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ر دشوانسبتاً هايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6ل به بیش ازسوا10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

ي ارتباط متغیرهـاي آن  پژوهشگري براي بررسی تأثیر استفاده از عینک بر وضعیت تحصیلی، قبل از هر چیز به مطالعه«-1

این امر بیانگر کدام گزینه است؟» .پردازدمی

.ي علّی را در پی داردگیري رابطه، امکان نتیجهها و بررسی تأثیر بر بقیهي چند متغیر از طریق دستکاري بعضی از آنمطالعه) 1

.هاي روانی از آن ممکن نیستتکرارپذیر بودن نتایج یک تحقیق، ویژگی مهم روش تحقیقی است که امکان بررسی ویژگی) 2

.گنجدقیق نمیکنترل آزمایشگر روي رفتار در عین عدم آگاهی افراد مورد مشاهده، در یک روش تح) 3

.نیازکننده از بسیاري مطالعات آزمایشی استبستگی، فراهم کردن اطالعات مفید و بیاز مزایاي روش هم) 4

هـاي تحقیقـی در   دهـد، در کـدام یـک از حـوزه    محقّقی که ادراك اجتماعی دانشجویان تهرانی را مورد بررسی قرار مـی -2

شناسی فعالیت کرده است؟روان

شناختی) 4اجتماعی) 3هاي فرديتفاوت) 2رشدي) 1

آور وارد محیط که بخواهیم ترس از سگ را در فردي درمان کنیم، بدین شکل که او را به تدریج از محیط غیرترسدر صورتی-3

ایم؟ي درمانی استفاده کردهآور کنیم، از چه شیوهترس

زدایی منظمحساسیت) 2زاري درمانیبی) 1

شناخت درمانی ) 4صحبت درمانی) 3

است؟» شناختی«و » گراییانسان«، »کاويروان«مربوط به رویکرد ترتیببهکدام گزینه -4

.دهدذهن را مورد غفلت قرار میعنوان ماشین قلمداد شده است ـ هر فرد مسئول اعمال خویش است ـ آگاهی وانسان به ) 1

.عنوان ماشین قلمداد شده استباشد ـ انسان بهپذیر نمیداند ـ مبهم بوده و آزمایشي آزاد و عوامل محیطی را ناچیز مینقش اراده) 2

ي رفتار فرد ـ مکانیستی بودني ناخودآگاه ـ عدم توجه به ریشهکشف پدیده) 3

ي دوران کودکیها ـ تأکید بر تجارب اولیهمنحصر به فرد ـ تأکید بر رفتار مشترك انساني جربهتأکید بر عوامل غریزي و ت) 4

شناسی چگونه علمی است؟روان-5

هاي فردي بین افرادعلم بررسی تفاوت) 1

علمی تجربی براي توصیف و تبیین رفتار فرد)2

شناختیعات زیستعلمی تجربی براي بررسی اطال)3

علم بررسی کاربردي روي تأثیر محیط بر رفتار)4

149381/93%65%98

197659/92%50%97

15462/93%47%96

1932911/92%54%95

159217/93%32%94
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روان شناسی کنکور

چیست؟» کاويروان«و » رفتاري«با دو رویکرد » گراانسان«تفاوت رویکرد -6

.هاي جبرگرایانه استفردي، مخالف دیدگاهگرا با تأکید بر پذیرش مسئولیت رویکرد انسان) 1

.شناختی و رفتاري قرار داردگرا بین دو رویکرد زیستنسانرویکرد ا) 2

.کندگرا از روش پسخوراند زیستی براي درمان افراد استفاده میرویکرد انسان) 3

.ي عینی و هشیار فرد مرتبط باشدشناسی باید با تجربهگرا معتقد است که روانرویکرد انسان) 4

باشد؟کدام فرایند صحیح می-7

ي اولیه ـ بررسی و آزمایش ـ فرضیه ـ نظریهمشاهده) 1

ي اولیه ـ فرضیه ـ نظریهبررسی و آزمایش ـ مشاهده) 2

ي اولیه ـ فرضیه ـ بررسی و آزمایش ـ نظریهمشاهده) 3

ي اولیه ـ بررسی و آزمایش ـ نظریهفرضیه ـ مشاهده) 4

ي ي مطالعـه دهنـد و فایـده  از چه زمانی مطرح شـد و بـه آن چگونـه پاسـخ مـی     » ؟کندانسان چگونه رفتار می«پرسش -8

شناسی چیست؟روان

ها و رفتارهاي خود و دیگران بشر ـ با طرح مفاهیم نسبتاً ساده و مستقیم ـ بصیرت نسبت به نگرشآغاز خلقت ) 1

ها و رفتارهاي خود و دیگرانطرح مفاهیم نسبتاً دشوار و مستقیم ـ بصیرت نسبت به نگرششناسان ـ با هاي روانآغاز فعالیت) 2

شناسی در جامعهبه مدعیان روانبشر ـ با طرح مفاهیم تجربی، دشوار و مستقیم ـ بصیرت راجع آغاز خلقت) 3

هاتبیین علمی رفتارهاي انسانتوصیف وشناسان ـ با طرح مفاهیم تجربی و غیرمستقیم ـهاي روانآغاز فعالیت) 4

.است…» رفتار«در این جا منظور از . ، رفتار و فرایندهاي روانی است»شناسیموضوع روان«-9

…ي اعمال روانی از قبیل احساس، ادراك، تفکر، یادگیري، شخصیت و کلیه) 1

مستقیمي غیري حرکات و رفتارهاي قابل مشاهدهکلیه) 2

ي مستقیمي حرکات، اعمال و رفتارهاي قابل مشاهدهکلیه) 3

ي مستقیم و غیرمستقیمي حرکات، اعمال و رفتارهاي قابل مشاهدهکلیه) 4

کند؟تأکید می» ي دوران کودکیتعامل غرایز ذاتی و تجارب اولیه«شناسی بر نقش یک از رویکردهاي روانکدام- 10

رفتاري) 4شناختی) 3کاويروان) 2شناختیزیست) 1

149381/93%76%87

1932911/92%35%85

169267/94%57%74

165237/92%48%71

131193/93%56%71
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شود؟شماره، با کدام موارد تکمیل میترتیببهرو تصویر روبه- 11

هاي فیزیولوژیک ـ نیاز به احترامنیاز به امنیت ـ نیاز) 1

ه امنیتهاي فیزیولوژیک ـ نیاز به احترام و عزت نفس ـ  نیاز بنیاز) 2

هاي فیزیولوژیک نیاز به امنیت ـ نیاز به احترام و عزت نفس ـ نیاز) 3

هاي فیزیولوژیک ـ نیاز به امنیت ـ  نیاز به احترام و عزت نفسنیاز) 4

فرض دیگر آن شناختی بوده و پیشمشکالت ناشی از عدم ارضاء نیازها و غرایز در زمان کودکی مربوط به کدام رویکرد روان- 12

؟چیست

کاوي ـ نیروهاي ناخودآگاهروان) 2کاوي ـ رفتارهاي اکتسابیروان) 1

شناختی ـ نیروهاي ناخودآگاه) 4شناختی ـ رفتارهاي اکتسابی) 3

دانست؟عنوان اوج پیشرفت در ارضاي نیازها میابراهام مازلو کدام دسته از نیازها را به- 13

نیاز به عزت نفس) 2نیاز به امنیت) 1

نیاز به تعلق) 4نیاز به خود شکوفایی) 3

کدام یک از تعاریف زیر، عملیاتی است؟- 14

اعتمادي نسبت به دیگرانبدبینی یعنی احساس بی) 1

مورداضطراب یعنی استرس، نگرانی و ترس بی) 2

افسردگی یعنی احساس غم، اندوه و نگرانی) 3

بینی آمده در آزمون خوشدستي بهبینی یعنی نمرهخوش) 4

واکنش تعداد زیادي تماشاگر را نسبت به یک صحنه از فیلم بررسی کنیم، کدام روش تحقیق که ظرف چند ثانیه، براي این- 15

تر است؟مناسب

کاربردي) 4بستگیهم) 3ي طبیعیمشاهده) 2شیآزمای) 1

216598/94%53%70

178758/92%53%67

197659/92%31%67

178778/93%9%67

169288/92%17%66
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؟نیستهاي روش آزمایشی کدام یک جزء ویژگی- 16

تکرارپذیر بودن) 2بررسی رفتار بدون دخالت آزمایشگر) 1
کنترل متغیر مستقل) 4گیري علت و معلولامکان نتیجه) 3

این پزشک از چه » .ه آرام باشد و براي کاهش ضربان قلب خود، کوشش نمایددهد کپزشکی به بیمار خود، آموزش می«- 17
کند؟روشی استفاده کرده و تحت کدام رویکرد عمل می

خوراند زیستی ـ رفتاريپس) 2سازي ـ شناختیذخیره) 1
گراني مراجع محوري ـ انسامشاوره) 4کاوي رفتار درمانی ـ روان) 3

؟شودنمیي علم روان شناسی محسوب یک از موارد زیر جزء فواید مطالعهکدام- 18

هـاي مختلـف   هاي مختلف زندگی نیست بلکه تأثیر آن بـر جنبـه  شناسی بر جنبهشناسی لزوم کسب تأثیر رواني علم رواني مطالعهفایده) 1
.زندگی است

هاي موردنظربینی پدیدهشناختی و پیشي روانهاتوصیف پدیده) 2
. کندي معینی فکر و رفتار میکه چرا هر فردي به شیوهفهمیدن این) 3
شناسیي روانبررسی درستی یا نادرستی ادعاهاي مختلف درباره) 4

.گویندمی…جوي منظّم براي مشخّص کردن یک موقعیت نامعین را وفرایند جست- 19

روش علمی) 4قیاس) 3توصیف علمی) 2تبیین علمی) 1
در این مثال . آموزان مورد مطالعه قرار دهدافزارهاي آموزشی را در یادگیري دانشخواهد تأثیر استفاده از نرممحققی می- 20

کدام است؟» متغیر مستقل و وابسته«ترتیببه

افزارهاي آموزشییادگیري ـ استفاده از نرممیزان) 1
آموزانافزارهاي آموزشی ـ میزان یادگیري دانشاستفاده از نرم) 2
افزارهاي آموزشی استفاده کردند ـ میزان یادگیريآموزانی که از نرمدانش) 3
افزارهاي آموزشی استفاده نکردند ـ میزان یادگیري آموزانی که از نرمدانش) 4

ي چیست؟شناختی، عدم توانایی در سخن گفتن بیمار نتیجهرویکرد زیستبراساس- 21

عدم ارضاي نیازها و غرایز زیستی در دوران کودکی) 2ي خاص مغزنارسایی در یک منطقه) 1
امل محیطیها و عوعدم پاسخ بیمار به محرّك) 4نارسایی در پردازش اطالعات در سیستم شناختی) 3

گیري درست کدام نتیجه. بستگی به دست آمده استدر پژوهشی بین تماشاي خشونت در تلویزیون و رفتار پرخاشگرانه هم- 22
است؟

.هاي خشن علت پرخاشگري استتماشاي فیلم) 1
.هاي خشن استپرخاشگري افراد علت تماشاي فیلم) 2
.هاي خشن علت پرخاشگري استگرفت که تماشاي فیلمتوان نتیجه نمی) 3
.ارتباط منطقی بین تماشاي فیلم خشن در تلویزیون و رفتار پرخاشگرانه وجود ندارد) 4

216598/94%50%65

169288/92%30%64

169267/94%19%63

165337/92%44%62

169288/92%40%62

198028/93%49%62

198028/93%20%61
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ر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6ازسوال به بیش10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

هاي غریزي هر زمان که کشش. شوندکاوي فروید، نیروهاي ناخودآگاه سبب برانگیخته شدن رفتار میي روانبراساس نظریه- 23

در این دیدگاه احساسات و افکار . …آمده کند با شرایط پیشهاي دفاعی سعی میبا استفاده از مکانیسم…ارضا نشوند، 

.نمایندی فرد عمل میآگاه…و …طور به

يخود ـ سازگار شود ـ غیرمستقیم ـ خارج از حیطه) 1

يخود ـ مبارزه کند ـ مستقیم ـ در حیطه) 2

يناخودآگاه ـ سازگار شود ـ غیرمستقیم ـ در حیطه) 3

يناخودآگاه ـ مبارزه کند ـ مستقیم ـ خارج از حیطه) 4

باشد؟کدام گزینه صحیح می» شناسیموضوع روان«در ارتباط با - 24

مطالعه بر روي رفتار و عوامل قابل مشاهده و هیجانی) 1

مطالعه بر روي شرایط بیرونی و قابل بررسی) 2

ي عوامل روانیي علمی بر روي رفتار و کلیهمطالعه) 3

ندهاي بیرونیي علمی بر روي رفتار و فرایمطالعه) 4

کـرد کـه   گیري کرد و مشاهدهرفتار کودکان را در پارك لندن در خصوص میزان فاصله گرفتن کودك از مادر اندازه…- 25

بوده …ساز مطالعات در خصوص رفتار این مطالعه زمینه. شوندمتر از مادر دور نمی7الی 6سال بیش از …کودکان زیر 

.است

بستگیآندرسون ـ پنج ـ دل) 2بستگیآندرسون ـ سه ـ دل) 1

لورنز ـ پنج ـ وابستگی) 4لورنز ـ سه ـ وابستگی) 3

169288/92%30%61

169267/94%49%60

208169/93%33%60
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باشد؟یک از مفاهیم زیر میي حاضر بیانگر کدامجمله» .برخوردار است120ي هوشی علی از بهره«- 26

یريپذتجربه) 2تعریف عملیاتی) 1

کنترل ) 4تکرارپذیري) 3

.…از آن است و روش علمی عبارت است از …توصیفی …ي مورد نظر بینی پدیدهپیش- 27

وجوي مشخص براي منظم کردن یک موقعیت نامنظممعلول ـ کلی و فلسفی ـ فرایند جست) 1

وجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعینفرایند جستپذیر و تجربی ـآزمونمعلول ـ) 2

وجوي مشخص براي منظم کردن یک موقعیت نامنظمپذیر و تجربی ـ فرایند جستعلت ـ آزمون) 3

وجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعینعلت ـ کلی و فلسفی ـ فرایند جست) 4

…ها بایسـتی  آوري دادهدر روش تحقیق علمی، جمع. …یابد که ي مورد نظر زمانی تحقق میبینی پدیدهامکان پیش- 28

)ترتیببه. (باشد

ي مورد نظر انجام شده باشد ـ تجربیتوصیفی تجربی از پدیده) 1

ي مورد نظر انجام شده باشد ـ منظّمتوصیفی تجربی از پدیده) 2

تجربیتمام متغیرها از قبل مشخّص شده باشند ـ ) 3

تمام متغیرها از قبل مشخّص شده باشند ـ منظّم) 4

.باشدمی…و از مزایاي اصلی این روش …ترین اصل روش آزمایشی مهم- 29

کنترل متغیر مستقل ـ تکرارپذیر بودن) 1

گیري علت و معلولی ـ تکرارپذیر بودننتیجه) 2

ـ کنترل متغیر مستقلگیري علت و معلولی نتیجه) 3

تکرارپذیر بودن ـ کنترل متغیر مستقل ) 4

درستی بیان شده است؟هاي روش تحقیق علمی بهدر کدام گزینه، ویژگی- 30

.ها تا حد امکان بدون تغییر بمانندصورت نظري گردآوري شده و نظریهها بایستی بهداده) 1

.صورت تجربی صورت بگیردها باید بهآوري دادهمنظم براي مشخص کردن یک موقعیت معین است که در آن جمعوجوي فرآیند جست) 2

.طور منظم مورد بررسی قرار بگیرند ولی تا پایان تحقیقات بدون تغییر بمانندها باید بهدر این روش نظریه) 3

.طور منظم مورد بررسی قرار می گیرندها بهست که در آن نظریهوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین افرآیند جست) 4

178758/92%41%59

209669/92%37%59
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: کهاي نداریم جز اینصورت خیلی دقیق استفاده کنیم، چارهاگر بخواهیم از روش آزمایشی به- 31

.  آن را در شرایط آزمایشگاهی انجام دهیم) 1

.یمسایر متغیرهاي تأثیرگذار را کنترل کن) 2

.یکسان باشد» کنترل«و » آزمایشی«هاي دو گروه ویژگی) 3

.  روش آزمایشی تکرارپذیر باشد) 4

.دهداست؛ زیرا آگاهی، ذهن، تجربه و هیجانات را مورد غفلت قرار می…یک رویکرد …رویکرد - 32

رفتاري ـ جبرگرایانه) 2شناختی ـ جبرگرایانه) 1

رفتاري ـ مکانیستی  ) 4ناختی ـ مکانیستیش) 3

کدام یک از توصیفات زیر علمی است؟- 33

.افکار در زندگی افراد مؤثر است) 1

.شوندهاي خوب در زندگی موفق میانسان) 2

.داردي مستقیم وجود بین تعداد دفعات مرور یک مجموعه لغت با میزان یادآوري آن رابطه) 3

.شوندپسرها بیشتر از دخترها دچار مشکالت می) 4

؟نداردي طبیعی تناسب تحقیق در رابطه با کدام مورد، با روش مشاهده- 34

بررسی واکنش کودکان به امواج دریا در یک ساحل مواج ) 1

تن از والدینشانها در خصوص میزان فاصله گرفبررسی رفتار کودکان در پارك) 2

شده هاي ضبطي زلزله از طریق فیلمبررسی واکنش کارکنان یک اداره به هنگام وقوع ناگهانی پدیده) 3

آموزان در امتحانبررسی اثر روش تدریس معلمان بر استرس دانش) 4

ي تحقیقی است؟هاي زیر، یک فرضیهیک از گزینهکدام- 35

شودها باعث اختالل در رشد جنین میبیوتیکمصرف داروهاي مسکن و آنتیآیا) 1

هاي خانوادگی را بر نوزاد کاهش دادتوان اثر ژنطور میچه) 2

افتدچرا بلوغ در افراد کوتاه و چاق زودتر از افراد بلند و الغر اتفاق می) 3

شودانه در کودکان میهاي تلویزیونی سبب بروز رفتارهاي پرخاشگرتماشاي برنامه) 4

169288/92%29%58

149381/93%10%58
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؟باشدنمیکاوي صحیح کدام گزینه در رابطه با رویکرد روان- 36

تأکید بر نقش تعامل غرایز ذاتی و تجارب کودکی) 1

نیروهاي ناخودآگاه علت برانگیختگی رفتار) 2

ناچیز شمردن نقش عوامل محیطی به دلیل استفاده از مدل زیستی) 3

هاي دفاعی ناخودآگاهکاهش وابستگی فرد از طریق مکانیسم) 4

در میان داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسـري سـال   «ي مقابل، متغیر وابسته کدام است؟ در فرضیه- 37

گـروه  شناسی در نزد داوطلبان دختر، بیش از داوطلبان پسـر ایـن  ي رواندر استان تهران، میزان انتخاب رشته1389

».آزمایشی است

داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی) 2)دختر ـ پسر(جنسیت ) 1

شناسیي روانمیزان انتخاب رشته) 13894آزمون سراسري سال ) 3

.باشدمیي اصلی اجتماعی تر حوزههاي کوچکاز جمله حوزه…است و …شناسی کالً یک امر تحقیق در روان- 38

کالسیک ـ رهبري فرد در گروه) 2مسألهآکادمیک ـ زبان و حل) 1

مسألهکالسیک ـ زبان و حل) 4آکادمیک ـ رهبري فرد در گروه) 3

.شودمیانجام …ي علمی از طریق دو فرایند مکمل از آن است و یک نظریه…توصیفی …ي مورد نظر، بینی پدیدهپیش- 39

آوري اطالعاتپس از ـ کلی و فلسفی ـ مشاهده و جمع) 1

استقرا و قیاسپذیر و تجربی ـآزمونپس از ـ) 2

آوري اطالعاتپذیر و تجربی ـ مشاهده و جمعپیش از ـ آزمون) 3

پیش از ـ کلی و فلسفی ـ استقرا و قیاس) 4

…ي شناختی آموزش دیده، ر زمینهشناس محققی که دروان- 40

.کرده تا علّت افسردگی او را بیابداش را کندوکاو ي افسردهکنندهافکار مراجعه) 1

.شوند، کمک نمایدي مسائل آموزشی که با آن مواجه میآموزان دربارهکند تا به دانشدر مدرسه تالش می) 2

.دهدآموزي را یاد میاي که در آن صدها جمله وجود دارد، به رایانه مانند یک کودك، زباني رایانهي یک برنامهان مرحلهبا ساخت هزار) 3

.کاري آنان افزایش یابدهایی بدهد تا بازدهکند به مدیران و کارکنان مشاورهدر یک کارخانه یا سازمان تالش می) 4

178778/93%21%55

197809/93%24%55
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.مرتبط است…، این روش با رویکرد …می دهد تا انجام…روشی است که فرد به صورت …- 41

کاويرفتاردرمانی ـ خودآگاه ـ رفتارهاي مطلوب را جایگزین رفتارهاي ناسازگارانه کند ـ روان) 1

مکانسیم دفاعی ـ ناخودآگاه ـ رفتارهاي مطلوب را جایگزین رفتارهاي ناسازگارانه کند ـ رفتاري) 2

رفتاردرمانی ـ ناخودآگاه ـ اضطراب خود را کاهش دهد ـ رفتاري) 3

کاويمکانسیم دفاعی ـ ناخودآگاه ـ اضطراب خود را کاهش دهد ـ روان) 4

نیاز به «در جایگاه باالتري قرار دارد یا » نیاز به تعلّق و دوست داشتن«شده توسط ابراهام مازلو، در هرم سلسله مراتب ارائه- 42

.به رفتار انسانی دارد…گرا نگاهی ؟ رویکرد انسان»ت نفساحترام و عز

نیاز به احترام و عزت نفس ـ منفی) 1

نیاز به احترام و عزت نفس ـ مثبت) 2

نیاز به تعلق و دوست داشتن ـ منفی) 3

نیاز به تعلق و دوست داشتن ـ مثبت) 4

…که بینی کرد؟ زمانیدرستی پیشرا بهتوان رفتار یک فردچه زمانی می- 43

.توصیفی تجربی از رفتار انجام شده باشد) 1

.بتوان متغیر مستقل را در یک طرح آزمایشی از رفتار بررسی کرد) 2

.یک نظام کلی براي تبیین رفتار موجود باشد) 3

.تغییر داداز طریق فهم صحیح از رفتار بتوان آن را ) 4

ي مورد نظر ارائـه  ي پدیدهي قابل بررسی تجربی دربارهدر این روش، دانشمند پس از مشاهدات اولیه، یک حدس اولیه- 44

در این رابطه، کدام گزینه صحیح است؟. دهدمی

ي علمی از طریق استقراي یک نظریهارائه) 1

ي عینیعلمی از طریق مشاهدهيي یک نظریهارائه) 2

ي علمی از طریق قیاسي یک نظریهارائه) 3

پذیري ي علمی از طریق آزموني یک نظریهارائه) 4

است؟» کند؟انسان چگونه رفتار می«جواب دادن به سؤال اساسی خود، یعنی، شناسی از چه طریقی در پیروان- 45

ي طبیعیي مشاهدهمفاهیم مورد تحقیق به حیطهبا انتقال ) 1

.ها وجود داردبا طرح مفاهیمی ساده و با واسطه که امکان آزمایش تجربی آن) 2

.ها وجود داردواسطه که امکان آزمایش تجربی آنبا طرح مفاهیمی ساده و بی) 3

ي مطالعات همبستگی با انتقال مفاهیم مورد تحقیق به حیطه) 4

169267/94%29%54
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؟نیستي طبیعی درست ه در مورد مشاهدهکدام گزین- 46

.گیردشود که رفتار بدون دخالت آزمایشگر مورد بررسی قرار میي طبیعی هنگامی انجام میمشاهده) 1

.استکنندگان در مشاهدهي طبیعی، عدم آگاهی شرکتشرط الزم در مشاهده) 2

.وان به عدم کنترل آزمایشگر روي رفتار اشاره کردتمیاز معایب روش مشاهده) 3

.ي علت و معلولی را نشان دادي آن رابطهوسیلهتوان بهاین است که میاز مزایاي روش مشاهده) 4

است؟نادرستکدام عبارت - 47

.هاي مکرر رسیدکسانی در آزمایششوند که بتوان به نتایج یاي سازماندهی میگونهتحقیقات علمی به) 1

.ي مورد نظر استشناسی، یک نظام کلی براي تبیین پدیدهویژه در رواني علمی یا تئوري بهنظریه) 2

.شودپذیر میهاي منظم با روش تجربی امکانآوري دادهاولین قدم در ایجاد دانش، استقراست که از طریق جمع) 3

.دهدي مورد نظر ارائه میي پدیدهي قابل بررسی تجربی دربارهشاهدات اولیه، یک حدس اولیهدر استقراء دانشمند پس از م) 4

گیرد؟ي رویکرد رفتاري مورد بررسی قرار میاي است که در حوزهکدام گزینه، فرضیه- 48

.تخوراند زیستی قابل درمان اسآیا اختالل اضطرابی هراس از روش پس) 1

.پذیر استدادن به کاربر امکاندرمان اعتیاد به اینترنت با آگاهی) 2

.تواند به دیگران اعتماد کندچرا فردي که مراقبان نامناسبی در کودکی داشته، نمی) 3

.شودهاي دفاعی باعث آرام شدن رفتارهاي پرخاشگري میمکانیسم) 4

هستند؟نادرستدر کدام گزینه به تمامی ترتیببه» گرانسانا«و » شناختی«، »رفتاري«هاي رویکردهاي فرضپیش- 49

.تمام رفتارهاي انسان اکتسابی است ـ ذهن شبیه یک رایانه است ـ هر فردي مسئول اعمال خویش است) 1

.سازدرا میانسان فردي آزاد است ـ ذهن شبیه یک رایانه است ـ تجربه و تعامل با محیط انسان ) 2

.تمام رفتارهاي انسان اکتسابی است ـ ذهن در هنگام تولد یک لوح سفید است ـ هر فردي مسئول اعمال خویش است) 3

.سازدتجربه و تعامل با محیط انسان را میانسان فردي آزاد است ـ ذهن در هنگام تولد یک لوح سفید است ـ) 4

بیه بدنی از سوي والدین سبب ایجاد پرخاشگري در کودکـان مـی شـود،    تر براي بررسی این فرضیه که تنروش مناسب- 50

هاي این روش کدام است؟چیست و یکی از ویژگی

ي طبیعی ـ منتفی شدن ضرورت استفاده از روش آزمایشیمشاهده) 1

محدودي طبیعی ـ امکان بررسی تعداد زیادي از متغیرها در یک زمانمشاهده) 2

کنندگانبستگی ـ عدم آگاهی شرکتهم) 3

بستگی ـ امکان بررسی تعداد زیادي از متغیرها در یک زمان محدودهم) 4

149381/93%44%53

159217/93%37%53
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ي تحقیقی است؟کدام گزینه بیانگر یک فرضیه- 51

.گرددچرا عصبانیت سبب کاهش قند خون می) 1

.چگونه استفعالیت ناخودآگاه در هنگام خواب) 2

.شوددر دوران جوانی پاسخ داده می» من کیستم؟«سؤال ) 3

.دالیل چاقی و اضافه وزن عصبی چیست) 4

باشد؟در مورد روش آزمایشی کدام مورد صحیح می- 52

.شودي آزمایشگر دستکاري میطور مستقیم به وسیلهمتغیر وابسته، متغیري است که به) 1

.از مزایاي اصلی روش آزمایشی، بررسی تعداد زیادي از متغیرها در یک زمان محدود است) 2

.متغیر مستقل متغیري است که براي تغییر آزاد است) 3

.سازدي علّی را فراهم میگیري رابطههاي روش آزمایشی این است که امکان نتیجهاز ویژگی) 4

شناسی است؟دسته از موضوعات روانجزء کدامترتیببههر یک از موارد زیر - 53

»حرکات، زبان، شخصیت، اعمال«

رفتار، فرآیند روانی، فرآیند روانی، رفتار) 2رفتار، رفتار، فرآیند روانی، فرآیند روانی) 1

تاررفتار، فرآیند روانی، رفتار، رف) 4فرآیند روانی، رفتار، رفتار، فرآیند روانی) 3

کنند؟ي شغلی فعالیت میدر کدام حوزهترتیببهافراد زیر - 54

»مدیر روابط عمومی-مددکار –متصدي وام -دستیار بهداشت روانی -ي فروش نماینده«

تجارت ـ تحقیق ـ تجارت ـ خدمات اجتماعی ـ تجارت) 1

ی ـ تحقیق ـ تجارتخدمات اجتماعی ـ تحقیق ـ خدمات اجتماع) 2

تجارت ـ خدمات اجتماعی ـ تجارت ـ خدمات اجتماعی ـ تحقیق) 3

خدمات اجتماعی ـ خدمات اجتماعی ـ تجارت ـ تحقیق ـ تحقیق) 4

کدام عبارت صحیح است؟- 55

انسـان چگونـه رفتـار    «د، کوشـش شـد تـا بـه پرسـش      عنوان یک علم تجربی شناخته شـ شناسی بهمیالدي به بعد که روان1789از سال ) 1

.، پاسخ داده شود»کند؟می

است که ذهن انسـان را بـه   » برند؟آیا کودکان رفتارهاي والدین خود را به ارث می«هایی مانند شناسی در پی یافتن جواب پرسشعلم روان) 2

.خود مشغول کرده است

.پاسخ دهد» کند؟انسان چگونه رفتار می«هیم مطلقاً ساده و مستقیم به پرسش کوشد با طرح مفاشناسی علمی است که میروان) 3

.هاي علمی چندان دشوار نیستشناسان با استفاده از آخرین روشگیري علمی براي روانتوصیف و تبیین علمی رفتار انسان با جهت) 4

1979811/93%35%52
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ما به ماوراي رفتار …أکید آن بر این است که سازد و تما را می…فرض بنیادین بر این است که در رویکرد رفتاري پیش- 56
.قابل مشاهده برویم

ضمیر ناخودآگاه و تجربیات درونی ـ نیازي نیست) 1
ضمیر ناخودآگاه و تجربیات درونی ـ بهتر است) 2
تجربه و تعامل با محیط ـ نیازي نیست) 3
تتجربه و تعامل با محیط ـ بهتر اس) 4

ي علـت و  رابطـه …دهـد، از روش  ارتباط دو متغیر را نشان می…شناسی، روش هاي تحقیقی در رواندر میان روش- 57
ي کنترل شـده  یک مطالعه…دهد و روش صرفاً توصیفی از رفتار ارائه می…توان نتیجه گرفت؛ روش معلولی را نمی

.است

بستگی ـ آزمایشیي طبیعی ـ همدهبستگی ـ مشاههم) 1
بستگیي طبیعی ـ همآزمایشی ـ آزمایشی ـ مشاهده) 2
بستگیي طبیعی ـ همبستگی ـ مشاهدهآزمایشی ـ هم) 3
ي طبیعی ـ آزمایشیبستگی ـ مشاهدهبستگی ـ همهم) 4

.را مشخص کنید) 3(، )2(،)1(هاي در ارتباط با فرایند استقرا ـ قیاس، با توجه به تصویر داده شده شماره- 58

ها یا تغییر آنها ـ ساخت نظریهیا فرضیهدهی فرضیهها ـ شکلآزمایش و بررسی داده) 1
هایا فرضیهدهی فرضیهها یا تغییر آن ـ شکلها ـ ساخت نظریهآزمایش و بررسی داده) 2
هاها یا تغییر آن ـ آزمایش و بررسی دادهخت نظریهها ـ سایا فرضیهدهی فرضیهشکل) 3
ها یا تغییر آنها ـ ساخت نظریهها ـ آزمایش و بررسی دادهیا فرضیهدهی فرضیهشکل) 4

گرایی است؟ي انسانیک، از جمله انتقادات وارد بر نظریهکدام- 59

.داندرا صرفاً ناشی از عوامل محیطی میرفتار) 2.ماهیتی مکانیستی دارد) 1
.امکان تأییدپذیري این نظریه وجود ندارد) 4.ي رفتارها توجهی نداردبه ریشه) 3

شناسان درست است؟روانکدام بیان در خصوص فعالیت - 60

. روش علمی، کار دشواري نیستي رفتار انسان بااند که بررسی و مطالعهشناسان نشان دادهروان) 1

.  کنند تا با مشکالت به نحو مؤثري کنار بیایندها کمک میشناسان، مشکالت مردم را تحلیل کرده و به آنروان) 2

. ي دقیق رفتار انسان، به توصیف و تبیین علمی کامل رفتار انسان بپردازندکنند با بررسی و مطالعهشناسان تالش میروان) 3

هاي علمی به بررسی دقیق رفتار انسان بپردازند تا بتوانند تا حدودي به توصیف و تبیین رفتـار  کنند با کمک روششناسان کوشش میروان) 4

. نائل آیند
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.…جزبهکاوي است، ي موارد زیر از دالیل جبرگرا بودن رویکرد روانهمه- 61

ي آزاد و عوامل محیطیناچیز شمردن نقش اراده) 2هاي زیستیاساس مدلبري نظریهارائه) 1

ي نیروهاي ذاتی وسیلهتعیین رفتار کودك به) 4ناچیز شمردن نقش عوامل درونی) 3

ي تحقیقی است؟هاي زیر، یک فرضیهیک از بیانکدام- 62

شود؟ساله می18تا6آموزان سنین ش اضطراب و استرس دانشچرا احترام به پدر و مادر باعث کاه) 1

توان اثر منفی صداهاي پیرامونی مکان مطالعه را بر روي عملکرد یادگیري و یادآوري کاهش داد؟چطور می) 2

.شودمیهاي شهر تهران گویی فرزندان پسر و دختر خانوادههاي خارجی موجب افزایش دروغهاي ماهوارهي برنامهمشاهده) 3

آمـوزان مقطـع ابتـدایی آنـان     نشین استان گیالن با پیشرفت تحصیلی دانـش هاي اجارهآیا میان تحصیالت پدر و تحصیالت مادر در خانواده) 4

رابطه وجود دارد؟

گزینه صحیح است؟کدام- 63

.خصوص رفتار استي مورد نظر و بهدر پدیدههدف اصلی در تحقیقات کاربردي، گسترش و افزایش دانش ما ) 1

.شناسی استهاي فردي در تحقیقات رواني اصلی تفاوتمربوط به حوزه…ها شامل هوش، شخصیت و تفاوت بین انسان) 2

.شناسی در زندگی روزمره استهاي رواني علمی از یافتههدف از تحقیقات بنیادي، استفاده) 3

.ي علت و معلولی، از معایب روش آزمایشی استوي رفتار و قادر نبودن به نشان دادن رابطهعدم کنترل آزمایشگر ر) 4

:شناسی شناختی با آن مواجه است این است کهاز جمله مشکالتی که روان- 64

.ها وجود نداردي مستقیم برخی از پدیدهامکان بررسی و مشاهده) 1

.دهدتجربه و هیجانات را مورد غفلت قرار میآگاهی، ذهن،) 2

.داندي آزاد و عوامل محیطی را ناچیز مینقش اراده) 3

.کندها را تجربه میتواند همان چیزي باشد که آندهد، نمیتمام آن چیزي که فرد از خودش گزارش می) 4

او . عالیت ورزشی بر عملکرد یادگیري پرداخـت آموزان به بررسی اثر فمنظور ارتقا سطح کیفی یادگیري دانشمحققی به- 65

گروه اول پیش از آغاز تدریس به فعالیت ورزشی پرداختند و آموزان یک کالس را به دو گروه مساوي تقسیم نمود،دانش

ي مسـتقل و حـوزه  ترتیب، متغیـر وابسـته،   در آزمایش فوق، به. گروه دوم بدون انجام آن سر کالس درس حاضر شدند

کدام است؟تحقیقی 

فعالیت ورزشی ـ عملکرد یادگیري ـ بنیادي) 2عملکرد یادگیري ـ فعالیت ورزشی ـ کاربردي) 1

تدریس ـ فعالیت ورزشی ـ بنیادي) 4تدریس ـ عملکرد یادگیري ـ کاربردي) 3
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شناسی کنکورروان

این رویکرد اسـتفاده از  . فرد مرتبط باشد…و …ي هشناسی باید با تجربگرا بر این باورند که روانشناسان انسانروان- 66

.داندمی…ي انسان هاي علمی مرسوم را براي مطالعهروش

ـ هشیار ـ مناسب) ذهنی(غیرعینی ) 2ـ غیرهشیار ـ  نامناسب) غیرذهنی(عینی ) 1

ـ غیرهشیار ـ مناسب) یغیرذهن(عینی ) 4ـ هشیار ـ نامناسب) ذهنی(غیرعینی ) 3

: توان گفتشناسی میدر ارتباط با رویکردها در روان- 67

.هیچ رویکردي به تنهایی کارایی الزم را جهت توصیف و تبیین رفتار ندارد) 1

.ستشناسان اهاي مورد نظر رواني تعریفی دقیق و کمی از واژههی براي ارائهرویکرد، را) 2

.صورت یکسان مورد بررسی قرار دادتوان رفتارهاي مختلف افراد را بهبه کمک رویکردهاي متفاوت، می) 3

.گراشناختی، رفتارگرایی، رفتاري و انسانشناختی، زیست: اند ازشناسی عبارتشده در روانپنج رویکرد شناخته) 4

ي جمله. »تر خواهد بودپذیري او در محیط اطراف خود بیشافقدرت انعطهر قدر میزان ضریب هوشی فرد باالتر باشد، «- 68

شناسی است؟ي روانهاي مطالعهیک از روشحاضر بیانگر کدام

بستگیروش هم) 2ي طبیعیروش مشاهده) 1

روش آزمایشی ) 4روش تحقیق کاربردي) 3

بین علت و معلول را مورد توجه قرار دهد و هدف فعالیت علمی چه زمانی تحقق ي تواند رابطهشناس میچه زمانی روان- 69

یابد؟می

ي مورد نظر انجام شـده  شناختی شده باشد ـ زمانی که توصیفی علمی از پدیده هاي روانپذیر و تجربی از پدیدهاگر توصیفی علمی و آزمون) 1

. باشد

.ي مورد نظر انجام شده باشدي باالیی از اعتبار باشد ـ زمانی که توصیفی تجربی از پدیدهنی داراي درجهبیاگر پیش) 2

.هاي تجربی انجام شده باشدآوري دادهوجو و جمعي باالیی از اعتبار باشد ـ زمانی که جستبینی داراي درجهاگر پیش) 3

.شده باشد ـ زمانی که به دنبال حدس اولیه قابل بررسی باشدبینی علمی از مطالعات علمی و آزمایشیاگر پیش) 4

شناسان علمی کدام است؟ي صحیح در رابطه با عملکرد رواني زیر، گزینهبا توجه به جمله- 70

».شوندها پرحرف هستند و مردها زود عصبانی میاصوالً خانم«

.گیرندها قرار میتأثیر ارزشها همواره تحت دیدهشناسان در بررسی علمی پروان) 1

.هاي شخصی قرار بگیرند، خودداري کنندتأثیر پیش داوريکه تحتکنند از اینشناسان تا حد ممکن سعی میروان) 2

.شناسان علمی تفاوت چندانی نداردها با توصیف روانتوصیف افراد عادي از پدیده) 3

.آیدعمل میشود و پس از آن توصیف بهبینی میي مورد نظر پیشتدا پدیدهشناسی علمی ابدر روان) 4
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ي مورد نظر را تغییر دهد؟تواند پدیدهشناس در چه صورتی میروان- 71

ي مورد نظربینی دقیق و از طریق آن فهم صحیح از پدیدهبا پیش) 1
با استفاده از روش علمی) 2
صورت تجربیها بهآوري دادهجمعبا ) 3
با استفاده از دو فرایند مکمل استقرا و قیاس ) 4

باشد؟شناسی شناختی میهاي تحقیقی در روانکدام گزینه، از جمله حوزه- 72

ي شخصیت و هوشها در زمینهتفاوت بین انسان) 1
چگونگی ارتباط فرد با دیگران) 2
هاي عقالنی، اخالقی و هیجانیانسان در جنبهرشد) 3
هاي تفکر و زبان پردازش اطالعات در زمینه) 4

شناسی مطرح شد؟سندرم تطابق عمومی، توسط چه کسی و در کدام رویکرد روان- 73

شناختیکارل لشلی ـ رویکرد زیست) 2شناختیهانس سلیه ـ رویکرد زیست) 1
گرا پل بروکا ـ رویکرد انسان) 4گراابراهام مازلو ـ رویکرد انسان) 3

تر است؟صحیح» شناسیعلم روان«کدام موضوع در خصوص - 74

ي عملی رفتار و فرایندهاي روانیمطالعه) 1
ي مستقیمي علمی رفتار و اعمال روانی غیرقابل مشاهدهمطالعه) 2
ي مستقیمي عملی رفتار و فرایندهاي روانی قابل مشاهدهمطالعه) 3
ي مستقیمي علمی رفتارهاي اجتماعی قابل مشاهدهمطالعه) 4

» ترین کنترل آزمایشگر روي رفتارکم«و » مشکالت تفسیري«ترتیببهشناسی هاي تحقیق در روانیک از روشدر کدام- 75
وجود دارد؟

ي طبیعیبستگی ـ مشاهدههم) 2بستگیآزمایشی ـ هم) 1
آزمایشی ـ آزمایشی) 4بستگیي طبیعی ـ هممشاهده) 3

هاي این رویکرد کدام است؟هاي استفاده شده در کدام رویکرد است و یکی از ویژگیمتن زیر معرف روش- 76
شاور مدرسه تصمیم گرفت براي حل ایـن  م. کندسارا در مدرسه، خجالتی است و از صحبت کردن در جمع امتناع می«

هایی را که مستلزم صحبت کردن در جمع هاي گروهی مدرسه وارد کند و مسئولیتکم سارا را در فعالیتمسأله، ابتدا کم
».تدریج این مشکل وي حل شوداست، به وي بسپارد تا به

ا ـ جبرگرایانهگرانسان) 2رفتاري ـ مبهم بودن) 1
گرا ـ مکانیستی بودنانسان) 4رفتاري ـ ماشینی بودن) 3
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متندوروز،پایانیواولیههايساعتدرآموزاندانشيحافظهعملکردمیزانبررسیبرايشناختی،روانپژوهشیکدر- 77

هايمتنتاخواهیممیهاآنازاهگآنودهیممیقرارمدرسهچندآموزاندانشاختیاردریادشدههايدر زمانرامشابه

چهدرتحقیقاین. کنیممیمقایسههمباراآمدهدستبهنتایجسپسوکنندبیانحفظازي بعد،دقیقهچندرا،شدهداده

گیرد؟میقرارتريکوچکي تحقیقیحوزهچهدرواصلیتحقیقیيحوزه

فرديهايبنیادي ـ تفاوتتحقیقات) 2فرديهايدي ـ تفاوتکاربرتحقیقات) 1

بنیادي ـ شناختیتحقیقات) 4کاربردي ـ شناختیتحقیقات) 3

ي موردنظر را تغییر دهد؟تواند پدیدهدهد که میشناس را در حالتی قرار مییک از موارد زیر روانکدام- 78

کارگیري روش علمی در توصیفبه) 2هار و تجربی از پدیدهپذیتوصیفی آزمون) 1

بینی دقیقموردنظر از طریق پیشيفهم صحیح پدیده) 4هاي شخصیتأثیر نپذیرفتن از ارزش) 3

هاي کنند و نتایج روشهاي مرتبط با فرد استفاده میي انسان از چه تجربهشناسان براي مطالعهگرا، رواندر رویکرد انسان- 79

دانند؟می مرسوم را چه میعل

ـ هشیار ـ مناسب) ذهنی(غیرعینی ) 2نامناسبـ غیرهشیار ـ ) غیرذهنی(عینی ) 1

ـ غیرهشیار ـ مناسب) غیرذهنی(عینی ) 4ـ هشیار ـ نامناسب) ذهنی(غیرعینی ) 3

ي ایستگاه بررسی کنیم تـا از آن بـه منظـور    بین مدار بستهاگر رفتار مسافران هنگام سوار شدن به مترو را از طریق دور- 80

ي علت و معلولی را نتیجه گرفت و جزء توان از نتایج این تحقیق رابطهسازي استفاده کنیم، آیا میریزي براي فرهنگبرنامه

شناسی است؟هاي تحقیقی در روانکدام حوزه

خیر ـ کاربردي) 4بله ـ کاربردي) 3خیر ـ بنیادي) 2بله ـ بنیادي) 1

است؟نادرستکدام عبارت - 81

.کندي دوران کودکی تأکید میکاوي در تبیین تحول انسان به نقش تعامل غرایز ذاتی و تجارب اولیهي رواننظریه) 1

.شیمیایی مغز باشدي کارکردهاي نامناسب در فرایند زیستنتیجهشناختی افسردگی ممکن استبنا بر فرض رویکرد زیست) 2

دانست و دیگري به عوامل غریزي و ناهشیار تأکید داشـت، قـرار   گرایی بین دو رویکرد که یکی انسان را تحت تأثیر محیط میرویکرد انسان) 3

.گرفت

.ها پرداختي منحصر به فرد انساني تجربهرسوم علمی به مطالعههاي مگرا معتقدند که باید با استفاده از روششناسان انسانروان) 4

پذیر است؟در کدام رویکرد امکان» !دانم مصرف الکل نادرست است اما دست خودم نیستمی«:گویددرمان فردي که می- 82

رفتاري) 4زیست شناختی) 3گراییانسان) 2شناختی) 1
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شناسیـ کلیات روان1فصل 

رتر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

یک از تحقیقات زیر بنیادي است؟کدام- 83

هاهاي کاهش تصادف جادهبررسی راه) 2ي اثر آب و هوا بر اخالقمطالعه درباره) 1

تهرانهاي مشکل ترافیک حلي راهمطالعه) 4هاي جلوگیري از افت تحصیلیبررسی راه) 3

شناسی است؟هاي اصلی تحقیقی در روانیک از حوزهجزء کدامترتیببههرکدام از موارد زیر، - 84

»ها، اختالالت رفتاري، رشد اخالقی، زباننگرش«

شناختی، رشدي، رشدي، فیزیولوژیک) 2اجتماعی، رشدي، اجتماعی، شناختی) 1

هاي فردي، اجتماعی، رشديشناختی، تفاوت) 4هاي فردي، رشدي، شناختیاجتماعی، تفاوت) 3

بندي کنش مغـز کـدام   در منطقه» بروکا«ي اي بود و روش مورد استفادهقدم پژوهش در چه حوزهپیش» هانس سلیه«- 85

است؟

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با افسردگی ـ تکه) 1

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی ـ تکه) 2

برداريـ عضوتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی ) 3

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با افسردگی ـ عضو) 4

درستی بیان شده است؟هاي روش تحقیق علمی بهدر کدام گزینه، ویژگی- 86

.ها تا حد امکان بدون تغییر بمانندصورت نظري گردآوري شده و نظریهها بایستی بهداده) 1

.صورت تجربی صورت بگیردها باید بهآوري دادهجمعوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت معین است که در آن فرایند جست) 2

.طور منظم مورد بررسی قرار بگیرند ولی تا پایان تحقیقات بدون تغییر بمانندها باید بهدر این روش نظریه) 3

.می گیرندطور منظم مورد بررسی قرارها بهوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین است که در آن نظریهفرایند جست) 4
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سطحیهاي سهمجموعه کتاب
24

شناسیـ کلیات روان1فصل 

رتر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

یک از تحقیقات زیر بنیادي است؟کدام- 83

هاهاي کاهش تصادف جادهبررسی راه) 2ي اثر آب و هوا بر اخالقمطالعه درباره) 1

تهرانهاي مشکل ترافیک حلي راهمطالعه) 4هاي جلوگیري از افت تحصیلیبررسی راه) 3

شناسی است؟هاي اصلی تحقیقی در روانیک از حوزهجزء کدامترتیببههرکدام از موارد زیر، - 84

»ها، اختالالت رفتاري، رشد اخالقی، زباننگرش«

شناختی، رشدي، رشدي، فیزیولوژیک) 2اجتماعی، رشدي، اجتماعی، شناختی) 1

هاي فردي، اجتماعی، رشديشناختی، تفاوت) 4هاي فردي، رشدي، شناختیاجتماعی، تفاوت) 3

بندي کنش مغـز کـدام   در منطقه» بروکا«ي اي بود و روش مورد استفادهقدم پژوهش در چه حوزهپیش» هانس سلیه«- 85

است؟

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با افسردگی ـ تکه) 1

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی ـ تکه) 2

برداريـ عضوتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی ) 3

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با افسردگی ـ عضو) 4

درستی بیان شده است؟هاي روش تحقیق علمی بهدر کدام گزینه، ویژگی- 86

.ها تا حد امکان بدون تغییر بمانندصورت نظري گردآوري شده و نظریهها بایستی بهداده) 1

.صورت تجربی صورت بگیردها باید بهآوري دادهجمعوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت معین است که در آن فرایند جست) 2

.طور منظم مورد بررسی قرار بگیرند ولی تا پایان تحقیقات بدون تغییر بمانندها باید بهدر این روش نظریه) 3

.می گیرندطور منظم مورد بررسی قرارها بهوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین است که در آن نظریهفرایند جست) 4
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سطحیهاي سهمجموعه کتاب
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شناسیـ کلیات روان1فصل 

رتر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

یک از تحقیقات زیر بنیادي است؟کدام- 83

هاهاي کاهش تصادف جادهبررسی راه) 2ي اثر آب و هوا بر اخالقمطالعه درباره) 1

تهرانهاي مشکل ترافیک حلي راهمطالعه) 4هاي جلوگیري از افت تحصیلیبررسی راه) 3

شناسی است؟هاي اصلی تحقیقی در روانیک از حوزهجزء کدامترتیببههرکدام از موارد زیر، - 84

»ها، اختالالت رفتاري، رشد اخالقی، زباننگرش«

شناختی، رشدي، رشدي، فیزیولوژیک) 2اجتماعی، رشدي، اجتماعی، شناختی) 1

هاي فردي، اجتماعی، رشديشناختی، تفاوت) 4هاي فردي، رشدي، شناختیاجتماعی، تفاوت) 3

بندي کنش مغـز کـدام   در منطقه» بروکا«ي اي بود و روش مورد استفادهقدم پژوهش در چه حوزهپیش» هانس سلیه«- 85

است؟

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با افسردگی ـ تکه) 1

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی ـ تکه) 2

برداريـ عضوتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی ) 3

برداريتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با افسردگی ـ عضو) 4

درستی بیان شده است؟هاي روش تحقیق علمی بهدر کدام گزینه، ویژگی- 86

.ها تا حد امکان بدون تغییر بمانندصورت نظري گردآوري شده و نظریهها بایستی بهداده) 1

.صورت تجربی صورت بگیردها باید بهآوري دادهجمعوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت معین است که در آن فرایند جست) 2

.طور منظم مورد بررسی قرار بگیرند ولی تا پایان تحقیقات بدون تغییر بمانندها باید بهدر این روش نظریه) 3

.می گیرندطور منظم مورد بررسی قرارها بهوجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین است که در آن نظریهفرایند جست) 4
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شناسی کنکورروان
5444: کد کتاب

هاي مختلفی تقسیم شـوند تـا تـأثیر    آموزان یک مدرسه خواسته شد تا به گروهشناختی، از دانشدر یک پژوهش روان«- 87

شناسی است و به هاي رواناین تحقیق جزء کدام دسته از پژوهش» .هاي رهبري گروه را بر آنان بسنجندآموزش مهارت

دارد؟هاي اصلی پژوهشی تعلق کدام یک از حوزه

هاي فرديتحقیقات کاربردي ـ تفاوت) 2تحقیقات بنیادي ـ اجتماعی) 1

هاي فرديتحقیقات بنیادي ـ تفاوت) 4تحقیقات کاربردي ـ اجتماعی) 3

؟باشدنمیهاي رویکرد رفتاري هاي زیر جزء یافتهیک از گزینهکدام- 88

حذف رفتار ناسازگارانه و جایگزینی رفتار مطلوب) 1

تحت کنترل گرفتن فرایندهاي خودکار جسمانی) 2

دالیل عدم یادآوري رویدادهاي سه سال اول زندگی) 3

رفتارهاي ناخواستهدرمان ) 4

هاي این رویکرد شود و از یافتهمیشناختی مطرحدر کدام رویکرد روان» اصالح رفتار نامناسب از روش پاداش و تنبیه«- 89

کدام است؟

برداريشناختی ـ تکهزیست) 2مراتب نیازهاي مازلوگرایی ـ سلسلهانسان) 1

بستگی کاوي ـ رفتار دلروان) 4خوراند زیستیرفتاري ـ پس) 3

توان به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب کرد؟کدام گروه را میهاي زیر از میان گروه- 90

ي دوم راهنمایی شهر تهرانآموزان پایهدانش) 1

ي سوم راهنمایی آموزان دختر پایهدانش) 2

.هستندکه همکالس18ي سوم راهنمایی با معدل باالي آموزان دختر پایهدانش) 3

سان ي هوشی یکي دوم راهنمایی با بهرهآموزان دختر و پسر پایهدانش) 4

ها چیست؟شوند و وجه مشترك این یافتهشناختی بررسی میها در رویکرد زیستکدام یافته- 91

برداري از بخشی از مغزهاي لشلی ـ تکهبندي کنش مغز و یافتهمنطقه) 1

خوراند زیستی ـ تغییرات هورمونی مؤثر بر استرسبندي کنش مغز و پسمنطقه) 2

لشلی و تحریک الکتریکی مغز ـ تأثیر هیپوتاالموس بر احساساتهاي یافته) 3

ي بین فرایندهاي روانی و فیزیولوژیکیخوراند زیستی ـ رابطهتحریک الکتریکی مغز و پس) 4
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سطحیهاي سهمجموعه کتاب
26

شناسیـ کلیات روان1فصل 

کدام رویکرد از نظر نوع نگاه به فرد با دیگر رویکردها تفاوت دارد و این تفاوت به چه علت است؟ - 92

.دهدهاي عصبی ـ زیستی مورد بررسی قرار میشناختی ـ زیرا انسان را از نظر فعالیت) 1

. دهدگرا ـ زیرا انسان را از درون و از منظر خود فرد مورد بررسی قرار میانسان) 2

.داندهاي بیرونی را بر محیط درونی تأثیرگذار میشناختی ـ زیرا محرك) 3

.دهی رفتار مؤثر دانسته استها را بر شکلها و تنبیهکاوي ـ زیرا پاداشروان) 4

تواند متضمن کدام عیب میاند،نوزادانی که در روزهاي اول در یک زایشگاه به دنیا آمدهي رفتاري گزارش از مشاهدهتهیه- 93

باشد؟

ي سطحیعدم کفایت مشاهده) 2عدم امکان بررسی فرضیه از این روش) 1

ي علّیگیري رابطهعدم نتیجه) 4عدم کنترل رفتارِ آزمایشگر) 3

هایی انجام چه فعالیتترتیببه، »هااستقرا از داده«ي یک نظریه از طریق استقرا و قیاس، پیش و پس از در فرایند ارائه- 94

شود؟می

ها ـ ساخت نظریه یا تغییر آنآزمایش و بررسی داده) 1

هاآوري اطالعات ـ آزمایش و بررسی دادهمشاهده و جمع) 2

ساخت نظریه یا تغییر آن ـ قیاس) 3

ها ـ قیاسآزمایش و بررسی داده) 4

پیشقدم پژوهش در مورد …متعلق به چه کسانی است و ترتیببه» روش عضوبرداري«و » ي سندرم تطابق عمومینظریه«- 95

.ها بوده استتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی در حیوانات و انسان

لشلی ـ بروکا ـ لشلی) 2سلیه ـ لشلی ـ سلیه) 1

سلیه ـ بروکا ـ سلیه) 4بروکالشلی ـ سلیه ـ) 3

گیرد؟تري قرار میي تحقیقی کوچکشناسی است و در چه حوزهرواني بنیادي در تحقیقات یک از موارد زیر مربوط به حوزهکدام- 96

چگونگی کاهش اثر سوء رفتار یک مادر مبتال به شیدایی بر فرزندش ـ شناختی) 1

ي تیزهوشان ـ رشديآموزان یک مدرسههاي تندخوانی در دانشپیدا کردن روش) 2

هاي فرديمطالعه، گردآورري و تجزیه و تحلیل تعاریف مختلف از اختالالت رفتاري گوناگون ـ تفاوت) 3

ـ اجتماعیمعتادهاي هاي رفتاري در کودکان خانوادهکاهش ریسک) 4
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سطحیهاي سهمجموعه کتابشناسیـ کلیات روان1فصل 
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شناسی کنکورروان
5444: کد کتاب

است؟» تعریف عملیاتی حافظه«کدام عبارت - 97

.ظرفیت فرد در فراموش نکردن اطالعات است) 1

.یاد سپردن اطالعات استقدرت به) 2

.توانایی فرد در ثبت ذهنی وقایع است) 3

.شودگیري میاندازه» ريآندره«متغیري است که توسط آزمون ) 4

است؟نادرستبا توجه به سلسله مراتب نیازهاي ارائه شده توسط ابراهام مازلو، کدام گزینه - 98

.دانستعنوان اوج پیشرفت در ارضاي نیازها میرا بهمازلو نیاز به خودشکوفایی، نیاز براي تحقق دیگران و درك کامل توانایی فرد،) 1

.بندي شوندصورت سلسله مراتب طبقهتوانند بهها میهاي گوناگون مطالعه کرد و متوجه شد که آندر موقعیتمازلو نیازهاي انسان را ) 2

بایست حداقل تا قسمتی ارضا شوند تا نیازهاي باالتر سلسله مراتـب  مازلو معتقد بود نیازهایی در سطوح پایین مانند گرسنگی و تشنگی می) 3

.با اهمیت گردند

.ي افراد ذاتی استبود نیازها در سلسله مراتب حداقل در همهاو معتقد ) 4

جز متغیر مستقل ثابت نگه داشته شود؟در روش آزمایشی چرا باید همه چیز به- 99

.تا بتوانیم متغیر وابسته را از متغیر مستقل جدا کنیم) 1

.تا بتوانیم تأثیر متغیرهاي دیگر را نیز بررسی کنیم) 2

.تا بتوانیم عملکرد فرد را در رابطه با متغیر وابسته بررسی کنیم) 3

.ي دستکاري متغیر مستقل مورد نظر ماستتغییر حاصل نتیجهتا بتوانیم با اطمینان بگوییم که ) 4

شناسی اشاره دارد؟به کدام رویکرد روان» با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد/ سیه، لعل نگردد گر جان بدهد سنگ«شعر -100

رفتاري) 2شناختی) 1

گراانسان) 4کاويروان) 3
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