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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 مدیر فراهم سازد. یعاطف تیدوستانه و همراه با امن یطیتواند در مدرسه مح ی....................... م  (1

 تایلور خالقیت را شکل دادن به تجربه ها در سازمان بندی تازه می داند .........................  (2

 خانواده .را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خالقیت دارد مهم ترین نقش .........................  (3

 اجتماعی شود. یمحسوب م انیسام خان دگاهیاز د یو نوآور تیاز موانع .......................... خالق«  یبه همرنگ قیتشو»   (4

 فردی گردد. یمحسوب م انیسام خان دگاهیاز د یو نوآور تیاز موانع ......................... خالق«  یبه همگون لیتما»   (5

 درونی فرد باشد. ی................... متمرکز م زهیناظر بر انگ تیخالق یزشیابعاد انگ  (6

 تفکر واگرا ناظر بر وجود ....................... در فرد است. تیخالق یابعاد شناخت  (7

 اثبات شود. رفتهیافتد تا در صورت داشتن اعتبار پذ یمرحله اتفاق م نیتفکر شکل گرفته در ا یابیارز  (8

 تفکر برند. ینام م تیخالق یاصل انیاز آن به عنوان جر  (9

 عدم مهارت اجتماعی شود؟ یمحسوب م تیخالق ندیدر فرا یاز موانع فرد نهیکدام گز لیآماب دگاهیاز د  (10
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 رقابت شود. یمحسوب م تیخالق یطیاز موانع مح نهیکدام گز لیآماب دگاهیاز د  (11

12)  
 رتیبه بص ازیکه ن ییساده نقش مثبت داشته اما در کارها ی.......................... در کارها لیترزا آماب دگاهیاز د

 شود. یدارد، مانع محسوب م
 پاداش

 تی......................... باعث احساس فشار و نابود کردن خالق یفرد یت هابا توجه به تفاو ل،یترزا آماب دگاهیاز د  (13

 رقابت شود. یم

 تفکر واگرا افتد. یخالق اتفاق م ندیگاالگر ......................... در مراحل فرا دگاهیاز د  (14

 روانکاوی شود. یم جادینهاد فرد ا ایاست که در ذهن ناخودآگاه  یتعارض تیمکتب ........................ خالق دگاهیاز د  (15

 تمرکز بر کیفیت ست؟ین یبارش فکر کیتکن یاز قواعد اساس  (16

 تمرکز بر کیفیت گردد؟ یمحسوب نم تیدر پرورش خالق یبارش فکر کیاز کاربرد ها و اهداف تکن  (17

 تکوین باشد. یلوبرت نم دگاهیتفکر خالق از د ندیاز مراحل فرا  (18

 دیدگاه شرقی .یویحل مسائل دن ندیفرا کیاست و نه  یابزار روحان کی شتریب تیخالق دگاهید نیاز نظر ا  (19

 ازلوم دارد. میآن ها رابطه مستق یدر کودکان با رشد عاطف تیروانشناس خالق نیاز نظر ا  (20

 شخصیت متعارف باشد. ینم نیاستا دگاهیافراد خالق از د یها یژگیاز و  (21
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 پاسخ های معین شود. یتفکر واگرا محسوب نم یها یژگیاز و  (22

 اجتناب از انتقاد شود. یم یباور نکردن یاز راه حل ها یادیدامنه ز جادیسبب ا یبارش فکر کیمتد در تکن نیاستفاده از ا  (23

 یو ابتکار عیبد یها دهیباشند و ا یبرخوردار م یشتریب یذهن یریها از انعطاف پذ دهیا دیتول انیافراد در جر  (24

 شناختی اشاره دارد؟ تیدارند. به کدام بعد خالق

 تکوین باشد. یم یو نوآور تی.......... خالقمربوط به موانع ............... انیسام خان دگاهیاز د یریانعطاف پذ  (25

 بل واالس «از حافظه ارزش دارد.  شیخالق، فکر ب یدر کالس ها» باشد؟  یم شمندیجمله از کدام اند نیا  (26

 رفتارگرایی داند. یمؤثر م اریبس تیخالق جادیرا در پرورش و ا طینقش مح دگاه،ید نیا  (27

 روش بارش مغزی .ردیگ یمورد استفاده قرار م یآزاد است و در روانکاو یروش، روش تداع نیا  (28

29)  
متمرکز و آگاهانه در جهت اعمال  یمعتقد است و تفکر با آن، تالش یو دگرگون رییکاله به مفهوم اعمال تغ نیا

 سبز و تحول در امور است. رییتغ

 سبز نو و خالق است. یها دهیشش کاله تفکر نشانگر ا کیکاله در تکن نیا  (30

 آبی کند. یشش کاله تفکر نقش ناظر را برعهده داشته و انظباط را در جلسه برقرار م کیکاله در تکن نیا  (31

 رفتارگرایان دانند. یرفتار م تیعامل تقو نیگروه از روانشناسان پاداش را مهم تر نیا  (32
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 سیالی شود. یم تیفیموجب ک تیاصل استوار است که کم نیتفکر واگرا، بر ا یژگیو نیا  (33

 اصالت کند. یبه مسائل اشاره م رکانهیو ز بیمعمول، عج ریغ یبر ارائه جواب ها  (34

 نقشه ذهنی گردد. یاستفاده م کیتکن نیاز ا یعملکرد انسان شیتفکر روشن تر و افزا ،یریادگیبهبود  یبرا  (35

 همه موارد باشد؟ یم حیتورنس کدام مورد صح دگاهیتوسعه تفکر خالق از د یبرا  (36

 تفکر واگرا به جای همگرا شود. رانیموجب رشد و توسعه ....................... در فراگ دیبا یآموزش یبرنامه ها  (37

 کل گرایی بر ....................... است. یگشتالت مبتن دگاهیتفکر خالق از د انیبن  (38

 بسط شود. یاطالق م تیفعال کیانجام  نیدر ح اتیتوجه به جزئ ییبه توانا  (39

 نقشه ذهنی .دیاطالعات را هضم کرده و سپس از آن ها استفاده کن یکند تا به سادگ یبه شما کمک م  (40

 شش کاله گردد. یاستفاده م کیروش و تاکت نیها از ا شهیاند یاثربخش تیریبه منظور مد  (41

 انسدادهای ادراکی شود؟ یمحسوب م تیجزء کدام دسته از موانع خالق یالیخ یب  (42

 مستقل ..................... برخوردارند. یاجتماع یدهد که افراد خالق از نگرش و رفتار ها یپژوهش ها نشان م شتریب  (43

 فرهنگی  –محیط اجتماعی  سازد مربوط به ......................... یدر اجتماع فراهم م تیبروز خالق یرا برا نهیو متنوع زم دیافکار جد رشیپذ  (44
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 خود پنداره .ندیکه هر فرد از خودش در ذهن دارد را گو یریتصو  (45

 الکس اسبورن شده است؟ یگذار هیپا یتوسط چه کس یبارش فکر کیتکن  (46

47)  
در  یمتعدد یسازد راه حل ها یکه افراد را قادر م ان،یو ب شهیفکر و اند نیدار ب یرابطه معن یبرقرار ییتوانا

 سیالی حل مسأله ارائه دهند.

 ارزیابی کند. یآن م یکودکان را کم و ذهن آن ها را معطوف به چگونگ تیبه ......................... ، خالق ادیتوجه ز  (48

 دادن پاداش شود. یمحسوب نم تیمؤثر بر خالق یجزء عوامل خانوادگ  (49

 نشان دادن شکل موضوع به کدام موضوع اشاره دارد؟«  دنیبود مانند د یک دنیشن» جمله معروف   (50

 اشراق نقش برجسته دارد. تیخالق ندیمرحله از فرا نیدر ا یعاطف یجنبه ها  (51

 حل خالقانه - ییحل عقال است. سریمشکل م .....................  و.....................  وهیدو ش حل مشکل به  (52

..................... را  ودیکه ق ردیاست که فرد در معرض تجارب ....................... قرار گ نیبالقوه مستلزم ا تیخالق  (53

 تحمیلی –متنوعی  کنند. یم فیتضع

 ناخودآگاه شود. یم یروان یماریمنجر به ب ردیاست که اگر با بخش ................ در تضاد قرار گ یتعارض تیخالق  (54

 تالش دارد ........................ یشرق دگاهیدر د تیخالق  (55
واقعیت های ناهشیار موجود را کشف کند و نه 

 دنبال اختراع جدید است
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 منفی بافی -ترس  -کم رویی  کند. یم یریدر افراد جلوگ تیاز بروز خالق یژگیو نیدارا بودن ا  (56

 انگیزشی باشد. یمدنظر نم یرونیپاداش ب افتیالزاماً در تیبعد از ابعاد ......................... خالق نیدر ا  (57

58)  
کند بلکه  یدرباره حل مسأله فکر نم یقبل یزیفرد آگاهانه و با برنامه ر تیخالق ندیمرحله از فرا نیدر ا

 نهفتگی .زدیآم یدرهم م یرا با اطالعات قبل دیاطالعات جد

 آمادگی است. گرانید یها هیو نظر دیمطالعه عقا د،یمف یاز روش ها یکی تیخالق ندیمرحله از فرا نیدر ا  (59

 دبستانیپیش  آغاز شود؟ یبهتر است از کدام دوره آموزش تیو نقش خالق گاهیتوجه به جا رانیدر جامعه رو به رشد ا  (60

 چرا طرح سؤال کدام است؟ یبرا نهیگز نیمناسب تر تیآموزش خالق یدر روش ها  (61

 اشراق باشد. یمرحله ......................... م جینتا یابیمقابله به دنبال ارز ایمرحله اثبات  ت،یخالق ندیدر فرا  (62

 اشراق شود. یدر مرحله ......................... تفکر شکل گرفته و حل مسأله روشن م  (63

 تفکر واگرا شده است. فیبرحسب ................... تعر ینندگیآفر ای تیخالق لفوردیگ هیدر نظر  (64

 معلم باشد. یم تیعامل در رشد خالق نی........................ مهم تر یآموزش طیمح کیدر   (65

 همه موارد .ابدی ی.................... تحقق م هیخود در سا اتیرشد همه جانبه انسان در طول ح  (66
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67)  
 یازهایسلسله مراتب ن هیدهد و به نظر یرا در آن جا م تیو خالق مینیب یاست که ما درون خود را م یروش

 همراقب است. کیمزلو نزد

 ایموضوع مورد بحث با تجارب و  ایکند که طرح  یشش کاله تفکر به ما اشاره م کیکاله در تاکت نیصاحب ا  (68

 کاله سیاه .دیآ یدانش موجود جور در نم

69)  
مرحله به مرحله بعد به صورت  کیاز  یحرکت منطق یشش کاله تفکر به جا کیکاله در تکن نیصاحب ا

 قرمز دهد. یواکنش نشان م یاحساس

 خودپنداری قوی رفتار مستقل افراد خالق کدام است؟ یاصل علت  (70

 کدام جمله درست است؟  (71
مشابه تر باشد  ریغ د،یجد بیهرچه عناصر ترک

 عمل خالق تر خواهد بود.

 ساده کردن عمل تفکر و ثبات در نوع تفکر کند؟ یم انیب یبونو را به خوب یشش کاله تفکر ادوارد د کیاهداف تاکت نهیکدام گز  (72

 بر تفکر همگرا به جای تفکر واگرا تاکید است. حیدر کودکان صح تیدر مورد موانع خالق نهیکدام گز  (73

 مدرسه باشد؟ ینم یرنزول هینظر یکدام مورد از عناصر اصل  (74

 نظارت باشد؟ یکدام مورد از مراحل چهارگانه حل خالقانه مشکالت به اعتقاد صاحب نظران نم  (75

 همه موارد معلم در آموزش کودکان مستعد است؟ کی یبرا یضرور یها یژگیکدام مورد از و  (76

 عدم تفکر د؟یآ یبه شمار نم تیخالق یدر موانع ذهن یادراک یکدام مورد جزء انسدادها  (77
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 ب -الف  دهد؟ یرا در انسان بهبود م یو پردازش شناخت تیکدام مورد خالق  (78

 ج -ب  داند؟ یم یخالق ضرور تیفعال یرا برا یو عدم وابستگ یاز روانشناسان استقالل درون کیکدام   (79

 جادیمنجر به ا یمرسوم آموزش یتر از روش ها شی................ بدهد که روش آموزش ......... یمطالعات نشان م  (80

 سرمشق دهی شود. یخالق م یرفتارها

 همه موارد ....................... دیدر دانش آموزان با تیپرورش خالق یمعلمان برا  (81

 خنثی و کنش پذیر ست؟یشش کاله تفکر چ کیدر تاکت دیمفهوم کاله سف  (82

 احساسات، شور و هیجان ست؟یشش کاله تفکر چ کیمفهوم کاله قرمز در تاکت  (83

 بروز مشکل باشد. ی............................ م یو نوآور تیبه خالق ازین لیدل نیمهم تر  (84

 پروژه های فردی باشد؟ یارائه کدام مورد مناسب نم یقدرتمند برا یابزار یذهن ینقشه ها  (85

 تفکر همگرا .میکن یدر واقع ما از ...................... استفاده م میده یو مشخص م نیمع یپاسخ یکه به سؤال یوقت  (86

 غیرشناختی باشد. یم تیخاص مربوط به بعد ...................... خالق یها ییو توانا یهنر ،یخالق در امور حرکت یها یژگیو  (87

 ج -الف شود. یم طیدچار افراط و تفر شیدر کنترل رفتار ..................... خو یروان ماریب کی  (88
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 فکریبارش  باشد. یموضوع م کیدر  تیخالقانه و خالق یها دهیبه ا دنیرس یروش ها برا نیاز بهتر یکی  (89

دانش آموزان خالق  تیدانش آموزان نوع ..................... معلم به خالق تیدر پرورش خالق یاز عوامل اساس یکی  (90

 نگرش است.

 .................... تیو ترب میعمده تعل یاز هدف ها یکی  (91
رشد و شکوفا سازی توان های بالقوه به طور همه 

 .جانبه است

 


