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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

  از:عبارت است  مسئله

حل .« محدودهای  با توجه به امکانات و توانمندیموانع مشخص دلیل  بههدف مشخص به یک فوری عدم دستیابی «

 .حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است معنای یافتن بهترین راهمسئله به 

 .های جایگزین حل هبازبینی و اصالح انتخاب را حل راه ،حل مناسب ارزیابی کارگیری راه تشخیص مسئله به 2

3 

مسئله هستند فراموش شود عواملی که مانع حل آن  وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدت زمانی نادیده گرفته می

شود. به اثر  شدند حل مسئله محقق می شود، در نتیجه هنگام مراجعه مجدد و با نبود عواملی که مانع حل مسئله می می

 .گویند می «اثر نهفتگی«نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص، 

 هزینه، مزیت و خطر. 4

 .اجتنابی احساسی منطقی وابسته 5

6 
گیری خود  های تصمیم ها و روش گیرندگان، به قضاوت برخی از تصمیم شود.  گیری می است که مانع تصمیم یطروش غل

 .آید گیری آنها غلط از آب درمی در نتیجه تصمیم ؛اعتماد بیش از حد دارند

7 
مواجه است.  وادهگیری آرش، با تعارض بین دو امر خواستنی رشته مورد عالقه و ناخواستنی دوری از خان موقعیت تصمیم

 .گویند  »تعارض گرایش ـ اجتناب«  به این نوع تعارض اصطالحاً

8 
مخفی کردن موضوع مهم از والدین به تنهایی در فضای  - راه دادن افراد غریبه به منزل -صحبت کردن با افراد غریبه 

 .تاریک رفتن

 .گویند می  1شود، نگرش شناخت ما میمجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و  به 9

باورها و نظام ارزشی فرد، اراده، هدفمندی انتخاب هدف، ناهماهنگی شناختی، ادراک کنترل و ادراک کارایی احساس  11

 .کارایی، اسناد و درماندگی آموخته شده

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد حافظ          پسرانه             دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصیلی  دومترم نوبت  میانسؤاالت  کلید
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