
شناسی  روان
باشد؟ می نادرستکدام یک از موارد زیر  ،در رابطه با فرضیه -1

شود.  اي در پاسخ به سؤال طرح می صورت خردمندانه اي خبري است که به ) فرضیه جمله1
  اي یک سویه است.   ابطه) رابطه بین مسئله و فرضیه، ر2
معناست که مبتنی بر دانش و تجربه است.  ) خردمندانه بودن محتواي یک فرضیه به این 3
  شود.   ) فرضیه در صورت تأیید به قانون یا اصل تبدیل می4

به یک مفهوم یا بیان علمی اشاره دارد..................... شود و  میهر چیزي است که جایگزین چیز دیگري ....................  - 2
 نماد) گزاره ـ 4  واژه   ـنماد ) 3  ـ گزاره  نماد ) 2    نماد) واژه ـ 1

باشد؟ می نادرستها  کدام گزینه در رابطه با نظریه -3
سنجند.  هاي علوم تجربی را بر اساس سودمندي و کاربرد پذیري آن می ) نظریه1
  ) سطح صوري یک نظریه، ساختار باطنی و نحوه نگارش آن است.  2
  .  پذیري و پژوهش پذیري آن است ) منظور از سطح تجربی، تجربه3
  ها در زمان ارائه، قابل بررسی تجربی نیست.  ) ساختار صوري برخی نظریه4

؟نیستهاي زیر از اهداف علم روانشناسی  کدام یک از گزینه -4
 ) کنترل4 بینی  ) پیش3 ) تفسیر 2 ) توصیف  1

کند.  اشاره می.............. ......به  »توصیف«یک پدیده اشاره دارد و واژه .................... ، به بیان  »تبیین«واژه  -5
) چرایی ـ چیستی 4 ) چگونگی ـ چیستی 3 ) چرایی ـ چگونگی  2 ستی ـ چرایی  ) چی1

مورد مطالعه بستگی دارد.  هپدید.................... و .................... به چگونگی  »بینی و کنترل پیش«موفقیت در رسیدن به  -6
) تبیین ـ توصیف  4 ) توصیف ـ کنترل 3 ـ تبیین  بینی ) پیش2 ) توصیف ـ تبیین 1

نهایی همـه هستند و هدف.................... هاي روان شناختی  شناسی این است که پدیده ها در روان ترین دلیل دشواري توصیف و تبیین پدیده مهم -7
است. .................... و .................... علوم تجربی نیز 

بینی و تبیین  ) تحت تأثیر علل متعدد ـ پیش2 بینی  ـ توصیف و تبیین  پیش ) غیر قابل1
) غیر قابل توصیف ـ توصیف و تبیین 4 بینی و کنترل  هاي زیاد ـ پیش ) تحت تأثیر علت3

هاي کسب شناخت است؟  ترتیب مربوط به کدام یک از روش به »قمبتنی بر منط«و  »شخصی و غیر قابل تعمیم بودن« - 8
 ) سیر و سلوك ـ خرد گرایانه2 یر و سلوك ـ صاحب نظران  ) س1
 ) سیرو سلوك ـ روش علمی 4 ) صاحب نظران ـ خردگرایانه  3

  با یکدیگر مناسبت دارند؟  »علوم تجربی اهداف«و  »هاي روش علمی ویژگی«یک از کدام - 9
) تکرار پذیري ـ توصیف  4  صیف  تعریف عملیاتی ـ تو) 3   ل) تعریف عملیاتی ـ کنتر2  ) تکرار پذیري ـ کنترل 1

دلیل کیفیت و رنگ لباس دیگر مبادرت بـهرند و والدینی که بهخاطر رنگ آن بخخواهد لباسی را به از والدینش میکودکی که هنگام خرید لباس  -10
  اند؟   ترتیب از کدام نوع پردازش استفاده کرده کنند به خرید آن می

) مفهومی ـ ادراکی  4  ) ادراکی ـ مفهومی  3  می  ) مفهومی ـ مفهو2  ) ادراکی ـ ادراکی  1
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  شناسی روان
  رابطه این مسئله و فرضیه، رابطه دوسویه است. ـ  »2«گزینه  -1

  به سؤال از یک سو: در پاسخ 
  ) اول) (درس هادیان(دنبال داشته باشد.  هایی به از سوي دیگر: نتایج بررسی آن ممکن است پرسش

  ) اول(درس (هادیان) ـ  »2«گزینه  - 2
  ) درس اول((هادیان) و نحوه نگارش آن است.  ظاهريک نظریه، ساختار سطح صوري یـ  »2«گزینه  -3
  ) درس اول((هادیان) تبیین نه تفسیر ـ  »2«گزینه  -4
   )درس اول(هادیان) (ـ  »4«گزینه  -5
   )درس اول((هادیان) ـ  »1«گزینه  -6
   )درس اول((هادیان) ـ  »3«گزینه  -7
   )درس اول((هادیان) ـ  »2«گزینه  - 8
اي که همه افراد با مطالعه  صورت عینی و دقیق تعریف شود، به گونه عملیاتی این است که ؛ متغیر مورد نظر باید به  از تعریفمنظور ـ   »3«گزینه  - 9

  و همچنین منظور از توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است. داشت یکسان و یا تقریباً یکسانی برسند تعریف متغیر مورد نظر به بر
  ) ول(درس ا(هادیان) 

  هاي حسی مانند: اندازه و ظاهر  پردازش ادراکی: صرفاً ویژگیـ  »3«گزینه  -10
   (هادیان) (درس اول)هاي مشترك و مفهوم  پردازش مفهومی: ویژگی

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



شناسی  روان
باشد؟ ها درست می کدام گزینه در رابطه با نظریه -1

 سنجد. سودمندي و تکرار پذیري آن میهاي علوم تجربی را بر اساس  ) نظریه1
  ي دارند.  ها، پشتوانه تجربی قو نظریه شناسی همه ) در روان2
  صوري یک نظریه، ساختار ظاهري و نحوه نگارش آن است.  ) سطح 3
  هاي داراي سه سطح صوري و تجربی و علمی هستند.  ) نظریه4

د؟  نده ترتیب کدام یک توصیف و کدام یک تبیین را نشان می بهد. نده شناسی نشان می هاي زیر توصیف یا تبیین را در یک پژوهش علمی روان عبارت - 2
  حافظه یعنی قدرت یادآوري و بازشناسی خاطرات گذشته   الف)

  شود. ب) تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می
) توصیف ـ تبیین4  ) تبیین ـ تبیین 3  ) تبیین ـ توصیف  2  ) توصیف ـ توصیف  1

؟باشد نمیسینا  ابنهاي تربیتی  کدام یک از موارد زیر از اصول و روش -3
 ) آموزش گروهی و تشویق4  ) شناخت استعدادها  3    جمعیهاي  ) توجه به تفاوت2  نفس  ) خودشناسی و تربیت 1

گردد؟ شناسی بر می ترتیب به کدام یک از ابعاد تعریف جامع از روان هاي زیر به هر یک از مثال -4
دهد.   الف) تصاویر زیباي طبیعت در فصل بهار احساس خوشایندي به انسان می

  رود.  سمت او می ب) حسن با دیدن دوستش به
) رفتار ـ شناخت4  ) شناخت ـ شناخت  3 ) رفتار ـ رفتار  2  ) شناخت ـ رفتار  1

در کدام گزینه، عملکرد ذکر شده با منطقه مغزي آن مطابقت دارد؟ -5
) تاالموس ـ هیجان، انگیزش، حافظه و یادگیري  2 ) هیپوتاالموس ـ رفتار مربوط به بقاي نوع  1
) قشر مخ ـ خواب و برانگیختی  4 کند.  حسی را به قشر مخ منتقل می) لیمبیک ـ اطالعات 3

در کدام گزینه، عملکرد ذکر شده با منطقه مغزي آن مطابقت دارد؟ -6
 تفکر و سایر فرآیندهاي ذهنی: میان مغز) 2 ) هیجان، انگیزش، حافظه و یادگیري: پل مغزي  1
 هاي قلبی، تنفس، بلع و هضم: مغز پسین ) کنترل فعالیت4  پیش مغز   ) کنترل هماهنگی بدن، توازن و کشش عضالنی با مخچه:3

علی قهرمان رشته شنا است و به درس منطق هم عالقه دارد اما در یادگیري منطق چندان موفق نشده است؛ به نظر شما  کدام قسـمت مغـز او -7
قوي و کدام قسمت ضعیف است؟ 

 ) نیمکره چپ ـ قطعه آهیانه4  ) نیمکره راست ـ قطعه پیشانی 3  پیشانی   هقطع) نیمکره چپ ـ 2  ) نیمکره راست ـ قطعه آهیانه  1
شود؟ نامه استفاده می ال از پرسشدر کدام یک از موارد زیر معمو - 8

ها   ) رفراندوم و همه پرسی2 پذیر نیست.  ) از طریق مشاهده مستقیم امکان1
) نحوه ابراز هیجان  4 صورت مستقیم از فرد پرسید.  ) وقتی نتوان موضوعی را به3

.................... صفاتی هستند که   مؤثر بر رشد شناخته شده و عوامل زیستی، ایجاد کننده.................... عنوان یک عامل  وراثت به - 9
کند.  ) زیستی ـ در آینده در فرد بروز می2  ) محیطی ـ از قبل در فرد نهفته است.  1
  ) زیستی ـ از قبل در فرد نهفته است.4 کند.  بروز می ) محیطی ـ در آینده در فرد3

باشد؟ می نادرستکدام گزینه در رابطه با عوامل مؤثر بر رشد  -10
  وراثت ایجاد کننده صفاتی است که از قبل در فرد نهفته است.  ) 1
  گویند.   می رسش) به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است، 2
لغات جدید در کودکان، شنیدن مکرر این لغات است.  ) شرط کافی براي یادگیري 3
  توانند راه بروند.   بدون کمک دیگران می ی) کودکان در سن مشخص4
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  شناسی  روان
  ها:  نهـ بررسی سایر گزی »3«گزینه  -1

  سنجد. بر اساس سودمندي و کاربرد پذیري می :»1«گزینه 
  پشتوانه تجربی قوي ندارند.   ،ها برخی نظریه :»2«گزینه 
  ) اول)(درس هادیان( دو سطح صوري و تجربی. :»4«گزینه 

  ) اول)(درس هادیان( یی یک پدیده / تبیین: بیان چیستیتوصیف: بیان چرا ـ »4«گزینه  - 2
  ) اول)(درس هادیان(هاي فردي  ه به تفاوتتوج ـ »2«گزینه  -3
  ) اول)(درس هادیان(گویند. فرآیندهاي ذهنی: شناخت   می فعالیت قابل مشاهده جاندار رفتاربه هر نوع  ـ »1«گزینه  -4
  ـ »1«گزینه  -5

  کند.  تاالموس: اطالعات حسی را به قشر مخ منتقل می
  لیمبیک: هیجان، انگیزش، حافظه و یادگیري 

  ) اول)(درس هادیان( کر و سایر فرآیندهاي ذهنیقشر مخ: تف
  ها:  ـ بررسی گزینه  »4«گزینه  -6

  : لیمبیک »1«  گزینه
  : قشر مخ »2«  گزینه
  : مخچه»3«  گزینه
  ) اول)(درس هادیان( النخاع : بصل»4«  گزینه

  ـ »2«گزینه  -7
  نقش مهمی دارد.   حرکتنیمکره چپ در زبان آموزي و 

  ) اول)(درس هادیان(سرو کار دارد.  تفکررکت و فرآیندهاي عالی مانند قطعه پیشانی، با پردازش ح
  هاي دیگر: بررسی گزینه ـ »1«گزینه  - 8

  : مصاحبه ساختار یافته»2«گزینه 
  : مصاحبه بدون ساختار»3«گزینه 
  ) اول)(درس هادیان( : مشاهده»4«گزینه 

  ) دوم)(درس هادیان( ـ »4«گزینه  - 9
  ) دوم)(درس هادیان( یري لغات وجود دارد: افزایش سن / شنیدن مکرردو شرط براي یادگ ـ »3«گزینه  -10
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  شناسی  روان
  شود.  از این طریق منتقل می.................... هاي مربوط به  است که پیام.................... ترین آن دستگاه  دارد که مهم ....................میان مغز ساختاري  -1

    قلبیالنخاع ـ فعالیت  ) واحد ـ بصل2  النخاع ـ فعالیت قلبی  ) متعدد ـ بصل1
  گیاي ـ خواب و بر انگیخت ال ساز شبکه) واحد ـ فع4  اي ـ خواب و برانگیختگی   ) متعدد ـ فعال ساز شبکه3

  شود.  گیري نطفه مربوط می در شکل.................... دهد به  این که تشکیل نطفه چگونه است و چگونه وراثت در این نطفه خود را نشان می - 2
  ) نقش رسش و یادگیري  4  ) نقش پدر و مادر  3  ) نقش یادگیري  2  ) نقش رسش  1

  است. .................... ترین جنبه رشد، رشد  ترین و شاخص شود و ابتدایی آغاز می................ ....رشد انسان از زمان  -3
    »جسمانی ـ حرکتی «) تشکیل نطفه ـ 2    ) ابتداي تولد ـ هیجانی  1
  ) ابتداي تولد ـ هیجانی4  »جسمانی ـ حرکتی«) تشکیل تخمک ـ 3

و باریک و همان مقدار را در یک کاسه پهن و کوتاه ریخته است، به نظر شما سارا کـدام ظـرف را   مادر سارا مقداري بستنی را در یک ظرف بلند  -4
  کند؟ چرا؟   انتخاب می

  ) پهن و کوتاه ـ داراي پردازش مفهومی است.  2  ) بلند و باریک ـ داراي پردازش مفهومی است.  1
  راي پردازش ادراکی است. ) پهن و کوتاه ـ دا4  ) بلند و باریک ـ داراي پردازش ادراکی است.3

  ؟ نیستتر بودن، هیجانات در کودکان نسبت به حیوانات  کدام گزینه از دالیل رشد یافته -5
  ) آگاهی بیشتر  2    ) برقراري تعامل با محیط بازتر  1
  هاي متعدد  بازي ) داشتن هم4    تر  ) برقراري تعامل با محیط متنوع3

  یابد.  روز میب.................... حدود  است که در.................... ن ترین عالمت رشد اجتماعی در کودکا ابتدایی -6
  ماهگی   3الی  2از غریبه  س) تر2  ماهگی   8الی  7) لبخند اجتماعی ـ 1
  ماهگی   8الی  7) ترس از غریبه 4    ماهگی  3الی  2) لبخند اجتماعی 3

  است؟  نادرستکدام گزینه  -7
  نامند. می »هاي جنسی اولیه ویژگی«گذارند را  ی بر توانایی تولید مثل تأثیر می) تغییراتی که در دوره نوجوان1
  شود.   ) در دوره نوجوانی اندازه و ظرفیت شُش دو برابر و اندازه قلب سه برابر می2
  ترین تغییرات زیستی همراه است.   شدیدترین و گستردهاي است که با  ) نوجوانی دوره3
  دهد.  تغییر اساسی در دوره نوجوانی است که با بلوغ جنسی رخ می) رشد دستگاه تولید مثل، 4

گیـرد؛ بـه ایـن معنـا کـه نوجوانـان        دهد و در این دوره براي اولین بار تفکر فرضـی شـکل مـی    در دوره نوجوانی رخ می....................  قوهبروز  - 8
هـاي   در دوره کودکی واقعیـت الل که مبناي استد برند، در حالی ره میبه....... .............بینی یک موقعیت از تفکر  کنند و در پیش سازي می فرضیه

  است. .................... 
    استدالل ـ تجربه گرا ـ ملموس و درونی ) 2  ) استنتاج ـ تجربه گرا ـ ملموس و بیرونی  1
  و بیرونیگرا ـ ملموس  ) استدالل ـ احتمال4  گرا ـ ناملموس و درونی   ) استنتاج ـ احتمال3

شود که فرد بهتر بتواند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و یکی از  در دوره نوجوانی و جوانی باعث می.................... رشد سریع   - 9
  است. .................... گیري  رشد در دوره نوجوانی، شکلتکالیف اصلی 

 ) شناختی ـ شخصیت  4  ) اجتماعی ـ هویت  3  ) اجتماعی ـ شخصیت  2  ) شناختی ـ هویت  1
  فرد تبدیل شود. .................... وابسته است و همچنین شناخت باید به .................... گیري  رشد اخالقی به شکل  -10

  يها ) هویت ـ عقاید و باورها و ارزش2    ي) شناخت ـ هنجارها و رفتارها1
  ي) هویت ـ هنجارها و رفتارها4  هاي ارزش و ) شناخت ـ عقاید و باورها3
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شناسی روان
 )اول)(درس هادیان(ـ  »3«گزینه  -1
گیري نطفه مربـوط   دهد به نقش پدر و مادر در شکل این که تشکیل نطفه چگونه است و چگونه وراثت در این نطفه خود را نشان میـ   »3«گزینه  - 2

 )دوم درس)(هادیان( شود. می
 )دوم)(درس هادیان(ـ  »2«گزینه  -3
 )دوم)(درس هادیان( ادراکیگیرند: پردازش  اشیا قرار می ظاهريکودکان تحت تأثیر ویژگی ـ  »3«ینه گز -4
 )دوم)(درس هادیان(ـ  »4«گزینه  -5
 )دوم)(درس هادیان(ـ  »3«گزینه  -6
 )دوم)(درس هادیان( شود. اندازه و ظرفیت شش سه برابر و اندازه قلب دو برابر قبل میـ  »2«گزینه  -7
 )دوم)(درس هادیان(ـ  »4«گزینه  - 8
 )دوم)(درس هادیان(ـ  »1«گزینه  - 9
 )دوم)(درس هادیان( ـ »3«گزینه  -10
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  شناسی  روان

  درستی بیان شده است؟  علت تقسیم ابعاد مختلف رشد در طول زندگی به مراحل مختلف در کدام گزینه به -1

  ) متخصصان رشد معتقدند عالوه بر عوامل زیستی، عوامل محیطی نیز در تغییرات رشدي مؤثر هستند. 1

شناسـان رشـد، بـه رشـد      راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد، اما  امروزه اکثـر روان   بهتوان  میهاي مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد، ن ) ویژگی2

  .دارند اي اعتقاد  مرحله

  یا آمادگی زیستی افراد براي تغییرات دارد.  رسشاي در  ) وراثت نقش تعیین کننده3

  کنند.  گسالی تقسیم میتر رشد، عمر انسان را به سه دوره کودکی، نوجوانی و بزر ) براي بررسی آسان4

  باشد؟  کدام گزینه درست می - 2

  ترین جنبه رشد، رشد هیجانی است.   ترین و شاخص ) ابتدایی1

  ) رشد هیجانی در کودکی تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودك است.  2

  ترین عالئم رشد اجتماعی در کودکان، ترس از غریبه است.   ) ابتدائی3

  یابد.   ماهگی بروز می 3الی  2دك در حدود ) لبخند اجتماعی در کو4

  هاي رشد در دوره نوجوانی است؟  ترتیب مربوط به کدام یک از جنبه هر کدام از عبارات زیر به -3

  الف) احساس استقالل نسبت به والدین 

  پذیري   ب) افزایش تحریک

  گرا ج) تفکر احتمال

  گیري هویت  د) شکل

  ) رشد اخالقی ـ رشد هیجانی ـ رشد شناختی ـ رشد اخالقی  2  اجتماعی ـ رشد اخالقی  ) رشد شناختی ـ رشد اجتماعی ـ رشد 1

  هیجانیـ رشد رشد اخالقی ـ رشد اجتماعی ـ رشد اجتماعی ) 4  رشد شناختی ـ رشد هیجانی ـ رشد شناختی ـ رشد هیجانی) 3

  ره نوجوانی است؟ جویی در دو گرایی و عیب تباط با پیامد آرمانهاي زیر در ار کدام یک از توصیه -4

    جویی نشود.  عیباو ) در حضور دیگران از 1

  تري ایجاد شود.  هاي منحصر به فرد نوجوان را پذیرفت تا در زمان مناسب دیدگاه متعادل ) باید ویژگی2

  . تصمیم گیري کارآمد، الگوي تصمیم گیري نوجوانان باشد.  گیري نشود ) به جاي نوجوانان تصمیم3

 اي از محاسن و معایب هستند.  یابند جوامع و  افراد، آمیزهان کمک کرد تا در) باید به نوجو4

  ترتیب آستانه مطلق براي مشاهده شعله یک شمع و براي چشیدن یک قاشق چاي خوري شکر در کدام گزینه آمده است؟  به -5

 لیتر آب 6کیلومتري ـ  5) 4   لیتر آب 8کیلومتري ـ  50) 3  لیتر آب 4ـ کیلومتري  5) 2  لیتر آب  6کیلومتري ـ  50) 1

  کنیم نه تعدادي خطوط منحنی جداگانه؟   تصور میرو را یک دایره  شکل روبه گشتالتبر اساس کدام اصل  -6

    ) تقارب  1

    ) مجاورت  2

    ) مشابهت  3

 ) استمرار4

  دهد؟ در کدام مورد خوگیري رخ نمی -7

  .هاي پیاپی ) مطالعه یک موضوع درسی در ساعت2  م. اي یکنواخت که بارها در آن رانندگی کردی ) رانندگی در جاده1

  .) شنیدن مداوم صداي سوت کولر4  .) گوش دادن طوالنی مدت به سخنرانی و شنیدن صداي انفجار3

کنـد،   مربی به شاگردانش گفت با شنیدن صداي سوت شروع به دویدن کنند، یکی از شاگردان قبل از اینکه مربی سوت بزند شروع به دویدن می - 8

  حتماال کدام مورد رخ داده است؟ ا

  ) رد درست4  ) از دست دادن محرك هدف  3  درست  ) اصابت 2  ) هشدار کاذب  1

  ؟  آید نمیکدام گزاره از اصول و اظهارات مکتب گشتالت به حساب  - 9

  ) کل بیشتر از مجموع اجزا است.  2  تأثیر زمینه آن شکل است.   تحت) ادراك یک شیء 1

  ) ادراك تحت تأثیر نوع پردازش است.  4  کند.   جامعی ایجاد نمیهاي کل نگر درك  ) روش3

کنیـد و متوجـه    اند گوش می اید و از میان همهمه موجود به مکالمه دو نفري که در صندلی جلوي شما نشسته فرض کنید در سالن انتظار نشسته -10

 »متوجه مکالمه آنها شـدن «و  »وش کردن به مکالمه دو نفرگ«کنند. در این موقعیت  صحبت میشوید که آن دو در مورد یکی از دوستان شما  می

  نشان دهنده چیست؟  

 ) توجه ـ احساس  4  ) احساس ـ توجه  3  ) توجه ـ ادراك  2  ) احساس ـ ادراك  1
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 شناسی روان

 ) درس دوم( )هادیان(ـ  »2«گزینه  -1

ها:  بررسی سایر گزینهـ  »4«گزینه  - 2

  .ترین جنبه رشد، رشد جسمانی ـ حرکتی است : ابتدایی و شاخص»1«گزینه 

 اوست.: نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودك، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان »2«گزینه 

   )درس دوم( (هادیان)ترین عالئم رشد اجتماعی در کودکان لبخند اجتماعی است.  : ابتدائی»3«گزینه 

 )دومدرس ( (هادیان)ـ  »2«گزینه  -3

 )دومدرس ( )هادیان(ـ  »4«گزینه  -4

 )سومدرس ( )هادیان(ـ  »3«گزینه  -5

   )سومدرس ( )هادیان(ورت کامل ببینیم. ص بر اساس اصل تقارب ما تمایل داریم اشیاي ناقص را بهـ  »1«گزینه  -6

ـ خوگیري، آفت تمرکز است و شامل عادت کردن به محرك خاص است، به نحـوي کـه بـه تـدریج کمتـر و کمتـر بـه آن محـرك          »3«گزینه  -7

 سوم)درس ( )یانهاد(به وجود آمدن ناگهانی یک محرك دیگر (صداي انفجار) عامل از بین رفتن تمرکز فرد شده . »3«پردازیم؛ در گزینه می

 )سومدرس ( )هادیان(شاگرد محرکی را ردیابی کرده است که غایب بوده است، پس هشدار کاذب رخ داده است. ـ  »1«گزینه  - 8

   )سومدرس ( )هادیان(کنند.  نگر، درك جامعی ایجاد نمی جزءهاي  ـ روش »3«گزینه  - 9

ون ما توجه نام دارد. تعبیر، تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن بـه  شمار پیرام هاي بی خاص از بین محرك  محرك انتخابـ   »2«گزینه  -10

 )سومدرس ( )هادیان(نام دارد.  »ادراك«هاي توجه شده  محرك
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 شناسي روان

و .....................براسـاس   را علـوم تجربـي   هاي چنين نظريه كند و هم هدف را دنبال مي .....................م تجربي وشناسي مانند ديگر عل علم روان -1
سنجد. مي .....................

) سه مورد ـ عيني و تجربي بودن2سودمندي و كاربردپذيري) چهار مورد ـ 1

پذيري پذيري و پژوهش تجزيه) چهار مورد ـ 4 وتجربي سه مورد ـ سطحي صوري) 3
؟باشد نميسينا  هاي تربيتي ابن يك از موارد زير از اصول و روش كدام- 2

درنظر گرفتن مراحل رشد )4  هاي فردي بر تفاوتتوجه ) 3  ) خداشناسي و تربيت نفس2  ) شناخت استعدادها1
؟باشد نميهاي شناختي در دوره كودكي و نوجواني  يك از موارد زير از تفاوت كدام- 3

توجه نوجواني در مقايسه با كودكان گزينشي است.) 1
.دارد منظور تمركز بيشتر شده را بههاي آموخته  هاي نامرتبط و بازداري پاسخ برخالف كودكان، نوجوانان قدرت بازداري يا منع محرك) 2

ساالن بيشتر از دوره كودكي است. نوجوان به گروه هم )  گرايش3
هايشـان اشـراف هـا و تصـميم   كه كودكان بـر اسـتدالل   نوجوانان برخالف كودكان قادر به نظارت، ارزيابي و تغيير جهت تفكر لحظه به لحظه هستند در حالي) 4

ندارند.
  ..................... ر به راه رفتن مستقل نيست، احتماالًكه هنوز قاداي  كودك يك ساله- 4

است. ) از نظر زيستي دچار وقفه در رشد شده2در محيطي نامناسب رشد كرده است.) 1
) هنوز به پختگي الزم نرسيده است.4نيازمند توجه بيشتر و مراجعه به پزشك است.) 3

بايـد«و  »بايد با فرزند به منزله مشاور رفتـار كـرد  « ،»با فرزند رفتار شود رانهآمصورت  نبايد به« سنيهاي  ترتيب در كدام دوره از نظر اسالم به- 5
؟»ها دخالت داد گيري فرزند را در تصميم

) هفت سال سوم ـ هفت سال سوم ـ هفت سال سوم2هفت سال سوم ـ هفت سال دوم ـ هفت سال سوم) 1
) هفت سال اول ـ هفت سال دوم ـ هفت سال سوم4هفت سال سوم) هفت سال دوم ـ هفت سال سوم ـ 3

دهند؟ را كاهش مي»توجه تقسيم شده«در شرايطي كه مجبوريم توجه خود را بين چند كار تقسيم كنيم كدام عامل اثر منفي- 6
تعداد نفرات انجام دهنده كار ـ درجه دشواري ـ مهارت) 2ميزان شباهت ـ درجه دشواري ـ مهارت )1
ميزان شباهت ـ زمان انجام كار ـ حجم كار )4مهارت ـ زمان انجام كار ـ درجه دشواري )3

توان اين انگيختگي را افزايش داد؟ چگونه ميميزان انگيختگي ذهني تحت تأثير چه عواملي است و - 7
شناختي ـ تأمين نيازهاي فردي تحت تاثير عوامل فيزيولوژيكي و روان) 1
راك ـ تأمين نيازهاي زيستيتوجه و ادتحت تاثير ) 2
شناختي ـ تأمين نيازهاي زيستي ) تحت تاثير عوامل فيزيولوژيكي و روان3
) تحت تأثير توجه و ادراك ـ تأمين نيازهاي فردي4

بـادوست ندارد و  شناسي را شود اما، درس جامعه در امتحانات آن معموالً موفق مي ومند است  پارسا حافظه خوبي دارد، او به درس تاريخ عالقه- 8
كند. علت فراموشي پارسا چيست؟ نمي اما در نهايت نمره خوبي كسب دهد، تصاص ميشناسي زمان زيادي اخ تحانات جامعهكه براي ام وجود آن

) عوامل عاطفي4  شناسي ) پيچيدگي جامعه3 ) تداخل اطالعات2  ) رمزگرداني نادرست1
مقصدي را رانندگي كند، براي بار بعد آن مسير را به راحتي وبار مسير   تواند بخواند اما اگر يك را نميها  ها و خيابان و نام كوچهعلي سواد ندارد - 9

نظر شما رمزگرداني او از چه نوعي است؟ بهكند،  بدون كمك به ديگران طي مي
) ديداري4) شنوايي3  ) حسي2معنايي) 1

مورد احتمال فراموشي كمتر است؟ چرا؟م زير به فردي ارائه شود در كداهاي  اگر مجموع جفت واژه-10
هاي بيروني و دروني وجود نشانه راديو ـ وبادكنك ) 2هاي بيروني و دروني دريا ـ وجود نشانه ) آب و1
هاي دروني موبايل ـ وجود نشانه فرش و) 4هاي بيروني كالس ـ وجود نشانه نيمكت و) 3
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شناسي روان
علـومهـاي   اسـت و نظريـه   بيني و كنترل موضوع پژوهش ن، پيشتبييتجربي، توصيف، هدف علم روانشناسي همانند ساير علوم  ـ» 1«گزينه-1

) (درس اول)هاديان( سنجد. آن مي تجربي را براساس سودمندي و كاربرد پذيري

) (درس اول)هاديان(. ينا است نه خداشناسيس هاي تربيتي ابن خودشناسي از اصول و روش ـ» 2«گزينه  - 2

)) (درس دومهاديان( .نه بعد شناختي و كودكان در بعد اجتماعي استهاي نوجوانان  از تفاوت» 3«ها درست است اما گزينه  تمام گزينه ـ» 3«گزينه - 3

و منظميگويند كه داراي برنامه رشد طبيعي  گي مييا پخت رسشبه رفتارهايي كه وابسته به آمادگي زيستي است،  شناسي در روان ـ» 4«گزينه- 4

ماهه 12بنابراين علت اينكه يك كودك تواند راه برود،  بدون كمك ميماهگي  15طور ميانگين كودك در در رشد جسماني بهعنوان مثال  به است.

)درس دوم) (هاديان( برود عدم رسش يا پختگي او براي اين توانايي است.تواند راه  نمي

) (درس دوم)هاديان( ـ» 2«ينه گز - 5

دهـيم شـباهت زمان انجـام مـي   تكاليفي كه همبا اين وجود هر چقدر دهد.  كارايي توجه را كاهش ميزمان تكاليف،  انجام دادن همـ» 1«گزينه - 6
مهـارت بيشـتريهـا   انجـام آن چنين هر چقدر دشواري در كار كمتر باشد و در  هم تر و بهتر خواهد بود ها ساده انجام آنكمتري داشته باشند، 

شـده را كـاهش» توجـه تقسـيم  «اثر منفي  ،ميزان شباهت، درجه دشواري و مهارت خواهد بود بنابراين ها بهتر زمان آن انجام همداشته باشيم 
وم)س) (درس هاديان( دهند. مي

ايجاد هدفذيه مناسب و تأمين نيازهاي زيستي، تغ است.شناختي  و روانفيزيولوژيكي  تحت تأثير عواملميزان انگيختگي ذهني،  ـ» 3«گزينه - 7
وم)س) (درس هاديان( رود. شمار مي ذهني موثر بهاز عوامل مهم در انگيختگي  آنبه دهي  و اهميت

طفيكنيم. دخالت عوامل عـا  فراموش ميها را  را دوست داشته باشيم، كمتر آنعوامل عاطفي در حافظه تاثير گذارند هرچه مطالب  ـ» 4«گزينه- 8
در آن درس موفق به كسبرغم حافظه خوب و اختصاص دادن زمان كافي،  و عليمانند كسي كه درسي را دوست ندارد  تواند منفي هم باشد مي

م)چهار) (درس هاديان( شود. نتيجه نمي
.صورت ديداري است داني او بهسپارد، پس رمزگر ميها، مسير را به حافظه  و عالئم موجود در آنها  دن شكل كوچهيعلي با د ـ» 4«گزينه- 9

م)چهار) (درس هاديان(
همـه جفـتهاي حسي يا غيـر معنـايي اسـت.     نشانه» بيروني«هاي معنايي است و منظور از نشانه  نشانه» دروني«منظور از نشانه  ـ» 1«گزينه-10

هاي دارند نشانهارتباط معنا هايي كه از نظر  جفت واژههاي بيروني هستند ولي در  قرار گرفتن در كنار هم داراي نشانهدليل  هاي ذكر شده به واژه
م)چهار) (درس هاديان( دروني هم وجود دارد.
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مؤسسه علوى

)6و  5(دروس  شناسی روان
هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -1

  ) آخرین مرحله حافظه، رمزگردانی نام دارد. 2  سه مرحله رمزگردانی، اندوزش و بازیابی خطا دارد. ) حافظه در 1
خاطر آوردن اطالعات ذخیره شده، اندوزش نام دارد.  ) به4  سازي نام دارد.  داري اطالعات، ذخیره ) مدت زمان نگه3

اشد؟ب در رابطه با سه مرحله حافظه کدام گزینه درست می -2
اید بدانید که در مرحلـه رمزگردانـی    توانم بگویم؛ اگر شما هم در چنین وضعیتی بوده دانم ولی نمی گوید که من پاسخ سوال را می ) در پدیده نوك زبانی، فرد می1

  خاطر بیاورید.   توانید به مشکل دارید و به علت عدم رمزگردانی صحیح نمی
  دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطالعاتی با موارد جدید است.  حافظه بلندمدت محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به ترین دلیل فراموشی اطالعات در ) مهم2
7گوید حداکثر لغات قابل یادآوري براي این حافظه باشد و فراخناي ارقام می زمان بازیابی حافظه کوتاه مدت چند دقیقه می) 3     باشد. می 2
  هاي انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت بازگویی و تمرین است.  ترین شیوه ) یکی از ساده4

باشد. می ....................هاي شناختی انسان،  آورترین پدیده ترین ویژگی انسان است و یکی از شگفت برجسته ....................قدرت  -3
) تفکر ـ مغز 4  ) حافظه ـ مغز 3  ـ تفکر ) حافظه 2  ) تفکر ـ حافظه 1

باشند؟ یک از علل فراموشی می ترتیب مربوط به کدام موارد زیر به -4
  داند.  آموز دشوارترین اسامی ورزشکاران خارجی را می دانشالف) 

  علی در بازگو کردن فهرست خوانده شده، فقط دو جفت واژه کتاب ـ دفتر را به یاد دارد.  ب)
  خاطر ندارم.  درستی به ها را به دریس دو درس متفاوت در مدرسه، اطالعات آنبعد از ت ج)
خاطر نداشتم زیرا تمام مدت به هزینـه   درستی به وقتی به پزشک مراجعه نکردم و بعد به خانه بازگشتم دستورالعمل استفاده از داروها را به د)
  کردم.  ها فکر می آن

  هاي بازیابی  شت زمان ـ مشکالت مربوط به نشانهعوامل عاطفی ـ تداخل اطالعات ـ گذ) 1
  هاي بازیابی ـ گذشت زمان ـ عدم رمزگردانی  ) تداخل اطالعات ـ مشکالت مربوط به نشانه2
  هاي بازیابی ـ تداخل اطالعات ـ عدم رمزگردانی  ) عوامل عاطفی ـ مشکالت مربوط به نشانه3
  ابی ـ تداخل اطالعات ـ عدم رمزگردانی هاي بازی ) گذشت زمان ـ مشکالت مربوط به نشانه4

یک از پیامدهاي ناتوانی در حل مسئله است؟ هاي زیر مربوط به کدام مثال -5
  کنند.  هواداران تیم مغلوب در مسابقات ورزشی وسایل و تجهیزات عمومی را تخریب می الف)

  هاي خود را پاره کرد.  مریم بعد از امتحان با ناراحتی کتاب ب)
  شود.  اش دچار اضطراب و استرس و سردرد مزمن می خاطر ناتوانی در حل مسئله پروژه بهمهندسی  ج)

  ) پرخاشگري ـ پرخاشگري ـ فشار روانی 2  پرخاشگري ـ فشار روانی ـ فشار روانی   )1
) پرخاشگري ـ پرخاشگري ـ پرخاشگري 4  ) فشار روانی ـ پرخاشگري ـ فشار روانی 3

باشد؟ از مراحل ذکر شده، مقدم بر سایرین می یک در فرایند حل مسئله، کدام -6
) خردکردن مسئله 4  هاي مناسب ) به کارگیري روش3  ) ارزیابی راه حل 2  ها ) بازبینی و اصالح راه حل1

هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -7
  هاي محدود کانات و توانمنديدلیل موانع مشخص با توجه به ام ) مسئله عبارت است از دستیابی فوري به یک هدف مشخص به1
به همین دلیل است که حل تمرین ریاضـی بـراي ریاضـیدان آسـان، امـا بـراي        شو؛ هاي منطقی می ها باعث استفاده از راه حل ) عدم شناسایی دقیق توانمندي2

  شود.  دیگران مسئله می
ایـن درس   مثال بررسی روشن خواندن زبـان، بفهمـد کـه پیشـرفت نکـردن او در      باشد به این معنا که فرد باید در ) مرحله سوم حل مسئله ارزیابی راه حل می3
  نیازهاي درس او بوده است.  دلیل تسلط نداشتن او بر پیش به
  گیرد.  داند، موتور سواري را زودتر یاد می گویند به این معنا که کسی که دوچرخه سواري را می می» انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله را  ) تاثیر یادگیري4

 ....................است که دستیابی به راه حل را تضمین  ....................پیشنهادات مبتنی بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی، روش  -8
نام دارد و اثر نهفتگی مربوط بـه   ....................و روش  ....................است، دستیابی به راه حل را تضمین  ....................و روشی که مبتنی بر نظر و 

  باشد.  می ....................
کند ـ تحلیلی ـ نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی خاص  کند ـ احساس شخصی ـ نمی ) اکتشافی ـ می1
  کند ـ اکتشافی ـ تجربه گذشته   کند ـ محاسبات ذهنی ـ می تحلیلی ـ نمی )2
کند ـ اکتشافی ـ نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی خاص  کند ـ احساس شخصی ـ نمی ی) تحلیلی ـ م3
  کند ـ تحلیلی ـ نوع نگاه به گذشته   کند ـ محاسبات ذهنی ـ می ) اکتشافی ـ نمی4

چه مفهومی دارد و نقش آن چگونه است؟ » انتقال«در بین عوامل موثر در حل مسئله،  -9
هاي آینده ـ آسان کردن راه حل  ذشته در یادگیريحل مسائل گ  ) تاثیر چگونگی1
هاي گذشته بر حل مسئله ـ آسان کردن و دشوار نمودن راه حل  ) تاثیر یادگیري2
  ) نادیده گرفتن حل مسئله براي زمان مشخص ـ آسان کردن راه حل 3
  ) تاثیر نوع نگاه بر حل مسئله ـ آسان کردن و دشوار نمودن راه حل 4
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علوى مؤسسه

  باشد؟  هاي اکتشافی حل مسئله می یک از روش زیر مربوط به کدام هریک از موارد -10
طور رقم دوم تا آخـر را ادامـه    در بازیابی رمز فراموش شده یک صندوق، اگر رقم اول معلوم شود بین دو وضعیت فاصله کمتر شده و همین الف)

  دهیم.  می
  با دوستم مرور کردیم!هاي خواندن آن را  براي خواندن جزوه زیاد ریاضی، همه راه حل ب)
کنند.  کشند و بعد جزئیات از قبیل چشم، بینی و ... را اضافه می بسیاري از نقاشان، یک طرح کلی از صورت را می ج)

  ) روش خردکردن مسئله ـ روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ـ روش شروع از آخر 1
  ـ روش بارش مغزي ـ روش شروع از آخر  ) روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب2
  ) روش خردکردن مسئله ـ روش بارش مغزي ـ روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 3
  ـ روش خردکردن مسئله ـ روش شروع از آخر ) روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 4
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مؤسسه علوى

 شناسی روان
 ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -1

  خطا دارد. » امکان«این سه مرحله  حافظه در»: 1«گزینه 
  آخرین مرحله حافظه، بازیابی نام دارد. »: 2«گزینه 
 (ایجادي) (درس چهارم)خاطر آوردن اطالعات ذخیره شده، بازیابی نام دارد.  به»: 4«گزینه 

ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -2
  باشد نه مرحله رمزگردانی.  ت میپدیده نوك زبانی مربوط به مرحله بازیابی اطالعا»: 1«گزینه 
دلیل گذشت زمان یـا جـایگزینی مـواد     ترین دلیل فراموشی اطالعات در حافظه کوتاه مدت محو شدن مواد اطالعاتی حافظه به مهم»: 2«گزینه 

  اطالعاتی با مواد جدید است. 
7کثر لغات رازمان بازیابی حافظه کوتاه مدت چند دقیقه بوده و فراخناي ارقام حدا»: 3«گزینه  2(ایجادي) (درس چهارم)داند.  می   

 (ایجادي) (درس چهارم) ـ » 1«گزینه  -3
 )شخصیدلیل عالقه فرد (عوامل  ورزشکاران خارجی: بهـ دانستن دشوارترین اسامی » 3«گزینه  -4

  هاي بازیابی  بوط به نشانهدلیل نشانه بیرونی و معنایی: مشکالت مر به یادآوردن واژه کتاب و دفتر به
  به یاد نیاوردن اطالعات دو درس متفاوت: تداخل اطالعات 

 (ایجادي) (درس چهارم ـ مفهومی مربوط به موارد علل فراموشی)به یاد نیاوردن دستورالعمل استفاده از دارو: عدم رمزگردانی 
ار پرخاشگرایانه است و مورد سوم ناشی از فشار روانی است زیرا اضـطراب و  ـ مورد اول و دوم به ناکامی اشاره دارد زیرا متضمن رفت» 2«گزینه  -5

  (ایجادي) (درس پنجم)استرس را ایجاد کرده و فرد را دچار سردرد کرده است. 
راه هاي مناسب ـ ارزیابی راه حل ـ بـازبینی و اصـالح راه حـل ـ انتخـاب         کارگیري روش ـ مراحل حل مسئله: تشخیص مسئله ـ به » 3«گزینه  -6

 (ایجادي) (درس پنجم)باشد نه مراحل حل مسئله.  هاي اکتشافی حل مسئله می یکی از روش» خردکردن مسئله«هاي جایگزین. توجه:  حل
: ها گزینهـ بررسی سایر » 4«گزینه  -7

  هاي محدود.  توانمندي دلیل موانع مشخص باتوجه به امکانات و بی فوري به یک هدف مشخص بهمسئله عبارت است از عدم دستیا»: 1«گزینه 
شود. به همین دلیل است که حل تمرین ریاضـی بـراي    هاي غیرمنطقی می ها باعث استفاده از راه حل عدم شناسایی دقیق توانمندي»: 2«گزینه 
  شود.  دان آسان، اما براي دیگران مسئله می ریاضی
باید در مثال بررسی روش خواندن زبان، نمـرات درسـش را بعـد و قبـل از      باشد به این معنا که فرد می  مرحله سوم ارزیابی راه حل»: 3«گزینه 

  (ایجادي) (درس پنجم)اجراي روش مطالعه جدید مقایسه کند. 
ـ  بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی، روش تحلیلی است که دست ـ پیشنهادات مبتی» 3«گزینه  -8 را تضـمین  حـل   ابی بـه راه ی

کند و روش اکتشافی نام دارد و اثر نهفتگی مربوط  حل را تضمین نمی یابی به راه بر نظر و احساس شخصی است دست بتنیکند و روشی که م می
  (ایجادي) (درس پنجم)به نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی خاص است. 

هـاي   کنـد. تـاثیر یـادگیري    سئله استفاده میها براي حل م هاي جدید از آن داند در موقعیت هاي حل مسئله را می ـ کسی که روش» 2«گزینه   -9
گیرد. در این مثال تجربه گذشته فـرد   گویند. کسی که دوچرخه سواري بلد است موتورسواري را زودتر یاد می» انتقال«گذشته بر حل مسئله را 

دلیل برعکس بودن جاي  در انگلیس به یادگیري جدید و آسان کرده است اما اثر تجربه گذشته همیشه آسان کردن راه حل نیست؛ مثالً رانندگی
   (ایجادي) (درس پنجم)کند.  راننده، رانندگی در ایران را با مشکل مواجه می

ـ مورد اول: کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب زیرا هدف کاهش تفاوت دو وضعیت است. » 2«گزینه  -10
  ها  ها و بررسی آن مه راه حلبیان همورد دوم: روش بارش نفري

 کشد. زیرا ابتدا طرح کلی را کشیده (آخر) و بعد جزئیات را میمورد سوم: شروع از آخر
 )هاي اکتشافی حل مسئله ـ مفهومی مربوط به روش (ایجادي) (درس پنجم
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   شناسي روان

  ؟نيست »بد تعريف شده«و  »خوب تعريف شده«بندي مسئله به دو گروه  هاي تقسيم شاخص هاي زير جزء يك از گزينه كدام -1

  ) فهرست اقدامات يا راهبردهاي در دسترس2    ) تعريف دقيق هدف1

  ) دشواري حل يك مسئله4  ) امكان تضمين دستيابي يا عدم دستيابي به هدف3

   باشد؟ يك از مراحل حل مسئله مي مفاهيم زير مربوط به كدام - 2

  اين مرحله با احساس مبهم از يك مسئله متفاوت است. الف) 

  هاي خواندن زبان انگليسي مطالعه خرد خرد و راه ديگر نيز تمرين مكرر است.  يكي از راهب) 

  هاي قبلي را بهبود بخشند.  كنند دوست دارند روش مسائل را به خوبي حل مي افرادي كهج) 

  هاي جايگزين حل حل ـ انتخاب راه راه بيحل ـ ارزيا ) بازبيني و اصالح راه1

  هاي جايگزين حل حل ـ انتخاب راه خيص مسئله ـ بازبيني و اصالح راه) تش2

  حل حل مسئله ـ بازبيني و اصالح راه حل مناسب براي كارگيري راه ه) تشخيص مسئله ـ ب3

  ل مسئلهحل مناسب براي ح تشخيص مسئله ـ بكارگيري راهحل ـ  ) بازبيني و اصالح راه4

  درستي آمده است؟ عوامل موثر در حل مسئله در كدام گزينه به - 3

  ) تجربه گذشته ـ استفاده از روش تحليلي ـ نوع نگاه به مسئله1

  ) ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص ـ نوع نگاه به مسئله ـ تجربه گذشته2

  لي ـ تجربه گذشته) ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص ـ استفاده از روش تحلي3

  ) نوع نگاه به مسئله ـ استفاده از روش اكتشافي ـ ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص4

  هاي اكتشافي حل مسئله است؟ يك از روش موارد زير مربوط به كدام - 4

  انجام آن كاهش يابد.  تيسخنوبت تكميل كند تا  4اي تحويل بدهد كه تصميم دارد آن را در  مهسا بايد براي پايان ترم پروژه الف)

داند چگونه به پدرش اين موضوع را اطالع دهد به همين دليل با دوسـتش   گذاري كند. ولي نمي اي سرمايه خواهد پولش را در زمينه علي مي ب)
  ها را بررسي كردند. تمامي راه

  خواهد گفت.  را انتهاي آن ياابتدا اي را يادت رفته باشد  سوال كردن خاصي دارد. اگر كلمه  معلم جغرافي زهرا شيوه ج)

  مغزي) روش شروع از آخر ـ روش خرد كردن ـ روش بارش 1

  روش شروع از آخر ـ روش بارش مغزي ) روش خرد كردن ـ2

  ) روش شروع از آخر ـ روش كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب ـ روش خرد كردن3

  فاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوبـ روش كاهش ت مغزي) روش خرد كردن ـ روش بارش 4

  نام دارد.  .....................كند كه  ناتواني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشايندي را ايجاد مي - 5

  هاي ناكارآمد ) استفاده از روش4  ) ناكامي3  ) فشار رواني2  ) پرخاشگري1

  كنيم؟ گيري به چه نكاتي توجه مي در تصميم - 6

  ها  حل ها ـ توجه به يافتن راه اب) توجه به موضوع انتخ1

  ها حل كار داشتن با راهو) انتخاب بهترين اولويت ـ سر2

  ها حل منتهي به حل مسئله ـ توجه به موضوع انتخاب ) انتخاب راه3

  ها ـ انتخاب بهترين اولويت داشتن با اولويت ) سروكار4

  گيري است؟  موارد زير مربوط به كدام نوع تصميمي - 7

  د براي مهماني فردا چه رنگ شالي بپوشد. دان مريم نمي

  گذاري كند يا خانه بخرد.  اش را در شركت سرمايه داند سرمايه پدر زهرا نمي

  داند اما بخاطر سن بيمار نگران پيامدهاي بيهوشي است.  هادي براي بيمار خود جراحي را بهترين اولويت مي

  عمولي ساده ـ معمولي پيچيده ـ مهم پيچيده ) م2  ) مهم ساده ـ معمولي پيچيده ـ معمولي پيچيده1

  ) معمولي ساده ـ مهم پيچيده ـ معمولي پيچيده 4  ) مهم ساده ـ معمولي ساده ـ مهم پيچيده3

  ؟ باشد نميگيري  هاي تصميم كدام عامل جزء مالك - 8

  ) از دست دادن 4  ها ) مزيت3  ) خطر2  ها  ) هزينه1

  باشد؟ گيري مي ميمهاي تص يك از سبك هاي زير جزء كدام نمونه - 9

  گيرد به دانشگاه نرود.  مهدي در دانشگاه درسي بسيار سخت را براي ارائه انتخاب كرده است. اما روز ارائه ناگهاني تصميم ميالف) 

  گلخانه را پذيرفت.  اش پيشنهاد كار يك مريم به گل و گياه عالقه زيادي دارد. او امسال كنكور دارد اما به دنبال تقاضاي همكاري و بخاطر عالقهب) 

كنند با اين كه دروس زيادي براي خواندن دارد؛ چون دوستش  هاي گردشگري برقرار مي مهسا به تازگي به عضويت گروهي در آمده كه دورهج) 
  كند، او نيز مشاركت دارد.  ها شركت مي در اين دوره

 ) اجتنابي ـ وابسته ـ منطقي4  شي ـ منطقي ـ اجتنابي) تكان3  ) تكانشي ـ احساسي ـ وابسته2  ) اجتنابي ـ منطقي ـ وابسته1
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  گيري انتخاب رشته تحصيلي است؟ هاي زير مربوط به كدام مراحل تصميم مثال -10

  بررسي دروس هر رشتهالف) 

  انتخاب 4انتخاب رشته تحصيلي دوره دوم متوسط از بين ب) 

  انتخاب رشته علوم انسانيج) 

  تپيشرفت تحصيلي مطلوب و ابراز رضايد) 

  هاي هر انتخاب يا اولويت ـ اجراي بهترين اولويت ـ انتخاب رشته تحصيلي ـ تعهد و پايبندي به اجراي اولويت مورد نظر ) بيان ويژگي1

  د نظرم مور) تعهد و پايبندي به اجراي اولويت مورد نظر ـ اجراي بهترين اولويت ـ ارزيابي پيامدهاي هر انتخاب يا اولويت ـ شناسايي و تعريف تصمي2

  مورد نظرهاي آن تصميم ـ اجراي بهترين اولويت ـ بررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت  ها يا اولويت تعداد انتخابهاي هر انتخاب يا اولويت ـ شناسايي  ) بيان ويژگي3

  رين اولويت ـ تعهد و پايبندي به اجراي اولويت مورد نظرهاي هر انتخاب يا اولويت ـ اجراي بهت ) بررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت مورد نظر ـ بيان ويژگي4
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شناسي روان

با توجه ب»4«گزينه -1 شود: تقسيم مي» تعريف شده بد«و» خوب تعريف شده«به دو گروه  هاي زير، مسئله ه شاخصـ

يابي به هدف ) امكان تضمين دستيابي يا عدم دست4) تعريف دقيق هدف3) فهرست اقدامات يا راهبردهاي در دسترس2شناسايي موقعيت اوليه )1

(دهلوي) (فصل پنجم)

اشـاره حل به بازبيني و اصالح راه »ج«مورد و  حل مناسب براي حل مسئله به بكارگيري راه »ب«ورد ، ممسئله به تشخيص »الف«ـ مورد » 3«گزينه - 2

(دهلوي) (فصل پنجم)دارند. 

ـ عوامل موثر در حل مسئله عبارتند از:» 2«گزينه - 3

پنجم)(دهلوي) (فصل  گذشته ـ نوع نگاه به مسئله ـ ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص  تجربه

به روش كاهش تفاوت وضـعيت موجـود بـا وضـعيت »ج«مورد و  مغزيبه روش بارش  »ب«مورد به روش خرد كردن،  »الف«ـ مورد » 4«گزينه - 4

(دهلوي) (فصل پنجم)اشاره دارند.  مطلوب

وي) (فصل پنجم)(دهلكند كه ناكامي نام دارد.  يجاد ميـ ناتواني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشايندي را ا» 3«گزينه  - 5

در تصميم» 4«گزينه - 6 شود: گيري به موارد زير توجه مي ـ

(دهلوي) (فصل ششم) ـ انتخاب بهترين اولويت3 ها كار داشتن با اولويتـ سرو2ها ـ توجه به موضوع انتخاب1

تصميم»2«گزينه - 7 كه دو اولويت دارد اما پيچيده پدر زهرا با اين گيري هاي زيادي دارد اما از نوع ساده است. تصميم كه اولويت گيري مريم با اين ـ

(دهلوي) (فصل ششم)پيچيده است. مهم  هادي بسيار دشوار است پس از نوع  گيري ولي از نوع معمولي است. تصميم

(دهلوي) (فصل ششم)ها ـ خطر  ها ـ مزيت از هزينه :گيري عبارتند هاي تصميم ـ مالك» 4«گزينه  - 8

:بررسي مواردـ» 2«گزينه - 9

تكانشيچون ناگهاني و بدون تفكر است »:الف«مورد 

احساسيچون از روي احساس و عالقه و بدون توجه به عواقب كار است »ب«مورد 

)(دهلوي) (فصل ششم وابستهچون به تبعيت از ديگران است »ج«مورد 

 »ج«مورد  ،هاي آن تصميم ها يا اولويت به شناسايي تعداد انتخاب »ب«مورد  ،هاي هر انتخاب يا اولويت به بيان ويژگي »الف«ـ مورد » 3«گزينه -10

(دهلوي) (فصل ششم)اشاره دارند به بررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت مورد نظر »د«موردو  به اجراي بهترين اولويت
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   ناسيش روان

  كدام گزينه پاسخ صحيح به موارد زير است؟ -1

  سروكار داشتن با راه حلب)     ها توجه به موضوع انتخابالف) 

  انتخاب بهترين اولويت د)     ها سروكار داشتن با اولويتج) 

  گيري ـ حل مسئله ـ حل مسئله گيري ـ تصميم ) تصميم2  ل مسئله گيري ـ ح گيري ـ تصميم ) حل مسئله ـ تصميم1

  گيري ) حل مسئله ـ حل مسئله ـ حل مسئله ـ تصميم4  گيري گيري ـ تصميم گيري ـ حل مسئله ـ تصميم ) تصميم3

  كند؟ درستي مشخص مي هاي زير را به گيري كدام گزينه انواع تصميم  - 2

  ها را دارد.  اش را بپوشد زيرا تقريباً همه رنگ داند كدام رنگ روسري ست. اما نميوت شده االف) مريم فردا به مهماني خانه دوستش دع

  داند بيمه بدنه را فعالً انجام دهد يا بيمه شخص ثالث را  اش را بيمه كند اما نمي انداز اندك خود قصد دارد تا وسيله نقليه ب) پدر سارا با پس

  ه يك بيمار كهن سال دارد. او در انتخاب عمل جراحي باتوجه به سن بيمارش مردد است. اعصاب است ك و ج) برادر علي جراح مغز

  ) معمولي ساده ـ معمولي پيچيده ـ مهم ساده2  ) مهم ساده ـ مهم پيچيده ـ معمولي پيچيده 1

  ) معمولي ساده ـ معمولي پيچيده ـ مهم پيچيده4  ) مهم ساده ـ مهم پيچيده ـ مهم پيچيده3

  باشد؟  هاي زير صحيح مي گزينهيك از  كدام - 3

گيري نكند اصطالحاً  گيري وجود دارد و اگر فردي تصميم ني در چنين حالتي اطمينان كافي به نتايج تصميمعگيري با خطر همراه است ي ) بعضي مواقع تصميم1
  برند.  ار ميكفرار از ضرر را براي او ب

  ها كارآمد و فقط يكي از سايرين بهتر است.  شود كه بسياري از آن گيري گفته مي ك تصميمگيري افراد، سب هاي ثابت و يكنواخت تصميم ) به روش2

  گيري ما سودمندي است كه انتظار داريم به آن برسيم.  ها مالك تصميم ها و مزيت ) در مالك هزينه3

  را ندارند.  50ـ  50افراد تمايلي به پذيرفتن شرط  همه) فرار از ضرر به اين معناست كه 4

  كند؟ گيري را به درستي مشخص مي هاي تصميم كدام گزينه سبك - 4

  ها راه حل مناسبي پيدا كند آن را عملي خواهد كرد.  كه در ارزيابي آن كند. در صورتي هاي ممكن را بررسي مي الف) علي در حل مسئله، همه راه حل

  داي دل و قلبش گوش كند. گيري به مشكل برخورد كند بايد به ص ب) مريم عقيده دارد هرجا در تصميم

  دهد.  مي ج) فريد به تازگي در محله جديد چند دوست پيدا كرده است. مادرش عقيده دارد بسيار تغيير كرده و هر كاري كه دوستانش انجام دهند انجام

  .دهد گيرد و معموالً اشتباهات زيادي انجام مي ريزي اعتقادي ندارد، در لحظه تصميم مي د) سارا به برنامه

  ) منطقي ـ احساسي ـ وابسته ـ تكانشي 2  ـ احساسي ي) اجتنابي ـ تكانشي ـ تكانش1

  ) منطقي ـ احساسي ـ وابسته ـ احساسي4  ) احساسي ـ تكانشي ـ احساسي ـ تكانشي3

  شود؟ پاسخ موارد زير در كدام گزينه ديده مي - 5

  شهريانش عاري از خطا هستند.  نان براين باور است كه همچ شهريانش هم الف) شخصي با وجود دسترسي به شواهد ناراستي يكي از هم

  شناسد.  جا موفق خواهد شد چون خودش را مي علي عقيده دارد با تالش اندك همهب) 

  داند.  كاري را ندارد و دليل عدم ادامه تحصيلش را اين مي گويد استعداد هيچ ج) سارا مي

  دهد.  اري كند كه به نظر ديگران خوب نباشد حتماً آن را تعويض كرده يا پس مياي خريد د) مهسا سليقه خوبي دارد اما اگر وسيله

  ) اعتماد افراطي ـ سوگيري تاييد ـ كنترل نكردن هيجانات ـ كوچك شمردن خود 1

  ) سوگيري تاييد ـ كوچك شمردن خود ـ اعتماد افراطي ـ كنترل نكردن هيجانات2

  مردن خود ـ كنترل نكردن هيجانات) سوگيري تاييد ـ اعتماد افراطي ـ كوچك ش3

  ) اعتماد افراطي ـ اعتماد افراطي ـ كوچك شمردن خود ـ سوگيري تاييد 4

و عدم  .....................از چاقي تعارض  سو تمايل سارا به غذاهاي سرخ شده و تر .....................عالقه الله به رشته واليبال و رشته بسكتبال تعارض  - 6
  باشد.  مي .....................عالقگي به درس خواندن تعارض  براي رفتن به سربازي و بيتمايل علي 

  ) گرايش ـ اجتناب، گرايش ـ گرايش، اجتناب ـ گرايش2  ، گرايش ـ اجتناب، اجتناب ــ اجتناب) گرايش ـ گرايش1

  ناب ـ اجتناب، گرايش ـ گرايش) گرايش ـ اجتناب، اجت4  ) گرايش ـ گرايش، اجتناب ـ اجتناب، گرايش ـ اجتناب3

 باشد؟  كدام گزينه صحيح مي - 7

  شود. وسيله خود فرد ساخته مي هوسيله اركاني چون خانواده، مدرسه، اجتماع و درنهايت ب ) نظام باورهاي برخي از افراد به1

  باشد. ... ميناهماهنگي شناختي، ادراك كنترل وه، هدفمندي، فرد، اراد دهي به رفتار شامل باورها و نظام ارزشي ترين عوامل نگرشي مثبت موثر از شكل ) مهم2

  كند.  گويند كه علت رفتار را فراتر از نيازهاي زيستي توجيه مي نگرش مي ،) به عوامل ايجاد كننده رفتار3

  را انجام دهيم. توانيم با موفقيت آن كار ) اگر باورهاي غلط شكل بگيرد حتي اگر توانايي انجام كاري را داشته باشيم باز مي4

  پاسخ صحيح موارد زير كدام است؟ - 8

  التحصيل شود داراي اين مفهوم است.  دست بياورد، نمره عالي بگيرد يا از دانشگاه فارغ خواهد يك ميليون تومان پول به كه فرد مي الف) هنگامي

  باشد.  مه دهد دچار اين حالت ميب) اگر فردي بداند سيگار كشيدن سبب ايجاد سرطان ريه است و باز به سيگار كشيدن ادا

  هاي زيادي دست يافت اين مفهوم را داراست.  وجود نقص جسماني به موفقيت ج) نيك وي آچيچ كه با

  ) هدفمندي ـ ناهماهنگي شناختي ـ اراده2  ) اراده ـ هدفمندي ـ باور و نظام ارزشي فرد1

  اهنگي شناختي ـ باور نظام ارزشي فرد ) هدفمندي ـ ناهم4  ) اراده ـ باور و نظام ارزشي ـ هدفمندي3
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ها نـرود. مهـدي عقيـده دارد بايـد در      كند ديگر سراغ اين كتاب جاي غلبه بر ترس خود سعي مي د. او بهترس هاي ترسناك مي هاد از داستانفر - 9

هـا اسـتعداد    ن است در برخي از فعاليتدهد بهترين نتيجه را بگيرد، اما به تازگي به اين نتيجه رسيده است كه ممك تمامي كارهايي كه انجام مي

راحت نكند بارها به او دروغ گفته است و عقيده دارد گاهي مادرش را نا كهگويد دروغگويي كار درستي نيست اما براي اين  نداشته باشد. سارا مي

  اند؟ ستفاده كردهدروغگو بودن ايرادي ندارد. فرهاد و مهدي و سارا از كدام راهبرد برطرف كردن ناهماهنگي شناختي ا

  ) تغيير رفتار ـ تغيير رفتار ـ تغيير نگرش2  ) تغيير نگرش ـ تغيير نگرش ـ تغيير رفتار 1

  ) تغيير رفتار ـ تغيير نگرش ـ تغيير نگرش4  ) تغيير نگرش ـ تغيير رفتار ـ تغيير رفتار3

پيرامون يك موضوع  .....................ضوع است كه هر چه موارد مند بودن نظام شناختي بيانگر اين مو بررسي عوامل ديگر موثر در نگرش و قاعده -10
باشد مانع استفاده از آن   .....................در اطراف آن  .....................شود و هرچه عوامل  باشد گرايش فرد به استفاده از آن بيشتر مي .....................
  شود.  موضوع مي

  ) مثبت ـ بيشتر ـ منفي ـ بيشتر2    مثبت ـ بيشتر) منفي ـ بيشتر ـ 1

  ) مثبت ـ كمتر ـ منفي ـ بيشتر4    ) منفي ـ كمتر ـ مثبت ـ كمتر3
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شناسي روان
ها و حل مسئله شامل توجه به يـافتن ها ـ انتخاب اولويت  ها ـ سروكار داشتن با اولويت گيري شامل توجه به موضوع انتخاب ـ تصميم» 3«گزينه-1

(دهلوي) (فصل ششم)حل منتهي به حل مسئله است.  انتخاب راهها و  حل ها ـ سروكار داشتن با راه حل راه

ها و اهميت موضـوع بـه معمـولي توجه به تعداد اولويت نيز با»: ب«ها به معمولي ساده و مورد  باتوجه به تعداد اولويت»:الف«ـ مورد » 4«گزينه- 2
(دهلوي) (فصل ششم)شوند.  چيده تقسيم ميها و اهميت موضوع به مهم پي توجه به تعداد اولويت با»: ج«پيچيده و مورد 

بررسي موارد:ـ» 3«گزينه - 3
گيري وجود ندارد. در مواقع خطر اطمينان كافي به نتايج تصميم»: 1« گزينه
گيري ناكارآمد هستند. هاي تصميم بسياري از سبك»: 2« گزينه
(دهلوي) (فصل ششم)را ندارند.  50ـ  50پذيرفتن شرط فرار از ضرر به اين معناست كه بسياري از افراد تمايلي به »: 4« گزينه

گيري منطقي : تصميم»الف«ـ مورد » 2«گزينه- 4
احساسيگيري  : تصميم»ب«مورد
وابستهگيري  : تصميم»ج«مورد
(دهلوي) (فصل ششم) تكانشيگيري  : تصميم»د«مورد

سوگيري تاييد»:الف«ـ مورد » 3«گزينه - 5
اد افراطياعتم»: ب«مورد 
كوچك شمردن خود»: ج«د مور

(دهلوي) (فصل ششم) كنترل نكردن هيجانات»:  د«مورد 

گرايش ـ گرايش: تعارض بين حالت خواستناولـ مورد » 1«گزينه - 6
گرايش ـ اجتناب: تعارض بين يك حالت خواستن و يك حالت نخواستنيدوممورد 
(دهلوي) (فصل ششم) اجتناب ـ اجتناب: تعارض بين دو حالت نخواستنيومسمورد 

ها: بررسي ساير گزينهـ» 3«گزينه - 7
شود. نظام باورهاي همه افراد بوسيله اركاني چون خانواده، مدرسه، اجتماع و ... ساخته مي»: 1«گزينه 
باشد. ناختي از عوامل منفي ميشود و ناهماهنگي ش نگي شناختي نميشامل ناهماه ترين عوامل نگرشي مثبت مهم»: 2«گزينه 
(دهلوي) (فصل هفتم) توانيم با موفقيت آن كار را انجام دهيم.  اگر باور غلط شكل بگيرد حتي اگر توانايي انجام كاري را داشته باشيم باز نمي»: 4«گزينه 

بررسي موارد:ـ» 2«گزينه - 8
هدفمندياره دارد بهاش»: الف«مورد 
ناهماهنگي شناختياشاره دارد به»: ب«مورد
(دهلوي) (فصل هفتم) ارادهاشاره دارد به»: ج«مورد

رسناك)هاي ت تغيير رفتار (تغيير رفتار نرفتن سراغ كتاب»: 1«ـ مورد» 4«گزينه- 9
تغيير نگرش (تغيير عقيده موفقيت در تمام كارها)»: 2«مورد 
(دهلوي) (فصل هفتم) غگويي)وتغيير نگرش (تغيير عقيده در»: 3«مورد 

هرچه موارد مثبت پيرامون موضوعي بيشتر باشد امكان استفاده از آن بيشتر و هرچه موارد منفي پيرامون موضوعي بيشتر باشـد» 2«گزينه -10 ـ
(دهلوي) (فصل هفتم)شود.  استفاده از آن ميمانع 
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مؤسسه علوى

 شناسی روان
یک از موارد زیر از منابع کسب شناخت نیست؟ کدام -1

  هاي مبتنی بر سیر و سلوك ) شیوه خردگرایانه ـ شیوه2  ـ استناد به نظر صاحب نظران شهوديهاي  ) روش1
 اد مردمح) شیوه خردگرایانه ـ استناد به نظر صاحب نظران و آ4    دي ـ روش علمیهاي شهو ) روش3

هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟ پاسخ درست پرسش - 2
  باشد؟ هاي روش علمی کدام گزینه نادرست می رابطه با ویژگی الف) در

  ب) در کدام گزینه یکی از مفاهیم روش علمی بیان شده است؟
  تواند ان را تکرار کند. ب) موقعیت نامعین دست آمده از روش علمی خصوصی نیست بلکه هر فردي درصورت رعایت ضوابط علمی می بههاي  ) الف) یافته1
  رسند. ب) موقعیت نامعین ) الف) در تکرارپذیري همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشت تقریباً یکسانی می2
 هاي فلسفی تواند آن را تکرار کند. ب) استدالل ده از روش علمی خصوصی نیست بلکه هر فردي درصورت رعایت ضوابط علمی میدست آم هاي به ) الف) یافته3
  هاي فلسفی رسند. ب) استدالل ) الف) در تکرارپذیري همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشت تقریباً یکسانی می4

هاي علمی کدام گزینه صحیح است؟ در رابطه با سلسله مراتب بیان -3
  شود.   عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته تا درصورت تأیید بهآزمایند  ) نظریه را دانشمندان می1
  سنجند.   هاي علوم تجربی را براساس سودمندي و کاربردي بودن آن می ) فرضیه2
  آیند.  دست می ها با ترکیب اصول و قوانین مختلف به ) نظریه3
هاي دیگري هم بشوند.   که در پاسخ به یک سؤال بیایند باعث طرح سؤال توانند ضمن این یا قوانین می ) اصول4

درستی آمده است؟ ترتیب در کدام گزینه به هاي علمی به سلسله مراتب بیان -4
) مسئله ـ نظریه ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه  2 ) مسئله ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه  1
 ) فرضیه ـ مسئله ـ نظریه ـ اصول یا قوانین4 ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه ـ نظریه  ) مسئله 3

درستی مشخص شده است؟ در کدام گزینه به نادرستهاي  تعداد عبارت -5
  هاست.  بودن آن روش تعمیمترین ویژگی روش شهودي، شخصی و غیرقابل  ) مهمآ

  هاي علمی، عینی و غیرقابل تکرار هستند.  ب) روش
 یک موقعیت معیندار براي مشخص کردن  جوي با قاعده و نظام و یند جستاترین روش علمی عبارت است از فر ربردي) کاپ
  شود.  گیري می ) تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازهت
  دار گویند.   ) جریان رسیدن به هدف را فرآیند نظامث
  یک) 4  چهار) 3  دو) 2  سه) 1

کند، کدام گزینه نادرست بیان شده است؟ دنبال می در رابطه با اهدافی که علوم تجربی -6
  داوري شخصی قرار نگیرند.   کنند تحت تأثیر پیش اند و سعی می ها دقیق شناسان در توصیف پدیده ) روان1
  شود.   ورد نظر است و به چیستی مربوط میتوصیف بیان دقیق و روش مفهوم م )2
  ه اشاره دارد. چرایی پدیده مورد مطالع بیانه تبیین به ژ) وا3
بینی و کنترل آن پدیده بستگی دارد.  ) موفقیت در رسیدن به توصیف و تبیین پدیده مورد مطالعه به چگونگی پیش4

جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. -7
  شود.  صورت منظم طی می تابع قواعد مشخصی است که به ....................آ) در روش علمی، ویژگی 

شود.  نامیده می ....................سازي هستند. این مفهوم در تعریف روش علمی  نزدایی و روش دنبال ابهام دانشمندان به ب)
  برند.  هاي مبتنی بر منطق به حقیقت چیزي پی می با کمک فلسفه و روش ....................روش در پ) 

  یند ـ موقعیت نامعین ـ روش شهوديا) فر2  دگرایانهریند ـ شیوه خادار بودن ـ فر ) نظام1
  دار بودن ـ موقعیت نامعین ـ شیوه خردگرایانه ) نظام4  یند ـ روش شهودي  ار بودن ـ فردا ) نظام3

درستی آمده است؟ ترتیب در کدام گزینه به شناسی به اهداف علم روان - 8
 کنترلبینی ـ  ) توصیف ـ تبیین ـ پیش2  بینی ) تبیین ـ توصیف ـ کنترل ـ پیش1
 بینی ـ تبیین ـ کنترل ) توصیف ـ پیش4  بینی ـ کنترل ) تبیین ـ توصیف ـ پیش3

باشد؟ یک از تعاریف می هاي زیر مربوط به کدام هریک از مثال - 9
شود.  سازي شرایط مورد بررسی همانند نور در شب تاریک است. هرچه بر شدت نور افزوده شود از مقدار تاریکی کاسته می آ) روشن

  طور دقیق بیان شود.  شود پس یک متغیر است و هر متغیر باید به مختلفی از یک تا بیست را شامل میدیر اره یک درس مقب) نم
  تواند آن را بارها و بارها تکرار کند.   شوند. هر فردي درصورت رعایت شرایط علمی می دانیم که فلزات بر اثر گرما منبسط می پ) می

  دیگر متفاوت است.  با یک جرم و هوشهایی مانند  شناسان از پدیده افراد عادي و روانتعریف ت) 
  موقعیت نامعین ـ تبیین  ـ) تعریف عملیاتی ـ تکرارپذیري 2  ) موقعیت نامعین ـ تکرارپذیري ـ تعریف عملیاتی ـ تبیین 1
  ن ـ تکرارپذیري ـ توصیف) تعریف عملیاتی ـ موقعیت نامعی4  ) موقیعت نامعین ـ تعریف عملیاتی ـ تکرارپذیري ـ توصیف3

الی را با کلمات مناسب کامل کنید.جاهاي خ -10
حـل مسـئله    ،است که با آموزش این مهارت ....................اي از  یابد، این مورد نمونه آ) در روش خرد کردن مسئله مهارت حل مسئله افزایش می

  آید. در می .....................تحت 
شود.  ن نظریه مربوط میآ ....................نگارش یک نظریه به سطح ب) ساختار شکلی و نحوه 

است.  ....................هاي علمی  پ) پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله
است.  .....................کنند روش  ت) روشی که عرفا براي کسب شناخت استفاده می

 تجربی ـ فرضیه ـ شهوديـ بینی ـ کنترل  ) پیش2  ديتجربی ـ فرضیه ـ شهوـ بینی  ش) کنترل ـ پی1
 نظریه ـ خردگرایانهـ بینی ـ کنترل ـ ظاهري  پیش) 4  نظریه ـ خردگرایانهـ بینی ـ ظاهري  کنترل ـ پیش) 3
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مؤسسه علوى

شناسی روان
هـاي مبتنـی بـر سیروسـلوك و      ) شـیوه 2 دار نظران و مقام صالحیت) استناد به نظر صاحب1 ت است از:ـ منابع کسب شناخت عبار» 4«گزینه  -1

نظـران و آحـاد    نظر صاحب  به غلط نوشته شده است استناد به» 4«توجه کنید در گزینه . ) روش علمی4 ) شیوه خردگرایانه3هاي شهودي  روش
  آذر) ( تعریف و روش مطالعه) علوي( مردم.

رسند.  یر مورد نظر، به برداشت یکسان و یا تقریباً یکسانی میی همه افراد با مطالعه تعریف متغـ الف) در تعریف عملیات» 2«گزینه  - 2
 دار بودن ـ موقعیت نامعین ند از: فرآیند ـ نظاما ب) مفاهیم روش علمی عبارت

 عریف و روش مطالعه)آذر) (ت (علويباشد.  ل فلسفی از مفاهیم روش علمی نمیکه استدال نیددقت ک
ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -3

  عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته شود.  آزمایند تا درصورت تأیید به فرضیه را دانشمندان می»: 1«گزینه 
  سنجند.  هاي علوم تجربی را براساس سودمندي و کاربردي بودن آن می نظریه»: 2«گزینه 
هاي دیگري هم بشوند.   که در پاسخ به یک سؤال بیایند باعث طرح سؤال د ضمن اینتوانن می ها فرضیه»: 4«گزینه 
 آذر) (تعریف و روش مطالعه) (علوي

ند از: ا ترتیب عبارت هاي علمی به ـ سلسله مراتب بیان» 1«گزینه  -4
 آذر) (تعریف و روش مطالعه) (علوينظریه. ـ مسئله ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین 

هاي علمی، عینی و قابل تکرار هستند.  وشـ ب) ر» 1«گزینه  -5
  دار براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین.  جوي باقاعده و نظام و پ) فرآیند جست

دار بودن دو ویژگی روش علمی است ولـی تعریفـی کـه در گزینـه      نظام گویند. توجه کنید که فرآیند و ث) جریان رسیدن به هدف را فرآیند می
  آذر) (تعریف و روش مطالعه) (علويباشد.  میها یعنی فرآیند  ط به یکی از این ویژگیآمده است فقط مربو» ث«

بینی وکنترل به چگونگی توصیف وتبیین پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.   ـ موفقیت در رسیدن به پیش» 4«گزینه  -6
 کند؟) هایی را دنبال می آذر) (تعریف و روش مطالعه ـ علوم تجربی چه هدف (علوي

ها: بررسی سایر عبارتـ » 4«نه گزی -7
  شود.  صورت منظم طی می است که بهعلمی تابع قواعد مشخصی  دار بودن است. روش واژه مهم دیگر در تعریف روش علمی نظام»: آ«
طـرح مسـئله،   سازي است. دانشمند بـا   زدایی و روشن دنبال ابهام آخرین مفهوم در تعریف روش علمی، موقعیت نامعین است. دانشمند به»: ب«

  شود.  شناخته روشن میناواسطه روش علمی، موقعیت  کند. به موقعیت ناشناخته را خلق می
  آذر) (تعریف و روش مطالعه) (علويد. برن هاي مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزي پی می در روش خردگرایانه با کمک فلسفه و روش»: پ«

بینی و کنترل موضوع پژوهش است.  م تجربی توصیف، تبیین، پیشعلور شناسی همانند سای ـ هدف علم روان» 2«گزینه  - 8
 آذر) (تعریف و روش مطالعه) (علوي

  ها: بررسی سایر عبارتـ » 3«گزینه  - 9
 شود. سازي موقعیت نامعین همانند نور در شب تاریک است، هرچه بر شدت نور افزوده شود از مقدار تاریکی کاسته می روشن»: آ«عبارت 
طـور   شود پس یک متغیر است و هر متغیر در تعریف عملیاتی باید بـه  ه یک درس مقادیر مختلفی از یک تا بیست را شامل مینمر»: ب«عبارت 

  دقیق بیان شود.  
  کند.  شوند و این آزمایش بارها قابل تکرار است که تکرارپذیري را تعریف می فلزات بر اثر گرما منبسط می»: پ«عبارت 
  )تعریف و روش مطالعهآذر) ( (علوي توصیف علمی هستند.هایی از  ونهرم و هوش نمج»: ت«عبارت 

 ها: بررسی سایر عبارت ـ» 2«گزینه  -10
حـل   ،بینی است. بـا آمـوزش ایـن مهـارت     اي از پیش یابد، این مورد نمونه در روش خرد کردن مسئله مهارت حل مسئله افزایش می»: آ«عبارت 

گیرد.  مسئله تحت کنترل قرار می
  شود.   به سطح ظاهري آن نظریه مربوط می ساختار شکلی و نحوه نگارش یک نظریه»: ب«عبارت 
  هاي علمی فرضیه است.  لیه پژوهشگران به مسئلهوپاسخ ا»: پ«عبارت 
 )آذر) (تعریف و روش مطالعه (علويشهودي است. کنند روش  روشی که عرفا براي کسب شناخت استفاده می»: ت«عبارت 
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   شناسي روان

 گويند؟  هاي انتخابي چه مي يند تفسير محركابه فر -1

  ) قضاوت4  ) تفكر3  ) ادراك2  ) استدالل1

 درستي آمده است؟  هاي زير در كدام گزينه به پاسخ پرسش - 2

  ؟ ترتيب كدام است الف) شناخت پايه به

  شناسي در كدام گزينه آمده است؟  ترين تعريف روان ب) جامع

  ) الف) توجه ـ حافظه ـ ادراك ب) علم مطالعه رفتار انسان و فرآيندهاي شناخت1

  ) الف) توجه ـ ادراك ـ حافظه ب) علم مطالعه رفتار انسان و فرآيندهاي شناخت2

  رآيندهاي ذهني (شناخت) ) الف) ادراك ـ توجه ـ حافظه ب) علم مطالعه رفتار و ف3

  ) الف) توجه ـ ادراك ـ حافظه ب) علم مطالعه رفتار و فرآيندهاي ذهني (شناخت) 4

  جاهاي خالي زيررا با كلمات مناسب كامل كنيد.  - 3

  نام دارد.  .....................ازنمايي اطالعات موجود در حافظه بالف)فرآيند 

  باشد.  مي .....................و  .....................ب) پردازش به دو نوع 

  شود.  موضوع مورد مطالعه تبيين مي .....................ج) در مراحل اوليه پژوهش به دليل عدم امكان بررسي آزمايشگاهي از طريق 

  پرسد.  محقق از خود فرد درباره رفتار يا افكار خاص او مي .....................د) در روش 

  نامه ) استدالل ـ ادراكي ـ تحليلي ـ مشاهده ـ پرسش2  نامه ادراكي ـ مفهومي ـ مشاهده ـ پرسش ) تفكر ـ1

  نامه ـ مشاهده ـ پرسش ي) استدالل ـ مفهومي ـ تحليل4  نامه ـ مشاهده ) تفكر ـ مفهومي ـ ادراكي ـ پرسش3

  شناسي كدام گزينه درست است؟ آوري اطالعات در روان در رابطه با جمع - 4

درباره رفتار يا افكـار خـاص    فردحالت از خود  اينكنيم و در  پذير نيست مطالعه مي مسائلي را كه با كمك مشاهده مستقيم امكان ها  نامه ستفاده از پرسش) با ا1
  پرسيم.  ديگران مي

  ا تقريباً يكساني به ما بدهند. هاي روانشناختي هستند و بايد در برخي دفعات اجرا نمره يكسان ي ها ابزاري براي كمي كردن ويژگي ) آزمون2

تـوان   وقتي نتوانيم موضوعي را به صورت مستقيم از فردي بپرسيم از مصاحبه بدون ساختار نمـي  .نامه هدفمند و سازمان يافته است ) مصاحبه برخالف پرسش3
  استفاده كرد. 

صورت كـامالً سـاختار يافتـه و بـدون سـاختار      دو   ها عموماً به و مصاحبهدهد  ) در مصاحبه محقق بعد از شنيدن پاسخ سوال قبلي پرسش بعدي را سازمان مي4
  متداول هستند. 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  شود به كه بازنمايي مي گيري سطوح مختلف شناخت از زماني چگونگي شكل - 5

  گيري وت ـ تصميم) تفكر ـ استدالل ـ حافظه ـ قضا2  ـ حل مسئلهگيري  ) تفكر ـ قضاوت ـ استدالل ـ تصميم1

  ) حافظه ـ تفكر ـ استدالل ـ قضاوت ـ حل مسئله4  گيري حل مسئله ـ تصميم ـاستدالل ـ قضاوت  ـ) تفكر 3

  درستي مشخص شده است؟  هاي زير در كدام گزينه به عبارت نادرستيدرستي يا  - 6

  ي وجود دارد.نامه ترجيح دارد زيرا امكان اخذ اطالعات بيشتر الف)مصاحبه ساختار يافته به پرسش

  شود.  ب) از مصاحبه ساختار يافته براي اخذ اطالعات عميق استفاده مي

  دهد.  ها به سوال پاسخ مي هاي بدون ساختار با بلي يا خير و يا انتخاب يكي از گزينه دهنده در مصاحبه ج) پاسخ

  اشد. ها ب ها، چگونگي اجرا و تفسير آن بايد به همراه ساير روش د) استفاده از آزمون

  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص4  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ 3  غ ـ ص ـ) ص ـ غ 2  غ ـ ص ـ ص ـ) غ 1

  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش - 7

  درستي آمده است؟  الف) پردازش مفهومي در كدام گزينه به

  ب) منظور از تفكر چيست؟ 

  وجود در حافظه تفكر نام دارد. مكيفي قرار دارد. ب) فرآيند حل اطالعات هاي  هاي حسي ويژگي ) الف) پردازش كه در آن عالوه بر ويژگي1

  هاي حسي مانند شكل ظاهري تكيه شده است. ب) فرآيند حل اطالعات موجود در حافظه تفكر نام دارد.  ) الف) پردازشي كه در آن بر ويژگي2

  نام دارد.  اطالعات موجود در حافظه تفكر بازنماييرار دارد. ب) فرآيند هاي كيفي ق هاي حسي ويژگي كه در آن عالوه بر ويژگي ي) الف) پردازش3

  هاي حسي مانند شكل ظاهري تكيه شده است ب) فرآيند بازنمايي اطالعات موجود در حافظه تفكر نام دارد.  ) الف) پردازشي كه در آن بر ويژگي4

  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش - 8

  .....................است از  رتالف) هوش عبا

  برند كدام روش از منابع كسب شناخت است؟  مي اي كه با كمك فلسفه و منطق به حقيقت چيزي پي ب) شيوه

  گرايانهآيد. ب) شيوه خود دست مي گاري بهتر منظور از هوش عددي است كه با اجراي آزمون ساز ) الف) قدرت سازگاري با محيط و به عبارت دقيق1

  آيد. ب) شيوه خودگرايانه دست مي تر هوش عددي است كه با اجراي آزمون به ) الف) قدرت سازگاري با تغييرات محيط و به عبارت دقيق2

و سـير   بـر ي نهاي مبت آيد. ب) شيوه دست مي تر منظور از هوش عددي است كه با اجراي آزمون سازگاري به ) الف) قدرت سازگاري با محيط و به عبارت دقيق3
  هاي شهودي روشسلوك و 

هاي مبتني بـر سـير و سـلوك و     آيد. ب) شيوه دست مي تر هوش عددي است كه با اجراي آزمون به قدرت سازگاري با تغييرات محيط و به عبارت دقيق) الف) 4
 هاي شهودي روش
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  است؟  نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 9

  نگي توصيف و تبيين پديده مورد مطالعه بستگي دارد. بيني و كنترل به چگو ) موفقيت در رسيدن به پيش1

  اي از تبيين است.  دهد كه نمونه شود روش خرد كردن مسئله مهارت حل مسئله را افزايش مي ن مربوط ميآ) تبيين به چرايي پديده و توصيف به چيستي 2

  كرار هستند. هاي علمي عيني و قابل ت شود روش هاي تجربي استفاده مي )در روش علمي از روش3

  هايي از اين مفهوم تعريف جرم و تعريف هوش است.  مفهوم مورد نظر است كه نمونه ن) توصيف بيان دقيق و روش4

  است؟  نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -10

  پذيري آن است.  پذيري و پژوهش ) سطح ظاهري يك نظريه ساختار شكلي و نحوه نگارش آن و سطح تجربي، تجربه1

  شوند.  ها در صورت تاييد تجربي به نظريه تبديل مي هاي ديگر هم شوند. فرضيه توانند ضمن اين كه در پاسخ به يك سوال بيايند باعث طرح سوال ها مي ه) فرضي2

  آيند و داراي دو سطح ظاهري و تجربي هستند.  دست مي ها با تركيب اصول و قوانين مختلف به ) نظريه3

 ببرند تا در صورت تاييد به عنوان يك اصل يا قانون پذيرفته شود.  درستي آن پي آزمايند تا به غلط باشد دانشمندان فرضيه را مي تواند صحيح يا ) فرضيه مي4
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شناسي  روان
به فرآيند تفسير محرك» 2«گزينه -1 )تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟) (علوي آذر(شود.  هاي انتخابي ادراك گفته مي ـ

الف) شناخت پايه به » 4«گزينه - 2 ـ   ـ اسـت از: علـم  شناسـي عبـارت   ريـف روان عترين ت حافظه  ب) جامع ترتيب عبارت است از: توجه ـ ادراك 
شود. مطالعه رفتار تنها رفتار انسان را شامل نمي .مطالعه رفتار و فرآيندهاي ذهني (شناخت)

)شناسي تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟ ـ تعريف روان) (علوي آذر(

در حافظه تفكر نام دارد.ـ الف) فرآيند بازنمايي اطالعات موجود » 1«گزينه - 3
باشد. ب) پردازش به دو صورت پردازش ادراكي و پردازش مفهومي مي

شود. پذير نيست. در نتيجه از راه مشاهده، موضوع مورد مطالعه تبيين مي وهش، بررسي آزمايشگاهي امكانژج) در مراحل اوليه پ
اوري هـاي جمـع   تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟ ـ روش  ) (علوي آذر(پرسد.  خاص او مي درباره رفتار يا افكار فردنامه، محقق از خود  د) در پرسش
)شناسي اطالعات در روان

بررسي گزينه» 4«گزينه - 4 هاي نادرست: ـ
حالـت محقـق از ها مطالعه كرد. در ايـن  نامه توان با استفاده از پرسش پذير نيست، مي مسائلي را كه با كمك مشاهده مستقيم امكان»: 1«گزينه 

پرسد. مياو خود فرد درباره رفتار يا افكار خاص 
بايد نمره يكسان يا تقريباً يكساني به ما بدهند.  دفعات متعددها در  هاي روانشناختي هستند. آزمون ها ابزاري براي كمي كردن ويژگي آزمون»: 2«گزينه 
صورت مستقيم از فـردي بپرسـيم، از وقتي نتوانيم موضوعي را به .ن يافته استمصاحبه برخالف گفتگوي معمولي، هدفمند و سازما»: 3«گزينه 

)شناسي در روانوري اطالعات آ هاي جمع تعريف و روش مطالعه ـ روش) (علوي آذر(شود.  تفاده ميسمصاحبه بدون ساختار ا

رت زير است:صو شود به كه بازنمايي مي گيري سطوح مختلف شناخت از زماني ـ چگونگي شكل» 3«گزينه- 5
)تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟) (علوي آذر(گيري  تفكر ـ استدالل ـ قضاوت ـ حل مسئله ـ تصميم

بررسي گزينه» 2«گزينه - 6 هاي نادرست: ـ
شود. اخذ اطالعات عميق استفاده مي اياز مصاحبه بدون ساختار بر»: ب«مورد 
دهد. ها به سوال پاسخ مي ختار يافته با بلي و خير و يا انتخاب يكي از گزينههاي كامالً سا پاسخ دهنده در مصاحبه»: ج«مورد 

)شناسي اوري اطالعات در روان هاي جمع تعريف و روش مطالعه ـ روش) (علوي آذر(

رآينـد بازنمـاييهاي كيفي قرار دارد پردازش مفهومي است. ب) ف هاي حسي تحت تاثير ويژگي ـ الف) پردازشي كه عالوه بر ويژگي» 3«گزينه- 7
)تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟) (علوي آذر(اطالعات موجود در حافظه تفكر نام دارد. 

تر منظور از هوش عددي است كه با اجراي آزمـون سـازگاري است از: قدرت سازگاري با محيط و به عبارت دقيق ـ الف) هوش عبارت» 1«گزينه- 8
رند. فيلسـوفان از ايـنب مي منطق به حقيقت چيزي پيهاي مبتني بر  در اين شيوه با كمك فلسفه و روش :آيد. ب) شيوه خردگرايانه دست مي به

)هاي روش علمي ـ منابع كسب شناخت تعريف و روش مطالعه ـ ويژگي) (علوي آذر(كنند.  روش استفاده مي

روش خرد كردن مسئله مهارت حل مسـئله را افـزايش .شود يـ واژه تبيين به بيان چرايي پديده و واژه توصيف به چيستي مربوط م» 2«گزينه- 9
)ناختشكند؟ منابع كسب  هايي را دنبال مي شناسي چه هدف تعريف و روش مطالعه ـ علم روان) (علوي آذر(بيني است.  اي از پيش دهد كه نمونه مي

هـا در صـورت تاييـد هاي ديگر هم بشوند. فرضـيه  ح سوالكه در پاسخ به يك سوال بيايند باعث طر توانند ضمن اين ها مي ـ فرضيه» 2«گزينه -10
)تعريف و روش مطالعه) (علوي آذر(شوند.  تجربي به قانون يا اصل تبديل مي
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 شناسي  روان

  هاي زير دركدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش -1

  الف) در تعريف رسش يا پختگي كدام گزينه نادرست است؟

  ب) در رابطه با رشد شناختي كدام گزينه درست است؟

  هاي مختلف رشد نشان خواهد داد. فرآيند رسش آدمي از دوره جنيني تا مرگ، برخي خصوصيات را در جنبه) الف) براساس 1

  شود. هاي زباني و حركتي كودك اطالق مي هايي مثل ادراك،حل مسئله و توانايي ب) به رشد توانايي

  شود. ريزي فردي انجام مي بسته است و با گذشت زمان طبق يك برنامهمعناي آن دسته از تغييراتي است كه به آمادگي زيستي وا ) الف) رسش يا پختگي به2

  شود. هاي زباني كودك اطالق مي هايي مثل حافظه، استدالل، حل مسئله و توانايي ب) به رشد توانايي

  اد.هاي مختلف رشد نشان خواهد د ) الف) براساس فرآيند رسش آدمي از دوره جنيني تا مرگ، برخي خصوصيات را در جنبه3

  شود. هاي زباني كودك اطالق مي هايي مثل حافظه، استدالل، حل مسئله و توانايي ب) به رشد توانايي

  شود. ريزي فردي انجام مي معناي آن دسته از تغييراتي است كه به آمادگي زيستي وابسته است و باگذشت زمان طبق يك برنامه ) الف) رسش يا پختگي به4

  شود. هاي زباني و حركتي كودك اطالق مي ل ادراك، حل مسئله و تواناييهايي مث ب) به رشد توانايي

  است؟ نادرست در رابطه با مبحث رشد هيجاني در دوره كودكي كدام گزينه - 2

  تر است. تر، رشد يافته دليل آگاهي بيشتر و برقراري تعامل با محيط بازتر و متنوع ) رشد هيجاني در انسان نسبت به حيوانات به1

  هيجاني در كودكي فرآيندي پيچيده است كه نه تنها مستلزم آگاهي از هيجانات خود كودك، بلكه مستلزم آگاهي از هيجانات اطرافيان او است.) رشد 2

  يابد. ها در كودكان تعميم مي هاي مختلف و واكنش اطرافيان آن هاي مركبي همچون سپاسگزاري با توجه به رشد آگاهي كودكان از هيجان ) هيجان3

  در دوره كودكي معطوف به سه هيجان ساده خشم، محبت و ترحم است. دهند كه اين هيجانات  ) كودكان با دريافت واكنش ديگران به هيجانات خود جهت مي4

  هاي زير دركدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش - 3

  ترين عالئم رشد اجتماعي در كودكي كدام است؟ الف) ابتدايي

  است؟ نادرستخالقي در دوره كودكي كدام گزينه ب) در رابطه با رشد ا

  ) الف) لبخند اجتماعي ب) رشد درك اخالقي همان انجام عمل اخالقي است. هر چند ممكن است دليل انجام عمل اخالقي متفاوت باشد.1

  اخالقي متفاوت باشد. ) الف) ترس از غريبگي ب) رشد درك اخالقي همان انجام عمل اخالقي است هرچند ممكن است دليل انجام عمل2

كند  ين مي) الف) لبخند اجتماعي  ب) رشد درك اخالقي دربرگيرنده آن دسته از قوانين و مقررات اجتماعي و اصول شرعي و فرهنگي و محيطي است كه تعي3
  ها در رابطه با ديگران چگونه بايد رفتار كنند. انسان

كند  رنده آن دسته از قوانين و مقررات اجتماعي و اصول شرعي و فرهنگي و محيطي است كه تعيين مي) الف) ترس از غريبگي  ب) رشد درك اخالقي در برگي4
  ها در رابطه با ديگران چگونه بايد رفتاركنند. انسان

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 4

  ترين عوامل وراثتي است كه بر روي تغييرات رشدي تأثير بسزايي دارد. ) يادگيري يكي از مهم1

كند تغييراتي را كه در طول زندگي، از زمان تشكيل نطفـه تـا زمـان مـرگ، در آدمـي رخ       شناسي است كه تالش مي اي از علم روان شناسي رشد، شاخه ) روان2
  دهد مطالعه كند. مي

  شود. د ظاهر مي) عوامل وراثتي ايجادكننده صفاتي هستند كه از قبل در فرد نهفته است. برخي از اين صفات از بدو تولد در رفتار نوزا3

  ها و در مراحل مختلف رشد تأثيرگذار است. ) عوامل محيطي در بيرون از فرد وجود دارد و بر نحوه بروز تغييرات در جنبه4

  كدام گزينه درست است؟ - 5

ـ       ترين و شاخص الف) ابتدايي ا سـرعت و  ترين جنبه رشد، رشد جسماني ـ حركتي است. از زمان تولد تا نوجواني، رشـد جسـماني ـ حركتـي ب
  تغييرات بسياري همراه است.

  ها را به او فهماند. ها و زشتي ب) براساس فرمايشات دين اسالم در هفت سال اول زندگي انسان، بايد عواطف و احساسات صحيح او را رشد داد و زيبايي

  ها دخالت داد. گيري او را در تصميم صورت آمرانه با او رفتار شود و بايد مانند ديگران ج) در هفت سال سوم زندگي فرد، نبايد به

  شود. بيني تغييرات در طول زندگي فراخناي زندگي ناميده مي د) شناسايي و پيش

  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ4  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ3  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص2  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص1

  جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب كامل كنيد. - 6

  شود.  و اخالقي در فراخناي زندگي فرد را شامل مي .....................و  .....................هاي رشد جسماني  ز حيطهاي ا الف) روان شناسي رشد دامنه گسترده

  شود.  موضوع مورد مطالعه تبيين مي .....................پذير نيست، در نتيجه از راه  ب) در مراحل اوليه پژوهش، بررسي آزمايشگاهي امكان

  است.  .....................هاي حسي، مانند اندازه و شكل ظاهري محرك تكيه داشته باشد  كه صرفاً به ويژگيج) پردازشي 

  ) الف) هيجاني ـ اقتصادي ب) مشاهده ج) پردازش مفهومي2  ) الف) شناختي ـ اجتماعي ب) مشاهده ج) پردازش ادراكي1

  نامه ج) پردازش مفهومي ) الف) هيجاني ـ اقتصادي ب) پرسش4  اكينامه ج) پردازش ادر ) الف) شناختي ـ اجتماعي ب) پرسش3

  درستي آمده است؟  ترتيب اولويت دركدام گزينه به شناسي به آوري اطالعات در روان هاي جمع روش - 7

  ها ـ مصاحبه نامه ـ آزمون ) مشاهده ـ پرسش2  ها نامه ـ مشاهده ـ مصاحبه ـ آزمون ) پرسش1

  ها  نامه ـ مصاحبه ـ آزمون ) مشاهده ـ پرسش4  ها نامه ـ آزمون ) مشاهده ـ مصاحبه ـ پرسش3

  است؟  نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 8

  كنيم. هاي ذهني است. فرآيندهاي ذهني را به واسطه نتايجي كه در بر دارد استنباط مي شناسي علم مطالعه رفتار و فرآيند ) روان1

  كنند. كنند سپس محرك انتخاب شده را تعبير و تفسير مي احساس شده را انتخاب مي ها به كمك ادراك يك يا چند محرك ) انسان2

  شود و فرآيند بازنمايي اطالعات موجود درحافظه تفكر نام دارد. داري مي اي به نام حافظه نگه ) تفسيرهاي انسان در محفظه3

 ري در شناخت عالي قرار دارد.گي گيري سطوح مختلف شناخت استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصميم ) در شكل4
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 است؟ نادرستكدام گزينه  - 9

  چه در حافظه است به مراتب باالتر شناخت دست يابند. كنند با بازنمايي آن ) انديشمندان سعي مي1

  رسيم. شود به شناخت عالي مي گيري سطوح مختلف شناخت بعد از آن كه شناخت پايه بازنمايي مي ) در چگونگي شكل2

  هاي كيفي قرار گيرد پردازش مفهومي نام دارد. هاي حسي ممكن است تحت تاثير ويژگي عالوه بر ويژگي ) پردازشي كه3

  گيري مبتني بر پردازش ادراكي است. گيري مبتني بر پردازش مفهومي، كارآمدتر از تصميم ) حل مسئله و تصميم4

 است؟ درستناشناسي كدام گزينه  آوري اطالعات در روان هاي جمع در رابطه با روش -10

  شود. اي طي مي ها فرآيند پيچيده شناختي است و براي ساخت آن هاي روان ها ابزاري براي كمي كردن ويژگي ) آزمون1

  نامه ترجيح دارد. كنيم اين مصاحبه به پرسش صورت مستقيم از فردي بپرسيم از مصاحبه بدون ساختار استفاده مي كه نتوانيم موضوعي را به  ) زماني2

ها معموالً ازاين نـوع مصـاحبه    پرسي دهند و در همه ها به سوال پاسخ مي هاي ساختار يافته با بلي يا خير و يا انتخاب يكي از گزينه ها در مصاحبه دهنده خ) پاس3
  شود. استفاده مي

  شود. گذاري مي تلف نمرههاي مخ صورت ها به نامه پرسد. پرسش نامه محقق از خود فرد درباره رفتار يا افكار خاص او مي ) در پرسش4
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شناسي روان
شناسي به رفتارهايي كه وابسته به آمادگي زيستي است رسش يا پختگي گويند. رسش يا پختگي به معناي آن دسته ـ الف) در روان» 2«گزينه-1

گيرد. براساس فرآيند رسـش، آدمـي، از ست كه به آمادگي زيستي وابسته است و با گذشت زمان طبق يك برنامه طبيعي انجام مياز تغييراتي ا
نشان خواهد داد. هاي مختلف رشد صوصيات را در جنبهدوره جنيني تا مرگ، برخي خ

گيـري و ، حافظه، استدالل، قضـاوت، حـل مسـئله و تصـميم    چون توجه، ادراك هاي مرتبط با فرآيندهايي هم ب) رشد شناختي به رشد توانايي
شناختي مربـوطرشد  هبحركتي در كودك است و  جسمانيوط به رشد شود. توجه كنيد كه رشد حركتي مرب هاي زباني كودك اطالق مي توانايي

شناسي رشد ـ عوامل وراثتي ـ رشد شناختي در دوره كودكي) (علوي آذر) (روان شود. نمي

معطوف به سه هيجان ساده ترس، خشم و محبت اسـت. بـا توجـه بـه رشـد آگـاهي كودكـان از ،ـ رشد هيجاني در دوره كودكي» 4«گزينه - 2
چـون احسـاس پشـيماني، هـاي مركـب ديگـر هـم     هاي مختلف و واكنش اطرافيان (به خصوص واكنش مادر) سه هيجان فوق به هيجان هيجان
)يهيجاني در دوره كودكشناسي رشد ـ رشد  آذر) (روان (علوييابد.  گذاري و ترحم تعميم مي سپاس

اجتماعي در كودكان، لبخند اجتماعي است. دترين عالئم رش ـ الف) يكي از ابتدايي» 3«گزينه - 3
ـ  ها در كند انسان گيرنده آن دسته از قوانين و مقررات اجتماعي و اصول شرعي و عرفي است كه تعيين ميب) رشد درك اخالقي در بر ه بـارابط

اخالقي همان انجام عمل اخالقي است هر چند ممكن است دليل انجام عمل دركديگران چگونه بايد رفتار كنند. به عبارت ديگر منظور از رشد 
)رشد اجتماعي در دوره كودكي ـ رشد درك اخالقي در دوره كودكيشناسي رشد ـ  (علوي آذر) (رواناخالقي متفاوت باشد. 

ترين عوامل محيطي است كه بر روي تغييرات رشدي تاثير بسزايي دارد. يكي از مهم ـ يادگيري» 1«گزينه- 4
)شناسي رشد محيطي ـ عوامل وراثتي ـ تعريف روانشناسي رشد ـ عوامل  (علوي آذر) (روان

يد آزاد باشد كه بـازي كنـد.شود در هفت سال اول فرزند با سالگي به سه مرحله تقسيم مي 21ـ ب) در اسالم مراحل رشد انسان تا » 1«گزينه- 5
هـا و بايد عواطف و احساسات صحيح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسنديده او را پرورش داد. در هفت سال دوم كـم كـم بايـد زشـتي    

شناسي رشد) (علوي آذر) (روانديب او كوشش كرد. أها  را به او فهماند و در ت زيبايي

فردهاي رشد جسماني، شناختي، هيجاني، اجتماعي و اخالقي در فراخناي زندگي  اي از حيطه گسترده دامنهرشد  شناسي ـ الف) روان» 1«گزينه - 6
پذير نيست، در نتيجه از راه مشاهده موضـوع مـورد مطالعـه تبيـين مراحل اوليه پژوهش، بررسي آزمايشگاهي امكان شود. ب) در را شامل مي

هاي حسي، مانند اندازه و شكل ظاهري محرك تكيه داشته باشد پردازش ادراكي است. يشود. ج) پردازشي كه صرفاً بر ويژگ مي
)ـ تعريف و روش مطالعه شناسي رشد (علوي آذر) (روان

ها نامه ـ مصاحبه و آزمون ترتيب اولويت عبارت است از: مشاهده ـ پرسش شناسي به آوري اطالعات در روان هاي جمع روشـ» 4«گزينه - 7
)شناسي آوري اطالعات در روان هاي جمع تعريف و روش مطالعه ـ روش) ((علوي آذر

انسان» 2«گزينه - 8 د.نكن سپس محرك انتخاب شده را تعبير و تفسير ميكنند.  حساس شده را انتخاب مييك يا چند محرك ا ،ها با كمك توجه ـ
شناسي) (علوي آذر) (تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟ ـ تعريف روان

. توجه كنيد واژه ممكن اسـتهاي كيفي قرار دارد پردازش مفهومي است هاي حسي تحت تأثير ويژگي بر ويژگي ـ پردازشي كه عالوه» 3«نهگزي- 9
هاي كيفي نيز باشد. هاي حسي بايد تحت تأثير ويژگي بر ويژگي زيرا پردازش مفهومي عالوه كردهاي غلط تبديل  در سوال آن را به جمله

)تعريف و روش مطالعه ـ شناخت چيست؟(علوي آذر) (

نامه ساختار بر پرسش بدوندر سوال به اشتباه مصاحبه  .ساختارنامه ترجيح دارد نه مصاحبه بدون  مصاحبه ساختار يافته بر پرسشـ»2«گزينه -10
)شناسي آوري اطالعات در روان هاي جمع تعريف و روش مطالعه ـ روش(علوي آذر) (ترجيح داده شده است. 
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 شناسي روان

  هاي زير دركدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش -1

  .....................است از  الف) هويت عبارت

  .....................ب) خودآرماني يعني 

  هاي فردي ب) ويژگي و ديگرانفرد ) الف) تشابه بين خود 1

  هايي كه فرد دوست دارد داشته باشد ب) ويژگي  ارتباط فرد با ديگران ه) الف) طرز فكر، عقايد و نحو2

  هايي كه فرد دوست دارد داشته باشد ويژگيب)   ) الف) تشابه بين خود فرد و ديگران3

  هاي فردي  ) الف) طرز فكر، عقايد و نحوه ارتباط فرد با ديگران ب) ويژگي4

  هاي زير پاسخ دهيد؟ به پرسش - 2

   كدام است؟الف) دو مورد از پيامدهاي تغييرات شناختي نوجوانان 

  درستي آمده است؟  كدام گزينه به درهاي ثانويه  ب) ويژگي

  گذارند.  آميز ب) تغييراتي كه بر توانايي توليدمثل تأثير مي جويي ـ احساس منحصر به فرد بودن اغراق و عيبگرايي  ) آرمان) الف1

  گذارند. جنسان خود ب) تغييراتي كه بر توانايي توليدمثل تأثير ميهمبا ) الف) لبخند اجتماعي ـ عالقه خاص به بازي 2

  اند.  آميز ب) تغييراتي كه جزئي از عالئم رشد و قابل رؤيت ـ احساس منحصر به فرد بودن اغراقجويي گرايي و عيب ) الف) آرمان3

  اند. جنسان خود ب) تغييراتي كه جزئي از عالئم رشد و قابل رؤيت م) الف) لبخند اجتماعي ـ عالقه خاص به بازي با ه4

  درستي آمده است؟ هاي زير دركدام گزينه به صحيح و غلط عبارت - 3

  گي زيستي است رسش يا پختگي نام دارد. د) رفتارهايي كه وابسته به آماالف

دهد  در طول زندگي در دوران كودكي در آدمي رخ ميكه كند تغييراتي را  شناسي است كه تالش مي اي از علم روان شناسي رشد، شاخه ب) روان
  مطالعه كند. 

  ي تغييرات رشدي تأثير بسزايي دارد. ترين عوامل وراثتي است كه بر رو ج) يادگيري يكي از مهم

  ) غ ـ غ ـ ص4  ) غ ـ ص ـ غ3  ) ص ـ غ ـ ص2  ) ص ـ غ ـ غ1

  هاي زير در رابطه با كدام ويژگي در دوران نوجواني است. در اين رابطه گزينه صحيح را انتخاب كنيد.  هركدام از عبارت - 4

  هاي ديني، ارزشي و اخالقي به خويشتن است.  ژگيدادن وي نسبتالف) شناخت و تعريف نوجوان از هويت خويش، مستلزم 

  ب) در كنار همساالن بودن براي نوجوان بسيار لذت بخش است. 

  دهد.  ج) رشد دستگاه توليدمثل، تغيير اساسي دوره نوجواني است كه با بلوغ جنسي رخ مي

  هيجاني ج) رشد شناختي ) الف) رشد اجتماعي در دوره نوجواني ب) رشد1

  د درك اخالقي در دوره نوجواني ب) رشد اجتماعي ج) رشد شناختي) الف) رش2

  ) الف) رشد اجتماعي در دوره نوجواني ب) رشد درك اخالقي ج) رشد جسماني3

  ) الف) رشد درك اخالقي در دوره نوجواني ب) رشد اجتماعي ج) رشد جسماني4

  هاي زير دركدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش - 5

  شمار پيرامون ما چه نام دارد؟ هاي بي خاص از بين محرك الف) انتخاب محرك

  هاي توجه شده چه نام دارد؟ ب) تعبير و تفسير كردن و معني و مفهوم و سازمان دادن به محرك

  ) ادراك ب) محرك4  ) الف) محرك ب) ادراك3  ) الف) ادراك ب) توجه2  ) الف) توجه ب) ادراك1

  درستي آمده است؟ ها دركدام گزينه به دو مورد از آن منابع توجه تحت تأثير چند عامل است و - 6

  ما  ) چهار عامل ـ شدت محرك ـ حواس1

  ها  ) سه عامل ـ اطالعات موجود در حافظه ـ سبك پردازش افراد و انتظارات آن2

  ها ) چهار عامل ـ اطالعات موجود در حافظه ـ سبك پردازش افراد و انتظارات آن3

  ها سبك پردازش افراد و انتظارات آن) سه عامل ـ شدت محرك ـ 4

  شناسي آن كدام گزينه درست است؟ در رابطه با نظريه گشتالت و برخي از اصول روان - 7

هـا در يـك    اسـاس شـباهت آن   همين دليل تمايل داريم اشياء را بر م و بهيكن صورت يك گروه ادراك مي ها را به ) وقتي چند شيء در كنار يكديگر باشند ما آن1
  شناسي گشتالت مشابهت نام دارد.  اصل روانبندي كنيم. اين  طبقهمقوله 

  شود.  ها، كل عالوه بر اجزاء شامل روابط بين اجزاء نيز مي آن شتالتي كل بيشتر از مجموع اجزاء است. و از نظرگ انشناس ) در نزد روان2

صورت  چنين گرايش ما براي تصوير اشكال به شناسي گشتالت نام دارد. هم در اصل روان اررنام استم صورت كامل ببينيم كه به ) ما تمايل داريم اشياء ناقص را به3
  قطع و غيرپيوسته تكميل نام دارد. نمتصل و پيوسته نه م

  پردازد.  شناسي گشتالت به اين موضوع مي كند اصل شكل و زمينه در روان هاي مختلف تغيير مي ) ادراك ما از يك شكل تحت تأثير زمينه4

  كند؟  درستي كامل مي م گزينه جدول زير را بهكدا - 8

  رديابي نشدن عالمت  رديابي عالمت  عالمت

  ) الف1  اصابت يا تصميم درست  حاضر

  ) ب2  ) ج3  غايب

  ) الف) از دست دادن محرك هدف ب) رد درست ج) هشدار كاذب2  ) الف) از دست دادن محرك هدف ب) هشدار كاذب ج) رد درست1

  ) الف) رد درست ب) هشدار كاذب ج) از دست دادن محرك هدف 4  ب) از دست دادن محرك هدف ج) هشدار كاذب  ) الف) رد درست3

  درستي كامل شده است.  جاهاي خالي زير دركدام گزينه به - 9

  گيرد.  همان محرك يا محرك شبيه آن قرار مي .....................تحت تأثير ارائه  .....................افتد كه شناخت محرك  سازي، زماني اتفاق مي الف) آماده

  گويند.  مي .....................ب) به توانايي فرد براي يافتن محرك هدف در يك دوره زماني طوالني، 

  جوو ) الف) نامعيني ـ پيشين ب) جست2  جوو  ) الف) معيني ـ پسين ب) جست1

  زنگي به عيني ـ پسين ب) گوش) الف) نام4  زنگي به ) الف) معيني ـ پيشين ب) گوش3
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  است؟ نادرستهاي زير  در رابطه با تمركز كدام يك از گزينه -10

   برد. يابيم كه موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنايي، شرايط متنوع و جذابي داشته باشد، عادت را از بين مي ها به اين موضوع دست مي ) در تغييرات دروني محرك1

  شناختي است.  حت تأثير عوامل فيزيولوژيكي و روان) ميزان انگيختگي ذهني، ت2

  باشد.  ) يكي از عوامل ايجاد تمركز تغييرات دروني محرك مي3

  چنين آشنايي نسبي و انگيختگي ذهني با محرك است. ) عوامل مانع تمركز عبارت از يكنواختي و ثبات نسبي و هم4
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شناسي روان
الف) هويت همان تمايزي است كه فرد بين خود و ديگران مي» 2«گزينه -1 عقايد و نحوه ارتباط فرد با ديگران را شـاملگذارد، هويت طرز فكر،  ـ

شود. مي
هايي است كه فرد دوست دارد داشته باشد. ويژگي آرماني خودهاي فردي، و  همان ويژگي واقعي ب) خود

)و خود واقعي ينمارجواني ـ خودآنوگيري هويت در دوره  شناسي رشد ـ رشد و شكل روانآذر) ( (علوي

ــ الف) پيامده» 3«گزينه - 2 اي تغييرات شناختي عبارت است از: حساسيت نسبت به انتقاد ديگران ـ احساس منحصر به فرد بودن اغراق آميـز
گيري روزمره جويي ـ مشكل در تصميم گرايي و عيب آرمان

شوند. هاي ثانويه ناميده مي اند ويژگي ب) تغييراتي كه جزئي از عالئم رشد و قابل رؤيت
رشد ـ رشد شناختي در دوره نوجواني) شناسي آذر) (روان (علوي

كند تغييراتي را در طول زندگي، از زمان تشـكيل نطفـه تـا شناسي است كه تالش مي اي از علم روان شناسي رشد، شاخه ـ ب) روان» 1«گزينه - 3
دهد مطالعه كند. زمان مرگ، در آدمي رخ مي

يرات رشدي تأثير بسزايي دارد.روي تغي ترين عوامل محيطي است كه بر ج) يادگيري يكي از مهم
شناسي رشد) آذر) (روان (علوي

هاي ديني ارزشي و اخالقي به خويشـتن اسـت. ايـن ـ الف) شناخت و تعريف نوجوان از هويت خويش، مستلزم نسبت دادن ويژگي» 4«گزينه - 4
رشد درك اخالقي است. ،رشد

بخش است. لذت االن بودن براي نوجوان بسيارب) رشد اجتماعي: در كنار همس
شناسي رشد) آذر) (روان (علويدهد.  ج) رشد جسماني: رشد دستگاه توليدمثل، تغيير اساسي دوره نوجواني است كه با بلوغ جنسي رخ مي

شمار پيرامون ما توجه نام دارد. هاي بي ـ الف) انتخاب محرك خاص، از بين محرك» 1«گزينه - 5
آذر) (احساس، توجه، ادراك) (علويهاي توجه شده ادراك نام دارد.  و سازمان دادن به محركب) تعبير و تفسير كردن و معني و مفهوم 

دوم اطالعات موجود در حافظه و عامل سوم سبك پردازش افـراد وعامل جه تحت تأثير سه عامل است. نخست حواس ما، وـ منابع ت» 2«گزينه - 6
ابع توجه)آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ من (علويها.  انتظارات آن

ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه- 7
شـود. مـا معمـوالً كنيم كه اصل مجاورت ناميده مي ميصورت يك گروه ادراك  ها را به ما آن دنباشوقتي چند شيء در كنار يكديگر »: 1«گزينه

ارد.بندي كنيم كه اصل مشابهت نام د ها در يك مقوله طبقه اس شباهت آنتمايل داريم اشياء را براس
ها كل، عالوه بر مجموع اجزاء، شامل روابط بـين اجـزاء هـم شناسان گشتالتي كل بيشتر از مجموع اجزا است. از نظر آن در نزد روان»: 2«گزينه
آيد. دست نمي شود كه از جمع اجزاء به مي

پيوسته.ناو  صورت پيوسته و متصل ببينيم نه منقطع ار: ما گرايش داريم اشكال را بهراستم»: 3«گزينه
شناسي گشتالت) برخي از اصول روان ـ آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ گشتالت (علويصورت كامل ببينيم.  تكميل: ما تمايل داريم اشياء ناقص را به

باشد.  رو مي صورت روبه ـ جدول به» 2«گزينه- 8
رديابي نشدن عالمت رديابي عالمتعالمت
ست دادن محرك هدفاز د اصابت يا تصميم درستحاضر
رد درست هشدار كاذبغايب

آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ كاركردهاي توجه) (علوي
بررسي ساير موارد:» 3«گزينه - 9 ـ

افتد كه شناخت محرك معيني، تحت تأثير ارائه پيشين همان محرك يا محـرك شـبيه بـه آن قـرار آماده سازي، زماني اتفاق مي»: الف«مورد 
گيرد. مي
گويند. زنگي مي به در يك دوره زماني طوالني، گوشبه توانايي فرد براي يافتن محرك هدف »: ب«ردمو

چه توجه داريم آگاهي كامل داريم؟ ـ كاركردهاي توجه) آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ آيا به همه آن (علوي
ـ» 4«گزينه -10

ز ايجاد كنيم؟)توانيم تمرك آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ چگونه مي (علوي
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