ؛نباشدای  ساده
به این پرسش پاسخ  دتوانی بدون تشخیص این تفاوت نیز می وجو کنید. مثالً اینکه آیا جستدیگر را 

تجزیه و تحلیل ، راهبهترین ؟ ددهیبانجام  دتوانی برای رسیدن به این هدف چه کاری می. دبدهی
. این دها باید به یک نکتۀ مهم توجه داشته باشی اما هنگام تجزیه و تحلیل گزینه. است ها گزینه

صورت کلی  ، بلکه باید آن را بهدبه موضوع نگاه کنی دید خودتاننکته چیست؟ اینکه نباید از 
همیت کتاب و مطالعۀ آن برای ما ا»گفته شده است: « 0»گزینۀ در یعنی چه؟ برای مثال، . ببینید
شما ، دچار خطا خواهید شد؛ چون موقعیتی که وتان محدود کنیدرا به خ« ما»ضمیر اگر شما « دارد.

است، پس کتاب در ها  نیازمند مطالعۀ زیاد کتاب (ورود به دانشگاه)تالش برای  در آن قرار دارید
د این موضوع در مور این در حالی است که .یک عنصر مهم باشدبرای شما  تواند شرایط فعلی می

 .نیستپاسخ این پرسش « 0»گزینۀ  پس. کند صدق نمی همه

عدالت و »های  به تفاوت واژه« 6»ما با خواندن گزینۀ شکنیم. شاید ذهن  را بررسی می« 6»گزینۀ 
فرض کنیم چنین نشد. مشکلی نیست. گزینۀ اما در این پرسش نزدیک شود. « کتاب»واژۀ  با «...
تکرار  -6کتاب تکرار شده است.  -0»: گفته شده است گزینه این در .دکنی تحلیل را تجزیه و « 9»

. اجزایی که از متن حاال متن سؤال را بخوانید  «کتاب به کنترل اثر گذشت زمان منجر شده است.
پس گزینۀ ها به تکرار واژۀ کتاب اشاره شده بود؟  بیرون کشیدیم شامل چه مواردی بود. آیا در آن

 پاسخ این سؤال نیست. نیز« 9»

تکرار بیش از حد واژۀ کتاب در زندگی روزمره موجب ماندگاری » گفته شده است:« 0»گزینۀ در 
مواجه هستیم. ممکن است « 0»در این گزینه نیز با شرایطی مانند گزینۀ . «شود آن در حافظه می

اید، زیاد تکرار شود، ولی آیا  واژۀ کتاب برای شما در شرایطی که در حال حاضر در آن قرار گرفته
پاسخ منفی است. ؟ خود مواجه هستندزندگی روزمرۀ  همۀ افراد با تکرار بیش از حد واژۀ کتاب در

 ماند.  باقی می «6»و تنها گزینۀ  .کنیم ا نیز رد میر« 0»پس گزینۀ 



امید، تالش و  ،عدالت»های  را باید در تفاوت واژه آن علتدرست است؟  «6»اما چرا گزینۀ 
را « عدالت، امید، تالش و موفقیت»وجو کنیم. آیا مواردی همچون  جست« کتاب»با واژۀ « موفقیت

طور عینی قابل مشاهده است و این امر  چطور؟ کتاب بهرا کنیم؟ کتاب  طور مستقیم مشاهده می به
 در ذهن ما ایم( )چون قبالً آن را دیده کتاب، تصویر آن نیز واژۀ تواند موجب شود که با شنیدن می

 ،در ذهن ما اتفاق بیفتدزمان با رمزگردانی شنیداری، رمزگردانی دیداری از آن نیز  نقش ببندد و هم
ماندگاری  ،که نتیجۀ آنکنیم،  ها با دو حس خود رمزگردانی می واژه یعنی کتاب را برخالف سایر

   . خواهد بود در حافظه ما« عدالت، امید، تالش و موفقیت»های  واژۀ کتاب در مقایسه با واژه بیشترِ

 

 ؟ترتیب با کدام مورد زیر مرتبط است عبارات زیر، به .625

  گیرد. صورت میبیشترین فراموشی در ساعات اولیۀ بعد از یادگیری 

 .ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعاتی که قبالً وارد حافظه شده است 

 هنگام یادآوری آن ای از قرآن و جا انداختن برخی کلمات به حفظ کردن آیه 

 شاخ و برگ دادن غیر واقعی در تعریف از صحنۀ یک تصادف 
  اضافه کردن -حذف کردن -فراموشی -نظریه ابینگهوس  
 حذف کردن -اضافه کردن -نظریه ابینگهوس -فراموشی  
 اضافه کردن -نظریه ابینگهوس -فراموشی -حذف کردن  
 فراموشی -حذف کردن -نظریه ابینگهوس -اضافه کردن  

 0پاسخ گزینۀ 

طوالنی است و  کمی، از این جهت که هایی شبیه به این سؤال در جلسۀ کنکور شاید مواجهه با سؤال
به این نکته توجه اما  .کمی موجب نگرانی شما شود به آن اختصاص دهید،زمان زیادی را باید 
مجبور نیستید به همۀ  ،اند ی که از چند بخش تشکیل شدهیها سؤالبسیاری از داشته باشید که در 

را بدانید تا گزینۀ  ها دهید و کافی است پاسخ یکی دو مورد از آنبها پاسخ  موارد مطرح شده در آن
دهید. برای مثال اگر بتوانید به اولین عبارت مورد پرسش در این سؤال پاسخ بدرست را تشخیص 

 ،بیابید اما برای اینکه اطمینان بیشتری از پاسخ خود. خواهید داددهید، گزینۀ درست را تشخیص ب
 بررسی کنید.  نیز را دیگر پاسخ یک مورد توانید می

ای است که از آزمایشات ابینگهوس به دست آمده است. در دومین  مورد اول در این سؤال، نتیجه
اشاره  ای از خطای حذف کردن نمونه به مورد سومدر مورد به تعریف فراموشی اشاره شده است. 

هایی از اطالعاتی که قبالً به حافظه سپرده شده، فراموش شده  ؛ چون بر اساس آن بخشاست شده
، هنگام تعریف صحنۀ تصادف به؛ چون اضافه کردن اشاره دارد خطای. چهارمین مورد به تاس

 .شده استمواردی که اتفاق نیقتاده است به آن اضافه 

 

 یک از فنون بهسازی حافظه در ارتباط با رمزگردانی هستند؟ کدام .622
 تمایزبخشی  -یادگیری با استراحت -بیان اهمیت مطلب -استفاده از رمزگردانی معنادار  
 خبا روش پس -یادگیری با استراحت -ساماندهی مطالب -استفاده از رمزگردانی معنادار  



 بسط معنایی  -بیان اهمیت مطلب -مطالعۀ چندحسی -زمانی چند فعالیت پرهیز از هم  
 بسط معنایی -کاهش اثر تداخل مطالب -یادگیری با استراحت -چند فعالیتزمانی  پرهیز از هم  

 9پاسخ گزینۀ 

در  این سؤال، تعدادی فنون بهسازی حافظه مورد پرسش است که با رمزگردانی ارتباط دارند. این 
 جمله به چه معنی است؟ 

دانیم که فنون بهسازی حافظه،  چه ارتباطی با رمزگردانی دارند؟ ما می حافظه فنون بهسازی
تری داشته باشیم.  شوند ما حافظۀ قوی کنند و باعث می هایی هستند که حافظه را تقویت می روش

منظور از رمزگردانی چیست؟ اولین مرحلۀ تشکیل حافظه است که اطالعات در آن، وارد حافظه 
 شود.  رده میشود، یا به حافظه سپ می

 حافظه فنون بهسازی» توانیم به این سؤال که  می دو سؤال را با هم ترکیب کنیم،این اگر پاسخ  حاال
و  کنند تقویت می ، حافظه رادهیم. فنون بهسازی حافظهبپاسخ « چه ارتباطی با رمزگردانی دارند؟

، فنونی افظهح فنون بهسازیگیریم  نتیجه می گیری حافظه است، پس اولین مرحلۀ شکل ،رمزگردانی
از شوند.  گیری حافظه، موجب تقویت حافظۀ ما می هستند که از طریق تأثیرگذاری بر مراحل شکل

یک از فنون  کدام»گیریم منظور از متن سؤال که در آن گفته شده است:  نتیجه می این موارد،
ی در این سؤال درست است ا این است که گزینه« بهسازی حافظه در ارتباط با رمزگردانی هستند؟

گذارند و از این  های بهسازی حافظه در آن، بر مرحلۀ رمزگردانی اطالعات تأثیر می که تمام روش
به باید  ها گزینه سایر در گیریم که هم نتیجه میمورد از این شوند.  طریق، موجب تقویت حافظه می

گذارند، بلکه از طریق تأثیرگذاری بر  نمیاطالعات تأثیر  فنونی اشاره شده باشد که بر رمزگردانی
 . کنند کمک میتقویت حافظه  بهحافظه،  لسایر مراح

از این لحظه به بعد در تحلیل اطالعات و یافتن پاسخ درست این سؤال به شما کمک آنچه که 
کتاب جامع  001این جدول، بخشی از جدولی است که در صفحۀ  مطالعۀ جدول زیر است. ،کند می

شناسی مشاوران آورده شده است، و در آن، به علل فراموشی در هر یک از انواع حافظه  روانکنکور 
از مواردی گذارند.  اشاره شده و گفته شده است که این عوامل بر کدام مرحلۀ حافظه تأثیر می

ها اشاره نشده، اما در کتاب جامع کنکور مشاوران  شبیه به این مورد که در کتاب درسی به آن
شده در کتاب درسی  ها را در ترکیب با مطالب مطرح سادگی عبور نکنید و آن شده است، به مطرح

 مطالعه کنید.

ترین علل  مهم
 فراموشی 

 حسی حافظۀ
ترین علت فراموشی،  مهم»

به اطالعات یا  توجهی بی
اطالعات  عدم رمزگردانی

 «است.
)ضعف حافظۀ حسی ناشی 
از وجود مشکل در مرحلۀ 

 است.( رمزگردانی

 مدت کوتاه حافظۀ
ترین علل فراموشی،  مهم»

 جایگزینیو  گذشت زمان
مواد اطالعاتی با اطالعات 

 «جدید است.
مدت  )ضعف حافظۀ کوتاه

ناشی از وجود مشکل در 
 است.( سازی ذخیرهمرحلۀ 

 بلندمدت حافظۀ
، تداخلترین علل فراموشی،  مهم

مشکالت مربوط و  عوامل عاطفی
 «است. بازیابیهای  به نشانه

)گذشت زمان در حافظۀ بلندمدت 
شود، ولی  نیز موجب فراموشی می

ضعف این حافظه، بیشتر ناشی از 
 بازیابیوجود مشکل در مرحلۀ 

 است.(



 

توجهی و عدم رمزگردانی، از علل  بی -0 از: است ، عبارتدگیری آنچه که از این جدول یاد می
گذشت زمان و جایگزینی مواد  -6 .مرحلۀ رمزگردانی است، و مربوط به فراموشی در حافظۀ حسی

این  -9سازی است.  و مربوط به مرحلۀ ذخیره ،مدت اطالعاتی، از علل فراموشی در حافظۀ کوتاه
 . .............کنید بیانخودتان که به حافظۀ بلند مدت مربوط است، مورد را 

مشخص  در این گزینه تکلیف اولین روشنید. را بخوا« 0». گزینۀ مکنی میها را بررسی  حاال گزینه
به رمزگردانی اشاره شده است. دومین فن بهسازی حافظه در این گزینه،  آندر خودِ  ؛ چوناست

مطالعۀ است. مطالبی را که در مورد آن به یاد دارید در ذهنتان مرور کنید.  «بیان اهمیت مطلب»
« بیان اهمیت مطلب»، در تشخیص اینکه آیا در کتاب جامع کنکور مشاوران 301و  313های  سؤال

، حفظ نکنیدها را  سؤالبه شرط اینکه  ، امادنکن ، به شما کمک میبه رمزگردانی مربوط است یا نه
ارتباط  اید، ها و مطالبی که قبالً مطالعه کرده آن بین موارد مطرح شده در و ها فکر کنید به آنبلکه 

برای اینکه حافظۀ ما پذیرای اطالعات »شده است:  پرسیده 313. برای مثال، در سؤال برقرار کنید
 « جدید باشد، کاربرد کدام روش تقویت حافظه مؤثر است؟

سؤال کنکور دقیقاً مانند این سؤال نخواهد  ای ندارد؛ چون سؤال هیچ فایده نحفظ کردن پاسخ ای
یک راه ساده برای و  .کنید درکرا  ورد پرسش استچه که در این سؤال مبود. شما باید مفهوم آن

این است که موارد مطرح شده در سؤال را به مطالبی که پیش از این یاد ین منظور، رسیدن به ا
پذیرش »: باید از خودتان بپرسید که 313بدهید. برای مثال در مورد سؤال اید، ربط  گرفته

پذیرش اطالعات، به معنیِ ورود اطالعات به آیا  اطالعات جدید توسط حافظه به چه معنی است؟
در کدام مرحلۀ حافظه  سپردن اطالعات به حافظه نیست؟سپردن اطالعات به حافظه  یا حافظه، و
تسلط خود اینکه عالوه بر ، و درک ارتباط بین موضوعات مختلف با انجام این کار« افتند؟ اتفاق می

ری خود را نیز پرورش داده و آن را تقویت های فک دهید، مهارت بر موضوعات را افزایش می
 کنید. می

مطالبی را آیا رسیم.  می «یادگیری با استراحت»بعد از بیان اهمیت مطلب، به فن « 0»اما در گزینۀ 
آورید، کتاب درسی را باز  یاد نمی چیزی را بهاید به یاد دارید؟ اگر  در مورد این روش خواندهکه 

چه چیزی را کنترل  «یادگیری با استراحت»راحت را بخوانید. کنید و مبحث یادگیری با است
کنترل  «یادگیری با استراحت»حاال به جدول مراجعه کنید و بگویید آنچه که از طریق  کند؟ می
 گذارد؟  شود، بر کدام مرحلۀ حافظه تأثیر می می

وه بر گزینۀ عال «یادگیری با استراحت»شوید که  ، متوجه مینیز بخوانید ی دیگر راها اگر گزینه
 «مطالب کاهش اثر تداخل»ه ب 0زینۀ ته در گالب .تکرار شده استنیز « 0و  6»های  در گزینه« 0»

 ماند. باقی می« 9»شوند و تنها گزینۀ  ها حذف می بنابراین، این گزینه .استنیز اشاره شده 

گوییم تداخل  هنوز  یک سؤال مهم باقی مانده است. چرا؟ این سؤال باید پرسش شما باشد. چرا می
 کند؟  گذارد و آن را مختل می در مرحلۀ بازیابی اطالعات تأثیر می

در صفحۀ « تأثیر تداخل اطالعات در ایجاد فراموشی»مبحث در افتد؟  تداخل، چه زمانی اتفاق می
افتد  اتفاق میزمانی تداخل،  به این سؤال پاسخ داده شده است.شاوران کتاب جامع کنکور م 005



گیریم که تداخل در مرحلۀ  شود. پس نتیجه می که یادگیری یک مطلب مانع یادآوری مطلب دیگر 
 افتد. یادآوری اطالعات مربوط به کدام مرحلۀ حافظه است؟  اتفاق می اطالعات یادآوری

کاهش فاصلۀ زمانی بین یادگیری یک مطلب و »و « مرور کارآمد»د سایر فنون بهسازی حافظه، مانن
  ها را با مراحل حافظه بررسی کنید. را نیز مطالعه، و با مراجعه به جدول، ارتباط آن« یادآوری آن

 

ها  شورای مدیریت مدرسه تصمیم گرفته است بین کالس»گوید:  آموزان می معلم کالسی به دانش .622
ها پیشنهادی خود را جهت  حل آموزان عزیز، هر یک از شما راه کند. دانش ارزکشی برگ مسابقۀ طناب

 این معلم برای حل مسئله از کدام شیوه استفاده کرده است؟«. کسب پیروزی بنویسید
 خرد کردن    بارش مغزی  
 کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب    مهندسی معکوس  

 0پاسخ گزینۀ 

استخراج نشوید و موضوع اصلی را از درون آن درگیر متن طوالنی این سؤال  اورتی که شما بدر ص
راحتی به آن پاسخ خواهید داد. مهم نیست که در این سؤال، مسئله چیست و  سرعت و به کنید، به

از »چه موضوعی باید حل شود. نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این عبارت است که 
« های پیشنهادی خود را برای حل مسئله ارائه بدهند. حل آموزان خواسته شده است راه دانشهمۀ 

شود. در کدام روش  می تعیین شده های ارائه  حل حل مسئله از بین راه این بدین معنی است که راه
  شود؟ ها انتخاب می حل مسئله از بین آن د و راهشو ارائه می ها حل حل مسئله است که همۀ راه

 

 ترتیب با کدام عامل حل مسئله مرتبط است؟ هر کدام از موارد زیر، به .622

 به یاد آوردن پاسخ سؤال امتحان، یک ساعت پس از ترک جلسۀ آزمون 

 شناسی ارائۀ نظریۀ رشد شناختی کودکان توسط پیاژه در علم روان 

 های جدید و خالقانه در پرورش حافظۀ عددی استفاده از تکنیک 

نوع نگاه به  -نوع نگاه به مسئله    اثر نهفتگی -نوع نگاه به مسئله -اثر نهفتگی  
  اثر نهفتگی -مسئله

 -نوع نگاه به مسئله -اثر نهفتگی   نوع نگاه به مسئله -اثر نهفتگی -نوع نگاه به مسئله  
 نوع نگاه به مسئله

 0پاسخ گزینۀ 

شویم که منظور از عامل حل مسئله چیست  متوجه میشود و  تکلیف ما روشن می ها با مشاهدۀ گزینه
اما وجو کنیم.  باید جست حافظۀ خود شده در ذخیره بخش از اطالعاتدر کدام پاسخ این سؤال را و 

های  پیش از این به آن اشاره کردیم، در بسیاری از پرسشدقت داشته باشید که با توجه به آنچه 
. ابتدا به مواردی که از پاسخ خود دپاسخ دهی در آن شدهالزم نیست به همۀ موارد ذکرچندبخشی، 
های نادرست را حذف  گزینه آن، بالفاصله پس ازو  ددهیب د جواب ها مطمئن هستی در مورد آن

. اما دپاسخ دهی سایر مواردالزم نیست به دیگر ، درسیدیبه گزینۀ درست در این شرایط، . اگر دکنی 
 . دبرسی جوابه بتا  دکنی یز بررسی نر را د، موارد دیگاگر به پاسخ کلی سؤال نرسیدی



 ،برای مثال، احتماالً پاسخ گفتن به بخش اول این سؤال، نباید برای شما چندان دشوار باشد
را در کتاب جامع کنکور مشاوران، به ترتیب  0152تا  0159های  خصوص اگر پاسخ تست به

 پاسخ گفتن به بخش اول سؤال، کرده باشید. پس ازبررسی کرده و مفهوم اثر نهفتگی را درک 
شاید کمی مورد از این سؤال  ینپاسخ گفتن به دوم. توانید حذف کنید را می «9و  6»های  گزینه

عبارت کلیدی که . برای شما دشوار باشد. پس فعالً آن را کنار بگذارید و مورد سوم را بررسی کنید
های جدید و  استفاده از تکنیک»عبارت  ،داشته باشیدتوجه به آن باید ین مورد این سؤال در سوم
، به ویژه سؤال کتاب جامع کنکور مشاوران در 0156تا  0108های  سؤالمطالعۀ . است« خالقانه
شده است،  مطرح عامل حل مسئلهن ابه عنو «به شیوۀ جدید درک مسئله»که در آن،  0156

زمینه و آمادگی الزم برای پاسخ گفتن به این بخش از سؤال را در ذهن شما ایجاد  پیشتواند  می
از ترتیب خوانده باشید و  ها را به البته الزمۀ رسیدن به این مقصود، این است که شما سؤالکند. 

پاسخ گفتن به مورد سوم، بهره برده باشید. « نوع نگاه به مسئله»هت درک مفهوم ها در ج آن
ماند که پاسخ  باقی می« 0»کند و با حذف این گزینه، تنها گزینۀ  را معلوم می« 0»گزینۀ  تکلیف

 درست این سؤال است.

با کدام « شناسی ارائۀ نظریۀ رشد شناختی کودکان توسط پیاژه در علم روان» ، یعنیدومین مورد اما
کردن به موضوعات از محصول تفکر خالقانه، یعنی نگاه  ها نظریه عامل حل مسئله مرتبط است؟

         پردازان است. نظریهنوع نگاه و زاویۀ دید  ها در واقع، محصول زوایای غیر معمول است، پس نظریه

 

« شروع از آخر»و « کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب»، «های خرد کردن روش» .622
 ترتیب مربوط به کدام مورد است؟ به

مهندسی معکوس ساخت یک  -حل معمای برج هانوی -تهیه یک غذای جدید با خوردن آن غذا  
   خودرو از نمونۀ خارجی آن

 -های احتمالی حل ارائه و بررسی همۀ راه -تر های مطالعاتی کوتاه تقسیم برنامه مطالعاتی طوالنی به دوره  
  ساخت یک خودرو بر اساس طراحی صنعتی 

دوخت یک  -تکه 1111حل پازل  -تر و قابل دستیابی کلی آموزشی به اهداف کوچک تقسیم یک هدف  
  شگاهشده در فرو مانتو بر اساس مدل عرضه

تقسیم برنامه مطالعاتی طوالنی به  -ایم باز کردن رمز گاوصندوقی که رمز آن را فراموش کرده  
 طراحی و ساخت خالقانۀ یک رباط -تر های مطالعاتی کوتاه دوره

 9پاسخ گزینۀ 

این امکان را برای شما فراهم مانند سؤال قبلی، از چند بخش تشکیل شده است و این سؤال نیز 
هایی را برای پاسخ گفتن به  د که بتوانید از آن به نفع خودتان بهره ببرید. پس ابتدا بخشساز می

ها پاسخ دهید.  نید به آنتوا خوبی می دانید که به ها مسلط هستید و می سؤال انتخاب کنید که به آن
، با مشاهدۀ داریدبرای شما ساده بوده و به آن تسلط « روش خرد کردن»اگر یادگیری برای مثال، 

هایی از  به نموته« 0و  9، 6»های  گزینهبخش اول دهید که در  راحتی تشخیص می ها، به گزینه
در بخش د. شو مرحله حذف میدر این « 0»گزینۀ بنابراین، اشاره شده است.  «روش خرد کردن»



اهش تفاوت وضعیت موجود با روش ک» باکه  باشدبه مواردی اشاره شده  ها باید گزینه دوم
از ید، پس ا هرا حذف کرد« 0»گزینۀ شما دقت داشته باشید که د. نشو حل می «وضعیت مطلوب

بارش »به روش « 6»را بررسی کنید. در بخش دوم گزینۀ « 0و  9، 6»های  باید گزینه این به بعد
. شود مینیز حذف « 6». پس گزینۀ که بعداً در مورد آن توضیح خواهیم داد شدهاشاره  «فکری

پس گزینۀ  ،اطمینان نداشته باشید« 9»بخش دوم گزینۀ شما از پاسخ خودتان در مورد ممکن است 
روش »به  «0»نۀ بخش دوم گزیرا بررسی کنید. « 0»بخش دوم گزینۀ  را فعالً کنار بگذارید و« 9»

که  ماند باقی می «9»شود و تنها گزینۀ  نیز حذف می« 0»گزینۀ  بنابراین .مربوط است «خرد کردن
 توانید میاطمینان پیدا کنید، « 9»از درست بودن گزینۀ  اگر بخواهیدولی . پاسخ این سؤال است

 . را نیز بررسی کنیداین گزینه  سومین مورد در

کنیم تا بدانیم هر یک از این  طور جداگانه بررسی می موارد مطرح شده در این سؤال را بهحاال 
  . اشاره داردکدام روش حل مسئله  بهموارد، 

حل این هدف اصلی چیست؟ تهیۀ غذای جدید. : «تهیه یک غذای جدید با خوردن آن غذا»* 
از آخر  ،پس ؛یعنی از هدف اصلی شده، غذای تهیهاز خوردن مسئله از کجا شروع شده است؟ 

به کار  آنتهیۀ شود چه موادی در  به تدریج معلوم میبر اساس آن،  است که شدهشروع  مسئله
 .شود می مشخص  -غذا است تهیۀ که اولین مرحلۀ -دستور پخت آنسرانجام،  و ،است رفته

 .شود میروش شروع از آخر انجام  اب گیریم که بنابراین، نتیجه می

کاهش تفاوت وضعیت موجود با روش  مسئلۀ برج هانوی با استفاده از :«حل معمای برج هانوی»* 
توضیحات کاملی در مورد آن  ،که در کتاب جامع کنکور مشاوران شود حل میوضعیت مطلوب 

 .شده است ارائه

به مهندسی  اًمستقیمدر این نمونه  :«مهندسی معکوس ساخت یک خودرو از نمونۀ خارجی آن»* 
 مربوط به روش شروع از آخر است. پس، اشاره شده است معکوس

ها بر  های احتمالی و بررسی همۀ آن حل ارائۀ همۀ راه :«های احتمالی حل ارائه و بررسی همۀ راه»* 
حل، فرایندی است در روش بارش  اساس معیارهای انتخاب شده، و در نهایت، انتخاب بهترین راه

 . افتد فکری اتفاق می

اشتباه ما اگر این نمونه از حل مسئله را در گروه  :«ساخت یک خودرو بر اساس طراحی صنعتی»* 
از خودروی  ،ل این مسئلهتوجهی به این نکته است که ح دهیم، بی قرار  «خرشروع از آ»روش 
شود، بلکه از مرحلۀ  شروع نمی -که در نهایت باید به آن برسیمهدف اصلی  یعنی -شده ساخته

مراحل مشخصی دارد  ،ساخت یک خودروشود.  اولیۀ ساخت یک خودرو، یعنی طراحی آن آغاز می
ها ابتدا، مرحلۀ طراحی  در همۀ کارخانه شود. طی میترتیب  بهها  که این مراحل در همۀ کارخانه

 ،ترتیب، ساخت بدنه، مونتاژ گیرد، بعد از آن، مرحلۀ ساخت قطعات، و مراحل بعدی، به صورت می
به  -مسئله است که مسئلۀ اصلی در این نمونۀ حل -و کنترل کیفی است. یعنی ساخت خودرو

، در این نمونه به روش پس .دنشو میترتیب طی  که به شود تر تقسیم می مشخص کوچکمراحل 
 خرد کردن اشاره شده است. 



، هدف کلی آموزشی :«تر و قابل دستیابی تقسیم یک هدف کلی آموزشی به اهداف کوچک»* 
اشاره ، پس به روش خرد کردن تر تقسیم شده است یک هدف بزرگ است که به اهداف کوچک

 .دارد

این مورد پاسخ دادیم. قبالً به  «:تر های مطالعاتی کوتاه تقسیم برنامه مطالعاتی طوالنی به دوره»* 
تر(  های مطالعاتی کوتاه به مسائل کوچک )دورهدر آن  مسئلۀ بزرگ )برنامه مطالعاتی طوالنی(

 .اشاره داردبه روش خرد کردن تقسیم شده است؛ بنابراین 

روش »این است که  روشتوان حل کرد. یک  به دو طریق میپازل را  :«تکه 0111حل پازل »* 
یک قطعه  ، به این صورت کهبگیریمبه کار  را «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

و شود  مشخص میگیرد،  ای که در کنار آن قرار می شود و در مرحلۀ بعد، قطعه در نظر گرفته می
کاهش »و « خرد کردن»های  . راه دیگر این است که روشکند به همین ترتیب ادامه پیدا می

یک مسئلۀ تکه،  0111پازل  .ترکیب کنیمهم با ا ر« تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
، یعنی قطعات مربوط به تقسیم کنیم  های کوچک به گروهتوانیم آن را  ، بنابراین میبزرگ است
دهیم و قطعات دیگر را برا در یک گروه قرار  -ها صاف است آن همۀ که یک طرف -حاشیۀ پازل

 حاال. های کوچکتر تقسیم کنیم های مشابهی که دارند، به گروه نیز بر اساس رنگ و خطوط و طرح
 «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب»روش  ، بایدکوچک ائلمس هر یک از حلبرای 

از زمانی که تر  سریعرا  این مسئلهبتوانیم شود  . ترکیب این دو روش باعث میگیریمببه کار  را
  .کنیمحل  ،گیریم میبه کار  را «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب»فقط روش 

در مورد این نمونه از حل مسئله در  :«شده در فروشگاه دوخت یک مانتو بر اساس مدل عرضه»* 
شده در فروشگاه،  و عرضه  مانتوی دوختهاز در آن حل مسئله کتاب توضیح داده شده است که 

  شود. روش شروع از آخر حل می اپس ب شود. آغاز می هآخرین مرحلیعنی از 

در مورد این نمونه از حل مسئله  :«ایم باز کردن رمز گاوصندوقی که رمز آن را فراموش کرده»* 
زرگ است و حل آن بصندوق، یک مسئلۀ  شده و مشخص است که رمز گاو توضیحات کافی ارائه

به روش  حل آنپس  تر تقسیم شود، های کوچک نیازمند این است که این رمز بزرگ به بخش
 .شود انجام میخرد کردن 

این است که  پاسخ گفتن به این سؤال براینکتۀ مهم  :«طراحی و ساخت خالقانۀ یک رباط»* 
راحتی کنار  بهرا بنابراین روش تحلیلی های خالقانه نیاز است.  به ایده حل این مسئلهبرای 

های مطرح شده در کتاب  روشسایر از میان های منطقی است.  چون مبتنی بر روش م؛گذاری می
 ها این ایده وشود  های مختلفی در آن طرح می ایده روش بارش مغزی است کهدر ا هدرسی، تن

در واقع در روش بارش مغزی، افراد آزاد هستند هر های خالق نیز باشد.  تواند شامل ایده می
های غیر معمول حل مسئله هستند را  هایی که شامل روش رسد، حتی ایده ای که به نظرشان می ایده

تواند به حل یک مسئله به روش خالقانه  ها می این روش، که در  نهایت، بررسی و بسط بیان کنند
         منجر شود.  
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 چشمم دید و دلم خواست 

 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم 

 وعدۀ سر خرمن دادن 

 چشم بسته تو چاه رفتن 

  تکانشی -وابسته -اجتنابی -احساسی    وابسته -اجتنابی -منطقی -احساسی  
 احساسی -وابسته -اجتنابی -تکانشی   اجتنابی -وابسته -منطقی -تکانشی  

 0پاسخ گزینۀ 

پاسخ گفتن به یکی دو مورد از آن، شما را به گزینۀ  واین سؤال نیز از چند بخش تشکیل شده 
گزینۀ درست را ، دهیدبپاسخ این سؤال رد اول و دوم اموفقط بتوانید به رساند. اگر  درست می

توانید به مورد سوم پاسخ دهید، باز  دانید و تنها می تشخیص خواهید داد. اگر پاسخ این موارد را نمی
نتوانید به سه مورد اول پاسخ بدهید و تنها پاسخ مورد هم به گزینۀ درست خواهید رسید. اگر 

  درست را تشخیص خواهید داد.  گزینۀباز هم دانید، چهارم را ب

 باشود  ها برداشت می کنیم تا ببینیم معنایی که از هر یک از آن ها را بررسی می المثل حاال ضرب
 کند. ارتباط پیدا می گیری تصمیم کدام سبک

 چهآنهر دلش به به آدم هوسبازی اشاره دارد که المثل  این ضرب :«چشمم دید و دلم خواست»* 
مشاوران در کتاب تیزشیم و پاسخنامۀ آن را  610 سؤالاگر شما . کند تمایل پیدا می، بیند می که

را  بخش از سؤالگفتن به این  خزمینه و آمادگی ذهنی الزم برای پاس پیشباشید،  مطالعه کرده
به نمونۀ مشابهی اشاره شده و  این سؤال؛ چون در تر به آن پاسخ خواهید داد و راحت خواهید داشت

در پاسخنامۀ است. مورد پرسش قرار گرفته ...« به دلم افتاد »گوید:  می فردی کهگیری  میمنوع تص
به معنی  ،افتد گیری بر اساس آنچه به دل یک فرد می که تصمیماست توضیح داده شده  این سؤال

 خواهد( بیند، دلش می )مانند فردی که هر آنچه را که می پیروی او از احساسات درونی خود است
 .گیری احساسی است های سبک تصمیم که از ویژگی

المثل بر پرهیز از عجله کردن و بر پیشروی  این ضرب :«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم»* 
 0026تدریجی و مرحله به مرحله تأکید دارد. اگر شما پیش از مواجهه با این تست کنکور، سؤال 

پیشروی »تیزشیم مشاوران را که در اولی به  در کتاب 602و سؤال  در کتاب جامع کنکور مشاوران
« صورت مرحله به مرحله  گیری به پیشروی تصمیم» به و در دومی «ها تدریجی در انتخاب اولویت

ها و تست کنکور ارتباط  توانید بین این سؤال تر می باشید، راحتمطالعه کرده  ،شده استاشاره 
 . دهیدببه آن پاسخ و  ردهکبرقرار 

و پاسخ گفتن به آن دشوار نیست.  به معنی عمل نکردن به وعده است «خرمن دادن وعدۀ سر»* 
شود، ولی به آن عمل  گیری است که نصمیم گرفته می دانید که در کدام سبک تصمیم شما می

 . شود نمی

در تست پیش از این نتیجۀ پیروی چشم بسته از دیگران است که  «چشم بسته تو چاه رفتن»* 
 .نیز مورد پرسش قرار گرفته است 0011کنکور 
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 است؟

 های الزم برای هر رشتۀ ورزشی بررسی مهارت 

  رشتۀ ورزشی تیزاندازی با کمانانتخاب 

  رشتۀ ورزشی رزمی از بین سه اولویتانتخاب 

 مورد نظر  بررسی پیامدهای اولویت -های تصمیم شناسایی تعداد انتخاب -ر انتخابارزیابی پیامدهای ه  
  

  های تصمیم شناسایی تعداد انتخاب -اجرای بهترین اولویت -های هر انتخاب بیان ویژگی  
  اجرای بهترین اولویت -های تصمیم شناسایی تعداد اولویت -های هر انتخاب بیان ویژگی  
 اجرای بهترین اولویت -پایبندی به اجرای اولویت -پیامدهای هر انتخابارزیابی   

 6پاسخ گزینۀ 

شوید،  اند مواجه می هایی شبیه به این سؤال که از چند بخش تشکیل شده معموالً وقتی شما با سؤال
اما . موارد پاسخ دهیدهمۀ ترتیب، به  کنید یکی یکی و به کنید و سعی می از اولین مورد شروع می

ها برای  از مواردی شروع کنید که پاسخ گفتن به آنالزم نیست همیشه به این صورت عمل کنید. 
مرحلۀ برای مثال تشخیص  .ها اطمینان دارید از پاسخ خودتان به آناینکه شما ساده است یا 

انتخاب رشتۀ ورزشی رزمی از بین »، یعنی شده در این سؤال ین مورد مطرحسوم گیری در تصمیم
های  شناسایی تعداد انتخاب»بدانید این مورد به مرحلۀ  کافی استاست، و   سادهبسیار « ه اولویتس

  .معلوم شودتا گزینۀ درست  ،مربوط است« تصمیم

کنیم تا از پاسخ خود اطمینان بیشتری بیابیم. مورد اول، یعنی  حاال دو مورد دیگر را نیز بررسی می
« های هر انتخاب بیان ویژگی»مربوط به مرحلۀ « رشتۀ ورزشیهای الزم برای هر  رتبررسی مها»

است که یک فرد باید  یهای ویژگی»، «های الزم برای هر رشتۀ ورزشی مهارت» منظور از است؛ چون
« انتخاب رشتۀ ورزشی تیزاندازی با کمان»داشته باشد. و مورد دوم، یعنی  «در هر رشتۀ ورزشی

 است. « لویتاجرای بهترین او»مربوط به مرحلۀ 
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 انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

 انتخاب هدیۀ مناسب روز مادر 

 مهمانداری هواپیما»و « کارمند روابط عمومی»شغل از بین دو شغل  بانتخا» 

  فرنگیانتخاب راهبرد مناسب در امتیازگیری تیم کشتی 

مهم  -معمولی پیچیده -گروهی    گروهی -مهم ساده -فردی -مهم پیچیده  
  فردی -ساده

 -معمولی ساده -مهم پیچیده   گروهی  -پیچیده مهم -معمولی ساده -گروهی  
 مهم ساده -گروهی



 9پاسخ گزینۀ 

شود که  دشوار می زمانیهای فردی و گروهی، معموالً چندان دشوار نیست. کار شما  تشخیص تصمیم
گیری از نوع ساده است یا پیچیده و یا اینکه از نوع مهم است یا معمولی.   باید تشخیص دهید تصمیم

 جامع کنکور کتابدرسنامۀ های مختلف در  به همین دلیل، توضیحات مفصلی همراه با مثال
گیرید ب یاد آنمطالعۀ  با و کند کمک  به شما در کاهش میزان این دشواری ارائه شده تا مشاوران
پیچیده نیز مهم و  است، انتخاب نمایندگان مجلس عالوه بر اینکه تصمیم گروهیگوییم  میکه چرا 

زیادی  های هنگام خریدن لباس یا هدیۀ روز مادر، با وجود اینکه با اولویتگوییم  یا چرا می ؟هست
خانه یا یک  نبرای خرید حالی کهدر ، از نوع معمولی و ساده است گیری شویم، تصمیم مواجه می

هایی مثل انتخاب از بین دو  یا اینکه چرا تصمیم و ؟رو هستیم خودرو با تصمیم مهم و پیچیده روبه
موقعیت دو  از بین و یا انتخاب شغل ،رشتۀ تجربی و انسانی، یا انتخاب محل سکونت از بین دو شهر

با وجود ، ودنعالوه بر مهم ب، است ی هواپیمامهمانداردیگری کارمند روابط عمومی و که یکی  شغلی
انتخاب » مورددر  ؟هستند نیز های پیچیده از نوع تصمیمگیرد،  اینکه از بین دو اولویت صورت می

توانید  راحتی می بهبا مطالعۀ این کتاب نیز « راهبردی مناسب در امتیازگیری تیم کشتی فرنگی
  . است پیچیده ومهم  ،گروهی گیری، تصمیم این تصمیم بگویید

 ،از مواقع بسیاریدر  اند ی که از چند بخش تشکیل شدههای همانطور که قبالً به آن اشاره شد، سؤال
نسبت به درست که  یردابا پاسخ گفتن به مو بتوانید تاد نساز ما فراهم میشی این امکان را برا

برای مثال در مورد  .بدهید را تشخیص، گزینۀ درست داطمینان داری ها در مورد آن پاسخ خود بودن
، «انتخاب راهبرد مناسب در امتیازگیری تیم کشتی فرنگی»که  دبگویی دتوانی راحتی می این سؤال، به

در این مرحله حذف « 9»تصمیم گروهی است؛ چون یک تصمیم تیمی است. در نتیجه گزینۀ 
« 0»گزینۀ ، گیری از نوع مهم و در عین حال، پیچیده است که این تصمیم دشود. حاال اگر بدانی می

راهبردهای ، یعنی چرا پیچیده است؟ چون باید مرحله به مرحله پیش برود .دکنی را نیز حذف می
آمده با هم  دست مختلف باید انتخاب شوند، نتایج هر یک از راهبردها باید ارزیابی شود و نتایج به

 بانتخا» دحاال کافی است که بدانیترین راهیرد انتخاب شود.  در نهایت، مناسب مقایسه شوند تا
، تصمیم مهم، اما پیچیده است، نه «شغل از بین دو شغل کارمند روابط عمومی و مهمانداری هواپیما

 .رسیدب «9»و به پاسخ درست، یعنی گزینۀ کنید را نیز حذف « 0»گزینۀ بتوانید  تا ،ساده
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 پیامدهای نداشتن هدف در زندگی 

 های کوچک در زندگی پیامد انتخاب هدف 

 تعریف هدف 

اعتقاد راسخ به  -ها نیافتنی بودن آن نداشتن انگیزۀ عمل و دست -عدم توانمندی و اتالف منابع  
   ن کارینبود رپذی پذیر بودن یا امکان امکان

هر چیزی که  -ها نیافتنی بودن آن نداشتن انگیزۀ عمل و دست -جلوگیری از بیراهه رفتن و اتالف منابع  
  انسان سعی دارد به آن برسد و برایش مفید است.



اعتقاد راسخ  -ایجاد نشدن انگیزۀ عمل و فقدان حس ارزشمندی و انتظار -بیراهه رفتن و اتالف منابع  
  نبودن کاری رپذی پذیر بودن یا امکان امکانبه 
هر چیزی که  -ایجاد نشدن انگیزۀ عمل و فقدان حس ارزشمندی و افتخار -بیراهه رفتن و اتالف منابع  

  انسان سعی دارد به آن برسد و برایش مفید است.

 0پاسخ گزینۀ 

تواند احتمال تشخیص گزینۀ درست را  میکه  بخشی استچندهای  این سؤال هم یکی از سؤال
 راگ .کننده در تشخیص گزینۀ درست در این سؤال، تعریف هدف است مورد تعییندهد. افزایش 

؛ را حذف کنید« 9و  0»های  توانید گزینه راحتی می شما تعریف باور را به خاطر داشته باشید به
از و از آنجا که نداشتن هدف،  هدف.ها به تعریف باور اشاره شده است؛ نه تعریف  چون در آن

شود و  نیز حذف می« 6»کشاند، گزینۀ  کند، بلکه ما را به بیراهه می بیراهه رفتن ما جلوگیری نمی
 ماند.  باقی می« 0»تنها گزینۀ 

 

و کدام عامل فاقد تأثیر مثبت بر شناخت و  نیستفی نگرش بر رفتار و شناخت نکدام مورد از عوامل م .622
 است؟رقتار انسان 

  ناهماهنگی شناختی -باورها و نظام ارزشی    شده درماندگی آموخته -هدفمندی  
ناهماهنگی  -شده درماندگی آموخته   شده درماندگی آموخته -ناهماهنگی شناختی  

 شناختی

     0پاسخ گزینۀ 

کلی در در کتاب درسی به موضوع مورد پرسش در این سؤال پرداخته نشده و تنها به یک اشارۀ 
دهی به رفتار انسان به دو صورت  ها در شکل نگرش»مورد بخش دوم آن بسنده و گفته  شده است: 

، اند نشدهگذاری  صورت مثبت و منفی ارزش ها به نگرش خودِ ، یعنی«کنند مثبت و منفی عمل می
های منفی و مثبت تقسیم  نگرش  به دارند، گیری رفتار و تأثیری که در شکل بر اساس کارکرد بلکه
، 070، 070های  در صفحه بسط داده شده و این موضوع در کتاب جامع کنکور مشاوران. اند شده
تأثیر هر یک از عوامل نگرشی بر رفتار  ارتباط بای در بیشترتوضیحات  086و  080، 073، 072
 کنکورِ شرکت کنندگاناگر طوری که  به ؛کند میکه به فهم شما از آن کمک  شده است ارائه

های  کتاب جامع کنکور مشاوران مطالعه کرده باشند و در عین حال، سؤالاین موارد را در  0010
که سطح دشواری  -از کتاب تیزشیم مشاورانرا  621کتاب و سؤال این  ازرا  0993و  0998

الزم برای زمینه و آمادگی ذهنی  خوانده باشند، پیش -بیشتر استنیز ها از این سؤال کنکور  آن
 دهند. بپاسخ به آن  بیشتری با اطمینان اند توانستهاند و  را داشته بخش دوم این سؤال پاسخ گفتن به

در که  ؛کنید را حذف « 0و  6»های  د بتوانید گزینهوش ، باعث میسؤالپاسخ گفتن به بخش دوم این 
 این سؤال برای پاسخ گفتن به بخش اول .پاسخ بدهید آنتوانید به بخش اول  میتر  ، راحتنتیجۀ آن

در کتاب شده در مورد ناهماهنگی شناختی در کتاب درسی را به یاد آورید.  باید مطالب مطرح
موجب همین موضوع، که  -شده استزا بودنِ ناهماهنگی شناختی اشاره  درسی به ناخوشایند و تنش

گذاری  ارزشبه عنوان عامل نگرشی منفی  ،سؤالاین طراح ناهماهنگی شناختی از سوی  استشده 



، مثبت است گرفته شدهبه کار  در مورد عامل هدفمندی در کتاب درسی ی کههای جمله اما -شود
به پاسخ و  حذف کنیدنیز را  «9»گزینۀ  توانید می، در ذهنتان هستند. با انجام این مقایسۀ ساده

  .رسیدب« 0»گزینۀ به درست، یعنی 

 

 ترتیب کدام است؟ سبک اسنادی در موارد زیر، به .625

  توانستند به این سؤاالت ده بود، حتی اساتید کنکور هم نمیشسؤاالت کنکور خیلی سخت طراحی 
 .پاسخ دهند

  کردم.به جهت استعداد ادبی و طبع شعری که دارم، در المپیاد ادبی رتبۀ اول را کسب 

  درونی پایدار -بیرونی پایدار    بیرونی پایدار -درونی پایدار  
 بیرونی ناپایدار -درونی ناپایدار   درونی ناپایدار -بیرونی ناپایدار  

 6پاسخ گزینۀ 

در مورد درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار، و قابل  کتاب جامع کنکور مشاوران 081در صفحۀ 
 ،شوند ها نسبت داده می ها و شکست عواملی که به موفقیت قابل کنترل بودنِکنترل یا غیر 

منظور که یاد بگیرید  کند که کمک میاست ارائه شده  های متعدد کاملی همراه با مثال حاتتوضی
 از درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار، و قابل کنترل یا غیر قابل کنترل بودنِ عوامل اسنادی چیست و

دهند،  سبک اسنادی را مورد پرسش قرار میکه  هایی سؤالبرای پاسخ گفتن به  الزم راگی آماد
ابتدا باید  ها باید انجام دهید این است که . کاری را که شما برای پاسخ گفتن به این پرسشبیابید

و د را تشخیص دهید نشو نسبت داده میها  ها یا پیروزی شکست عواملی که به، یعنی عوامل اسنادی
ها را مشخص  سپس، درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار و قابل کنترل یا غیر قابل کنترل بودن آن

 . کنید

 . دکنی باید عوامل اسنادی را مشخص ابتدا کنیم.  میحاال نحوۀ پاسخ گفتن به این سؤال را بررسی 

است؟ شده های کنکور به چه عاملی نسبت داده  گویی به سؤال ت در پاسخشکس ،در عبارت اول* 
 ها  سؤال بودن به سخت

  :ها سؤال سخت بودن

 مربوط به تکلیف؟ مربوط است بیرون از او بهیا  قرار داردفرد  خودِ در درونعاملی است که  -0
 .پس بیرونی استاست؛ 

کند  تغییر ماند )یعنی پایدار است( یا  ی میعاملی است که از یک لحظه تا لحظۀ دیگر ثابت باق -6
و ثابت نیست )یعنی ناپایدار است(؟ یک تکلیف دشوار را چه امروز بخواهیم انجام دهیم و چه 

 کند. پس سخت بودن آن تغییر نمی روز دیگر، همچنان برای ما دشوار است و سخت بودن
 پایدار است.، تکلیف

دبی به چه عاملی نسبت داده شده است؟ به استعداد یا هوش در عبارت دوم، موفقیت در المپیاد ا* 
  فردادبی 

 استعداد: 



هوش، یک  و استعدادعاملی است که به خودِ فرد مربوط است یا در بیرون از او قرار دارد؟  -0
 .امر ذاتی و ویژگی درونی است

یا  ماند )یعنی پایدار است.( عاملی است که از یک لحظه تا لحظۀ دیگر ثابت باقی می -6
تا  نیست )یعنی ناپایدار است.(؟ استعدادهای ما از یک لحظه کند و ثابت تواند تغییر  می

 . پس پایدار است.کنند مینای دیگر تغییر  لحظه

 شبنم جلیلی منجیلی
 

)ویژۀ کنکور  0410شناسی مشاوران و کتاب تیزشیم مشاوران مربوط به چاپ  های مورد اشاره از کتاب جامع روان تذکر: شماره تست
 است.( 0411


