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کدام عبارت، در خصوص روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی درست است؟ 1

از پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات عمیق از افراد استفاده می شود.1)

یک آزمون در اجراهای متعدد متغیرهای متفاوتی را اندازه می گیرد.2)

مصاحبه بدون نظام مستلزم وقت زیادی در جمع آوری اطالعات است.3)

از طریق مشاهده از افراد به طور مستقیم درباره رفتار و احساسات سؤال می شود.4)

کدام گزینه درست است؟ 2

اکثر روان شناسان، روان شناسی را علم مطالعه رفتار انسان و شناخت او می دانند.1)

شناخت پایه شامل احساس، توجه و ادراک می شود.2)

فرایندهای ذهنی را به واسطه نتایجی که دربردارد استنباط می کنیم.3)

فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه را ادراک می گویند.4)

در کدام گزینه به درستی دلیل این مطلب که «همه نظریه های علمی در دو سطح ظاهری و تجربی به یک اندازه رشد نکرده اند.» بیان شده

است؟
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عدم وجود پشتوانه تجربی قوی در برخی نظریه های روان شناسی1)

غیرقابل بررسی بودن ساختار ظاهری برخی نظریه ها در زمان ارائه از لحاظ تجربی2)

غیرقابل بررسی بودن ساختار تجربی برخی نظریه ها در زمان ارائه3)

دشواری توصیف و تب�ن نظریه ها به خاطر وجود علل متعدد4)

چه تعداد از عبارات زیر غلط می باشد؟

الف) موفقیت در رسیدن به (توصیف و پیش بینی) به چگونگی تب�ن و کنترل پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

ب) دانشمندان به واسطه روش علمی، موقعیت ناشناخته ای را که با طرح مسئله شناسایی کرده اند روشن می کنند.

ج) نظام دار بودن در تعریف روش علمی، اشاره به اهداف مشخصی از روش علمی می کند که دانشمندان به صورت منظم آن را طی

می کنند.

د) پیش بینی و کنترل موضوعی که توصیف و تب�ن روشن تری داشته باشد، آسان تر است.
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چهار4)سه3)دو2)یک1)

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با شناخت نادرست می باشد؟ 5

در شناخت عالی، استدالل به انواع مختلف تفکر، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری تقسیم می شود.1)

متخصصان به فرایندهایی همچون توجه، ادراک و حافظه «شناخت پایه» می گویند.2)

حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادراکی است.3)

هر چه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود.4)



با توجه به جامع ترین تعریف از روان شناسی، هر یک از جمالت زیر به کدام وجه از ویژگی دوگانه این تعریف اشاره دارد؟

الف) نگین به دلیل عدم توجه و آینده نگری اولویت بندی اهداف خود، دچار احساس سرخوردگی و شکست شده است.

ب) حامد با تماشای مسابقات ژیمناستیک در سطح جهانی، به ادامه فعالیت خود در این حوزه می پردازد و هر روز ورزش می کند.

ج) محمد به عنوان یک قاضی به قضاوت رفتارهای محرمانه می پردازد.
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فرآیندهای ذهنی _ رفتار _ شناخت2)رفتار _ رفتار _ شناخت1)

شناخت _ رفتار _ رفتار4)فرآیندهای ذهنی _ فرایندهای ذهنی _ رفتار3)

کدام عبارت در رابطه با مفهوم متغیر نادرست است؟ 7

باعث سهولت اندازه گیری می شود.2)یعنی هر چیزی که تغ�ر می کند.1)

با میزان دقت اندازه گیری، رابطه مستقیم دارد.4)مقادیر مختلفی را شامل می شود.3)

کدام یک از گزینه های زیر در مورد اهداف روان شناسی نادرست است؟ 8

علوم تجربی و روان شناسی، هر دو هدفی مشترک دارند.1)

هر دانشمند زمانی که یک پدیده را تب�ن می کند، به علل اتفاق افتادن آن در جهان می پردازد.2)

روان شناسان غالبًا تحت تأثیر پیش فرض ها و نظریات پذیرفته شده در هر علم قرار نمی گیرند.3)

مواجهه یک دانشمند با یک موضوع یا پدیده تحت تأثیر چگونگی توصیف او از آن پدیده است.4)

مفاهیم زیر مربوط به کدام یک از منابع کسب شناخت هستند؟

«مطالعه قرآن برای پاسخ به سؤاالت _ گفتگو با معلم برای حل مسئله _ الهام گرفتن از بزرگان دین»
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روش فلسفی _ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین _ شهود1)

استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین _ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین _ شهود2)

استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین _ روش فلسفی _ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین3)

شهود _ روش فلسفی _ استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین4)

«احمد که به همراه خانواده به پارک رفته بودند، با شنیدن صدایی جهت آن را دنبال نمود و متوجه یک بچه گربه در بین بوته ها شد. او

بالفاصله تصمیم گرفت که بچه گربه را با خود به خانه ببرد؛ زیرا نگران این بود که نکند کودکان دیگر، او را آزار دهند و یا از گرسنگی

بمیرد»؛ با توجه به مطلب باال به ترتیب سطوح مختلف شناخت پایه و عالی این موضوع کدام است؟

10

(1
شنیدن صدا (احساس)، دنبال کردن جهت صدا (توجه)، تشخیص بچه گربه (ادراک)، نگرانی احمد (تفکر)،  مردن گربه از گرسنگی (قضاوت)،

بردن به خانه (تصمیم گیری)

(2
صدا (محرک)، تشخیص بچه گربه (احساس)، نگرانی احمد (ادراک)، اذیت کردن گربه (استدالل)، مردن گربه از گرسنگی (قضاوت)، بردن به

خانه (حل مسأله)

(3
صدا (احساس)،  دیدن گربه (ادراک)، اذیت کودکان (تفکر)، مردن گربه از گرسنگی (قضاوت)، نگرانی احمد (استدالل)، بردن به خانه (حل

مسأله)

(4
رفتن به طرف صدا (توجه)، دیدن بوته (احساس)، دیدن بچه گربه (ادراک)، آزار کودکان (استدالل)، مردن گربه از گرسنگی (قضاوت)، بردن

به خانه (تصمیم گیری)



صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟

الف) فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله های علمی است.

ب) تعریف عملیاتی باید به گونه ای باشد که بیش تر افراد با مطالعه آن به برداشت یکسان یا تقریبًا یکسانی برسند.

پ) منظور از «هوش»، عددی است که با اجرای «آزمون سازگاری» به دست می آید.

ت) استدالل های منطقی از روش های شهودی کسب آگاهی و معرفت است.
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غ _ غ _ ص _ غ4)ص _ غ _ ص _ غ3)ص _ غ _ غ _ ص 2)ص _ ص _ غ _  غ1)

برای بررسی صحت یک فرضیه از چه مالکی استفاده می کنیم؟ 12

2)فرضیه تا به نظریه تبدیل نشود امکان بررسی آن وجود ندارد.  1)
 از روش های منطقی و فلسفی برای آزمودن فرضیه استفاده

می کنیم.

باورهای عرفی جامعه مالک سنجش یک فرضیه است.4) باید فرضیه را براساس مشاهدات تجربی بیازما�م.3)

در تعریف روا ن شناسی به علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی، به ترتیب کدام یک از مفاهیم زیر با رفتار و فرآیندهای ذهنی مرتبط است؟ 13

توجه به حیوانات _ استدالل و تصمیم گیری2)النه سازی برخی پرندگان _ راه رفتن انسان1)

 قضاوت اشتباه _ شنا کردن در دریا4) حرکت جمعی حیوانات _ تفکر در مورد مسائل فلسفی3)

کدام مورد جزء علل دانشمندان از ارائه تعریف دقیق، شفاف و قابل اندازه گیری از متغیر نیست؟ 14

 رعایت مسائل اخالقی4)رسیدن به برداشت یکسان3)سهولت در اندازه گیری2)انجام آزمایش صحیح1)

کدام گزینه در مورد منابع کسب آگاهی و معرفت نادرست است؟ 15

2)انسان برای کسب معرفت از منابع گوناگونی استفاده می کند.1)
 همه منابع شناخت علی رغم تفاوت روش های مشابهی را طی

می  کنند.

 منابع چهارگانه را نباید در مقابل یکدیگر قلمداد نمود.4) روش های فلسفی مربوط به عقل هستند.3)

به ترتیب درستی یا نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟

- گاهی برخی از مسائلی را که با کمک مشاهده مستقیم نمی توان بررسی کرد، می توان از طریق پرسش نامه مطالعه کرد.

- وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فردی بپرسیم، از مصاحبه نظام دار استفاده خواهیم کرد.

- در مراحل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست.

- انواع مصاحبه ها با توجه به موقعیت مصاحبه شکل می گیرد و تنها به دو شکل «کامًال ساختاریافته» و «بدون ساختار» متداول است.

16

ص _ غ _ ص _ غ4)غ _ غ _ ص _ ص    3)ص _ غ _ ص _ ص2)ص _ ص _ غ _ غ  1)



هر کدام از پرسش های زیر در پی دست یابی به کدام یک از اهداف علم روان شناسی هستند؟

الف) آیا هرگونه اختالف حقوقی برابر با جرم است؟

ب) علل وقوع جرم چیست؟

ج) آیا محیط خانواده در دوران کودکی، احتمال وقوع جرم در دوره بزرگ سالی را افزایش می دهد؟
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توصیف _ توصیف _ تب�ن2)تب�ن _ توصیف _ توصیف       1)

توصیف _ تب�ن _ تب�ن4)تب�ن _ تب�ن _ توصیف     3)

پژوهش یک دانشمند در حوزۀ روان شناسی تجربی با کدام گزارۀ زیر می تواند آغاز شود؟ 18

آیا داروهای روان گردان تأثیر بلندمدتی بر  کارکرد شناختی می گذارند؟1)

تکرار به موقع خاطرات باعث تحکیم حافظه می شود.2)

بر اساس فرآیند رسش، آدمی از دورۀ جنینی تا مرگ، برخی خصوصیات را در جنبه های مختلف رشد از خود نشان خواهد داد.3)

آیا همۀ علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر هستند؟4)

تعدادی از مدارس برای پذیرش دانش آموزان، ابتدا از آن ها آزمون های هوش می گیرند؛ کدام عبارت در این رابطه می تواند تعریف عملیاتی

هوش باشد؟
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متغیری است که توسط آزمون ریون با اعداد مشخص اندازه گیری می شود.1)

توانایی فرد است که تا حد بسیاری تحت تأثیر مادر است.2)

قدرت یادگیری و توانایی تجزیه و تحلیل فرایندهای شناختی است.3)

ظرفیت فرد برای کسب اطالعات و یادگیری است.4)

هر کدام از گزاره های زیر در پی دستیابی به کدام یک از اهداف علم روان شناسی هستند؟

الف) به ترتیب وسواس فکری و عملی و پارانوئید متأثر از چه عواملی می باشند؟

ب) آیا توهم یکی از ویژگی های اسکیزوفرنی است؟

ج) استرس به افزایش بیماری پارکینسون منجر می شود.
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توصیف _ توصیف _ تب�ن2)تب�ن _ توصیف _ پیش بینی1)

تب�ن _ توصیف _ تب�ن4)تب�ن _ تب�ن _ توصیف3)

در ارتباط با روش های جمع آوری اطالعات، موارد کدام گزینه با یکدیگر هماهنگ نیست؟ 21

ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی - نتیجه یکسان یا تقریبًا یکسان در دفعات متعدد اجرا1)

ضرورت استفاده با احتیاط از نتایج آن ها _ لزوم ثبت دقیق و دوری از پیش داوری ها2)

امکان اخذ اطالعات بیشتر _ استفاده در همه پرسی ها3)

استفاده برای اخذ اطالعات عمیق _ وقت گیر بودن و نیازمندی به آموزش های ویژه4)



کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هر یک از سؤاالت زیر است؟

الف) معیار روان شناسان برای آگاهی از درستی یا نادرستی پاسخ داده شده به سؤاالت روان شناسی کدام است؟

ب) «عدم تمایل دانشمندان به اینکه همانند یک لوح فشرده باشند.» مربوط به کدام سطح از سطوح شناخت است؟

پ) «پرنیان در روز تولدش از پدر خود یک دستبند طال و از مادرش یک خانه عروسکی بزرگ هدیه می گیرد.»، تمایل بیشتر پرنیان به خانه

عروسکی نشان از وجود کدام نوع پردازش در او دارد؟

ت) وقتی همه اصول حافظه کنار یکدیگر بیایند، چه چیزی شکل می گیرد؟
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مطابقت با واقعیت های تأ�د شده علم روان شناسی _ تفکر _ مفهومی _ نظریه های فراموشی1)

قابلیت بررسی آن پاسخ با روش  های علمی _ بازنمایی _ مفهومی _ فرضیه یادگیری2)

   مطابقت با واقعیت های تأ�د شده علم روان شناسی _ حافظه _ ادراکی _ نظریه یادگیری3)

قابلیت بررسی آن پاسخ با روش  های علمی _ تفکر _  ادراکی _ نظریه های فراموشی4)

در صورت تأ�د تجربی گزاره «استرس باعث عدم تمرکز می شود» و در صورت ترکیب گزاره های تأ�دشده «تأثیر استرس بر عدم تمرکز» و

«تأثیر خستگی بر عدم تمرکز» به ترتیب کدام یک از بیان های علمی حاصل می شود؟
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 فرضیه _ نظریه2) اصل _ نظریه  1)

نظریه _ اصل4)قانون _ اصل 3)

کدام گزینه از منظر علم روان شناسی صحیح است؟ 24

(1
 اگر مجموعه ای به هم پیوسته از اصول و قوانین روان شناسانه داشته باشیم، بدون پشتوانه تجربی قوی هنوز نمی توان این مجموعه را

«نظریه» نامید.

قواعد مشخص روش علمی باعث می شوند که این روش، هدفمند باشد.2)

 عبارت «سبک تصمیم گیری اجتنابی به از دست دادن زمان منجر می شود.» نمونه ای از پیش بینی است.3)

 با بررسی نظر روان شناسان مختلف می توان به تعریف واحدی از روان شناسی رسید.4)

چه تعداد از مفاهیم زیر به درستی ذکر شده اند؟

الف) تعریف عملیاتی: در تعریف عملیاتی موقعیت ناشناخته خلق می شود.

ب) روان شناسی: علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی (شناخت) است.

ج) روش علمی: فرایند جست  و جوی نظام دار برای مشخص کردن یک متغیر معین.

د) هوش: قدرت سخنوری در محیط که با اجرای آزمون سازگاری به دست می آید.

ه_) تکرارپذیری: ویژگی روش علمی که بر خصوصی و شخصی نبودن یافته های علمی اشاره دارد.
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 سه4)چهار3)یک2)دو1)

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟

الف) در رابطه با شناخت، کدام مورد نادرست است؟

ب) در جشن تولد کوثر، مادرش به او دستبند طال و پدرش به او یک خرس عروسکی بزرگ هدیه داد. تمایل بیشتر کوثر به دستبند طال

نشان دهنده وجود کدام نوع پردازش در او می باشد؟

26

الف) با توجه به سلسله مراتب شناخت، مرحله توجه بعد از ادراک قرار دارد. _ ب) مفهومی1)

الف) هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل فهم پیچیده تر می شود. _ ب) ادراکی2)

الف) پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است و همه انسان ها در عمل پردازش به یک شیوه یکسان عمل می کنند. _ ب) ادراکی3)

(4
الف) متخصصان به فرایندهای توجه، ادراک و حافظه شناخت پایه می گویند و روان شناسی نوین، در تب�ن موضوعات مورد مطالعه، با واژه

«شناخت» بسیار سروکار دارد. _ ب) مفهومی



چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟

الف) مواجهه دانشمند با مسئله برخالف فرد عادی منظم و قاعده مند است.

ب) تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه گیری می شود.

ج) در اندازه گیری، همه افراد با مطالعه تعریف متغیر به برداشتی یکسان یا تقریبًا یکسانی می رسند.

د) دانشمند با جست و جو، موقعیت ناشناخته را خلق می کند.

27

چهار4) سه3) دو2)یک1)

عبارت «افراد عصبانی در خطر امراض قلبی - عروقی قرار دارند.» بیانگر چه سطحی از بررسی رفتار انسان است؟ 28

تب�ن4)ارزشیابی3)توصیف2)کنترل1)

کدام عبارت در مورد اهداف علم روان شناسی صحیح نیست؟ 29

در روان شناسی تجربی، سعی بر مطالعه مهم ترین علل بروز پدیده  دارند که به هدف «تب�ن» مربوط می شود.1)

گزاره «نمرات کیفی برای دانش آموزان دبستانی، باعث کاهش حفظ کردن طوطی وار دروس می شود.» نمونه ای از تب�ن است.2)

مهم ترین دلیل دشواری دستیابی به توصیف و تب�ن پدیده های روان شناختی، این است که تحت تأثیر علل زیادی هستند.3)

روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند.4)

در کدام یک از گزینه ها، ضمن اشاره به هر دو سطح شناخت، ترتیب مراحل آن نیز حفظ شده است؟ 30

(1
امیر هنگام راه رفتن در جنگل صدایی شنید و متوجه شد که یک حیوان وحشی در آن اطراف است. بعدها خاطره آن را برای خانواده اش

تعریف کرد.

(2
سیما هنگام راه رفتن در جنگل متوجه شد یک گراز در آن اطراف است. بعدها با مرور این خاطره با خود گفت که چون امکان چنین

خطراتی هست باید با احتیاط بیشتری به جنگل برود.

(3
علی هنگام راه رفتن در جنگل صدایی شنید و متوجه شد که یک حیوان وحشی در آن اطراف است. بعدها هنگامی که قصد داشت این

خاطره را برای خانواده اش تعریف کند، به درستی آن را به یاد نیاورد.

محمد هنگام راه رفتن در جنگل با دیدن یک خرگوش متوجه شد که دوربین عکاسی اش را همراه خود نیاورده است.4)

کدام عبارت مربوط به روش مشاهده است؟ 31

می توان آن را با استفاده از فیلم برداری تسهیل کرد.2)در محیط آزمایشگاهی امکان پذیر نیست.1)

بیش از هر روش دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.4)استفاده از این روش باید به همراه سایر روش ها باشد.3)

چند مورد از عبارات زیر صحیح اند؟

الف) استناد به نظر صاحب نظران در میان عرفا فراوان دیده می شود.

ب) موضع صحیح در قبال منابع کسب شناختی که به آن ها احاطه نداریم، «نمی دانم» است.

ج) پی بردن به وجود خالق بر اساس نظریه بطالن تسلسل علل، مصداقی از استفاده از شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک است.

د) سهولت اندازه گیری از نتایج تعریف عملیاتی متغیرها است.

32

سه4)چهار3)یک2)دو1)



33 گزاره مطرح شده در کدام گزینه نادرست است؟

در پاسخ به سؤال «چرا فردی حتی با دیدن عکس گربه نیز دچار رعشه می شود؟» نیازمند دانش و پژوهش روزافزون هستیم.1)

(2
برای آگاهی از درستی یا نادرستی پاسخ سؤال «نشان دادن تصاویر متحرک چقدر در یادگیری کودکان مؤثر است؟» باید آنها را با

واقعیت های تأ�د شده علم روان شناسی مطابقت دهیم.

(3
افراد غیر متخصص در پاسخ به سؤال «آیا همه افراد اطالعات را در دوره زمانی یکسانی ذخیره می کنند؟» به تدریج دیدگاه شخصی خود را

باور کرده، رهبری دیگران را می طلبند.

پاسخ به پرسش «محرک های محیطی را چگونه انتخاب می کنیم؟» نیازمند بررسی به وسیله روش های علمی است تا صحت آن تأ�د شود.4)

کدام گزینه در ارتباط با ویژگی های روش علمی درست است؟ 34

جهت یکپارچه سازی و شکل دهی مفاهیم مشترک از اندازه گیری استفاده می شود.1)

هر چه متغیر دقیق تر تعریف شود، تعریف عملیاتی هم دقیق تر است.2)

تعریف عملیاتی یعنی نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیاء و افراد.3)

روش های منحصر به فرد حل مسئله، چون برای دیگران قابل تکرار نیستند، در مجموعه روش علمی قرار نمی گیرند.4)

به  ترتیب در کدام گزینه گزاره درستی در مورد «روش علمی و شیوه خردگرایانه» بیان شده است؟ 35

دانشمندان در این روش، اعتماد بیش از حد به یافته های خود دارند _ توسط عارفان و فیلسوفان استفاده می شود.1)

در روش علمی از شیوه های تجربی استفاده می شود. _ روش خردگرایانه مبتنی بر روش های شهودی است.2)

(3
دانشمندان این روش، سایر منابع کسب شناخت را نامعتبر می دانند. _ در این شیوه به کمک منطق و فلسفه سعی در رسیدن به حقیقت

چیزی می شود.

وجود اختالف نظر در روش علمی امری طبیعی است. _ دانسته های حاصل از این روش شخصی و غیرقابل تعمیم هستند.4)

به ترتیب هر یک از موارد زیر مربوط به کدام هدف علم روان شناسی می باشد؟

الف) در روان شناسی تجربی سعی می شود چرایی و مهم ترین علل بروز پدیده، مطالعه  شود.

ب) روان شناسان در این هدف سعی می کنند تحت تأثیر پیش داوری شخصی قرار نگیرند.

ج) روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در این اهداف با دشواری های زیادی روبه روست.

36

توصیف _ تب�ن _ پیش بینی و کنترل پدیده ها2)تب�ن _ توصیف _ توصیف و تب�ن پدیده ها1)

تب�ن _ تب�ن _ توصیف و تب�ن پدیده ها4)تب�ن _ تب�ن _ پیش بینی و کنترل پدیده ها3)

با توجه به فرضیه تأ�دشده زیر، طرح کدام سؤال معقول نیست؟

«در شرایط عادی، آب در 100 درجه سانتی گراد به جوش می آید.»

37

وجود ناخالصی در آب چه تأثیری در دمای جوش آن دارد؟1)

با افزایش ارتفاع از سطح دریا، نقطه جوش آب چه تغ�ری می کند؟2)

مقداری آب مقّطر در دمای 25 درجه در چند درجه به جوش می آید؟3)

آیا فشار آب هم جزء عوامل مؤثر بر نقطه جوش است؟4)



کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هر یک از سؤاالت زیر است؟

الف) نظریه های علوم تجربی بر چه اساسی سنجیده می شود؟

ب) پیش بینی و کنترل کدام یک از موارد داده شده دشوارتر از بقیه موارد است و علت آن چیست؟

38

(1
الف) سودمندی و کاربردی بودن _ ب) در یک فشار ثابت با افزایش حجم گاز دمای آن نیز افزایش می یابد، زیرا تب�ن و توصیف مفاهیم

فیزیک دشوارتر از پدیده های روان شناختی است.

(2
الف) تجربه پذیری و پژوهش پذیری _ ب) پسرها از دخترها پرخاشگرترند، زیرا توصیف و تب�ن روشنی از مفهوم «پرخاشگری» داده نشده

است.

(3
الف) سودمندی و تجربه پذیری _  ب) با افزایش عمق یک مایع مقدار فشار نیز افزایش می یابد، زیرا به راحتی قابل تب�ن و توصیف

نمی باشد.

(4
الف) کاربردی بودن و سودمندی _ ب) افراد با بهره  هوشی باال، در زندگی موفق تر هستند، زیرا «موفقیت» تحت تأثیر عوامل متعددی است

که به راحتی نمی توان آنها را تب�ن کرد.

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با اهداف علوم تجربی نادرست است؟

الف) منظور از تب�ن، بیان دقیق و روشن مفهوم موردنظر است.

ب) واژه توصیف به بیان چرایی پدیده اشاره دارد.

پ)  موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل به چگونگی توصیف و تب�ن پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

ت) آن گونه که پیش بینی و کنترل در علوم دیگر آسان  است، در علم روان شناسی نیست.

39

سه4)چهار3)یک2)دو1)

کدام گزینه در ارتباط با روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی نادرست است؟ 40

برای اخذ اطالعات عمیق از مصاحبه های بدون نظام استفاده می شود.1)

در مصاحبه بدون ساختار با بلی یا خیر به سؤال پاسخ می دهند.2)

باید از نتایج پرسش نامه ها با احتیاط استفاده کرد.3)

آزمون ها باید دقیقًا چیزی را اندازه گیری کند که برای آن ساخته شده است.4)

با توجه به تعاریف کتاب به ترتیب کدام یک از گزینه ها در ارتباط با (شناخت) و (ادراک) و (رفتار) و (توجه) صحیح می باشد؟ 41

فرایندهای ذهنی _ فرایندهای تعبیر و تفسیر _ فعالیت مورد مشاهده _ انتخاب یکی از محرک های احساس شده1)

فرایندهای بازنمایی اطالعات _ انتخاب محرک احساس شده _ فعالیت مورد مشاهده _ فرآیند تعبیر و تفسیر2)

فرایندهای ذهنی _ انتخاب محرک احساس شده _ فرآیندهای تعبیر و تفسیر _ فعالیت مورد مشاهده3)

فرایندهای بازنمایی ذهنی _ فعالیت مورد مشاهده _ انتخاب محرک احساس شده _ فرآیندهای تعبیر و تفسیر4)

چند مورد از موارد زیر نادرست می باشد؟

الف) موفقیت در رسیدن به «پیش بینی و کنترل» به چگونگی توصیف و تب�ن پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

ب) وقتی همه اصول حافظه کنار یکدیگر بیایند نظریه های فراموشی شکل می گیرد.

پ) نظریه های علوم تجربی براساس «سودمندی» و «کاربردی بودن» آن ها سنجیده می شود.

ت) ساختار ظاهری برخی نظریه ها در زمان ارائه، قابل بررسی تجربی نمی باشد و این موضوع در همه علوم مشهود است.

ث) نظریه ها دارای دو سطح ظاهری و تجربی هستند که همه آن ها در دو سطح مذکور میزان رشد یکسانی داشتند.

42

یک4)چهار3)سه2)دو1)



کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هر یک از سؤاالت زیر می باشد؟

الف) به ترتیب «بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر» و «بررسی علت های بروز پدیده» مرتبط با کدام هدف علم روان شناسی است؟

ب) مهمترین علت این که علم روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در توصیف و تب�ن پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو

است، چیست؟

پ) کدام یک از موارد زیر توصیف می باشد؟

43

(1
الف) توصیف، تب�ن _ ب) زیرا پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند _ پ) هوش، توانایی یکپارچه فرد در عمل کردن

عامیانه، تفکر منطقی و توانایی کنار آمدن با محیط به گونه ای مؤثر است.

(2
الف) تب�ن، توصیف _ ب) زیرا علم روان شناسی منابع دیگر کسب شناخت را نامعتبر می داند _ پ) پیشرفت جوانان در تحصیل، امید به

زندگی را در آنان افزایش می دهد.

(3
الف) توصیف، پیش بینی _ ب) زیرا پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند _ پ) شناخت به عمل فکری یا فرایند

به دست آوردن دانش و فهم از طریق تفکر، تجربه و حواس گفته می شود.

(4
الف) توصیف، تب�ن _ ب) زیرا علم روان شناسی منابع دیگر کسب شناخت را نامعتبر می داند _ پ) تغذیه مناسب در کودکی موجب

شکل گیری و رشد سلول های مغزی و افزایش هوش است.

پاسخ درست پرسش های زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟

الف) به شناسایی و پیش بینی تغ�رات در طول زندگی چه می گویند؟

ب) «حل مسائل» و «رعایت حقوق دیگران» به ترتیب به کدام حیطه های رشد اشاره دارد؟

پ) ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول زندگی در افراد به وجود می آید تحت تأثیر چه عواملی رخ می دهد؟

44

مراحل زندگی _ اجتماعی، اخالقی _ وراثتی و یادگیری2)فراخنای زندگی _ اجتماعی، شناختی _ وراثتی و خانوادگی1)

مراحل زندگی _ شناختی، اجتماعی _ وراثتی و محیطی4)فراخنای زندگی _ شناختی، اخالقی _ وراثتی و محیطی3)

چرا در مثال زیر، رعایت ویژگی تکرارپذیری با چالش مواجه می شود؟

«روان شناسی، برای بررسی تأثیر مواد مخدر بر درمان بیماری افسردگی، دو گروه بیماران افسرده را مورد آزمایش قرار داد. به گروه اول

مواد مخدر داد و گروه دوم روند عادی درمان خود را طی  کردند. این فرایند پس از دو ماه به پایان رسید و وی در پایان بررسی ها به

پاسخ قانع کننده ای دست نیافت. اما این احتمال را می داد که گروه دوم سریع تر درمان شده اند، اما نمی توانست آزمایش را تکرار کند تا

به یافته های خود مطمئن شود. به دلیل …»

45

عدم توانایی روان شناس در عملیاتی کردن مفهوم افسردگی و مشخصات آن1)

رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی موضوع پژوهش های مربوط به انسان2)

عدم امکان اندازه گیری میزان مواد مخدر الزم برای پیدا کردن رابطه علت و معلولی3)

ناتوانی روان شناس در تشخیص تجربی و عینی از رابطه زمان و میزان مواد مخدر بر درمان افسردگی4)

در روش علمی منظور از «تعریف عملیاتی» و «تکرارپذیری» چیست؟ 46

(1
منظور از «تعریف عملیاتی» این است که در روش علمی، متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود و «تکرارپذیری» یعنی هر

فردی می تواند در صورت رعایت ضوابط علمی، یافته های دیگران را تکرار کند و به نتیجه مورد نظر برسد.

(2
در «تعریف عملیاتی» هدف اصلی، استفاده از معیارهای کیفی به جای کمی و قابل اندازه گیری است و «تکرارپذیری» یعنی هر فردی

می تواند مورد آزمایش را در شرایط یکسان مورد بررسی قرار دهد.

(3
منظور از «تعریف عملیاتی» این است که در روش علمی می توان از متغیرهای عینی و ملموس استفاده کرد و «تکرارپذیری» به معنای

شناسایی متغیر و کاهش تأثیر آن بر روی سایر متغیرهاست.

(4
در «تعریف عملیاتی» هدف نهایی بررسی شرایط آزمایش و شیوه های آزمایش به صورت عینی و دقیق است و «تکرارپذیری» یعنی هر فرد

می تواند  آزمایش های مختلف را انجام دهد و به نتیجه تقریبًا درست برسد.



به ترتیب هر یک از ویژگی های «دوری از پیش داوری شخصی _ هدفمند و سازمان یافته بودن _ کسب نمره یکسان یا تقریبًا یکسان در

دفعات متعدد _ نمره گذاری شدن به صورت های مختلف» با کدام یک از روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی ارتباط دارد؟
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مشاهده _ پرسش نامه _ آزمون _ پرسش نامه1)

مشاهده _ مصاحبه _ آزمون _  پرسش نامه2)

مصاحبه _ پرسش نامه _ آزمون _ مشاهده3)

مصاحبه _ پرسش نامه _ مصاحبه _ آزمون4)

به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر مربوط به روش های «خردگرایانه، استناد به نظر صاحب نظران و سیر و سلوک (شهودی)» در منابع

 کسب شناخت درست می باشد؟

48

شناخت با استفاده از استدالل، رجوع به آیات قرآن، درک درونی1)

روش فالسفه، شناخت با روش عینی، شخصی و غیر قابل تعمیم بودن2)

شخصی و غیر قابل تعمیم بودن، روش عرفا، رجوع به آیات قرآن3)

شناخت با استفاده از استدالل، روش فالسفه، روش عرفا4)

به ترتیب هر یک از موارد مشخص شده زیر اشاره به کدام یک از صورت های مختلف شناخت یا رفتار دارد؟

الف) مریم همیشه بر روی نکاتی تمرکز می کند که می داند برای امتحان او ضروری و الزم است.

ب) مریم عادت دارد که با خواهر بزرگ ترش غذا بخورد.

ج) مریم با قرارگرفتن بر سر دوراهی، همواره فکر و اندیشه می کند تا بهترین راه را انتخاب کند.

د) مریم با دیدن دوست قدیمی اش به احساس خوشایندی می رسد.

49

رفتار _ شناخت _ شناخت _ رفتار2)رفتار _ شناخت _ رفتار _ شناخت1)

شناخت _ رفتار _ رفتار _ شناخت4)شناخت _ رفتار _ شناخت _ شناخت3)

با توجه به تعریف روش علمی، به ترتیب هر یک از مفاهیم «نظام دار بودن، فرایند و موقعیت نامعین» در ارتباط با عبارات کدام گزینه

صحیح است؟

50

(1
روش علمی، تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود. _ جریان رسیدن به یک موقعیت نامعین را می گویند. _ به واسطه

یک موقعیت معین، روش علمی روشن می شود.

(2
مواجهه دانشمند با مسئله، برخالف فرد عادی، منظم و قاعده مند است. _ در روش علمی همواره به دنبال جست وجوی چیزی هستیم. _

به واسطه روش علمی، موقعیت ناشناخته روشن می شود.

(3
در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی، هدفمند باشد. _ یک اقدام محقق شده، به دلیل توجه نداشتن به هدف

مشخص، نتیجه بخش نخواهد بود، _ دانشمند به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی است.

(4
روش علمی، تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود. _ به جریان یک هدف اشاره می کند. _ یک اقدام محقق شده،

به دلیل نداشتن هدف معین، نتیجه بخش نخواهد بود.

به ترتیب هر یک از توضیحات منابع شناخت (روش های شهودی، روش  علمی) در کدام  گزینه به ترتیب آمده است؟

الف) روش عرفا برای کسب شناخت

ب) غیرقابل تعمیم بودن این روش

ج) عینی و قابل تکرار هستند.

د) مبتنی بر درک درونی است.

ه_) از روش های تجربی استفاده می شود.
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2)(الف _ د) _ (ب _ ج _ ه_)1)
(الف _ ج) _ (الف _ ب _

ه_)
(الف _ ب _ د) _ (ج _ ه_)4)(ج _ ه_) _ (الف _ ب _ د)3)



کدام یک از پدیده های زیر به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست؟ 52

دیدن نقاشی های دیوار مدارس ابتدایی، در کودکان احساس خوشایندی ایجاد می کند.1)

کودکان راه رفتن و حرکات افراد را با چشم خود دنبال می کنند.2)

مهاجرت پروانه ها تجربه جدیدی است که نقش مهمی در اکوسیستم ایفا می کند.3)

تقریبًا 10 تا 30 درصد کودکان دوره ای از خوابگردی را تجربه می کنند.4)

اگر در پاسخ به پرسش «چرایی وجود خداوند و آغاز جهان» به «قواعد ترمودینامیک»، «خطبه 49 نهج البالغه» و «وجود علت غایی برای

کائنات» اشاره کنیم، به ترتیب به کدام یک از منابع کسب شناخت توجه داشته ایم؟

53

روش خردگرایانه _ استناد به نظر صاحب نظران _ روش های مبتنی بر منطق1)

روش های عینی و قابل تکرار _ استناد به نظر مقام صالحیت دار _ روش های فلسفی2)

روش تجربی _ استناد به تعالیم بزرگان دین _ شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک3)

روش علمی _ استناد به نظر صاحب نظران _ روش های شهودی4)

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

الف) نوع پردازش بازدیدکننده نمایشگاه آثار هنری درباره قصد هنرمند و هدف او از خلق آثارش کدام است؟

ب) پایدارتر و کارآمدتر بودن شناخت شکل گرفته در گرو وجود کدام وصف در پردازش است؟

ج) پردازش به چه معناست؟

54

الف) پردازش ادراکی ب) ادراکی تر بودن پردازش ج) دریافت و فهم بیشتر1)

الف) پردازش مفهومی ب) مفهومی تر بودن پردازش ج) دریافت و فهم بیشتر2)

الف) پردازش مفهومی ب) ادراکی تر بودن پردازش ج) تصمیم گیری کارآمد3)

الف) پردازش ادراکی ب) مفهومی تر بودن پردازش ج) تصمیم گیری کارآمد4)

به ترتیب محققان در استفاده از روش … به نکات اخالقی توجه می کنند، همچنین در روش … محقق بعد از شنیدن پاسخ سواالت قبلی به

پرسش بعدی سازمان می دهد و در روش … نیازمند آموزش های ویژه هستیم.
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مصاحبه ساختاریافته _ مصاحبه _ مصاحبه ساختاریافته2)مصاحبه ساختاریافته _ آزمون _ مصاحبه بدون ساختار1)

مصاحبه بدون ساختار _ آزمون _ مصاحبه ساختاریافته4)مصاحبه بدون ساختار _ مصاحبه _ مصاحبه بدون ساختار3)

چه تعداد از موارد زیر نادرست می باشد؟

_ در روش علمی، از روش های تجربی و روش های مبتنی بر منطق استفاده می شود.

_ عبارت «کاهش میزان خواب باعث کاهش یادآوری می شود.» می تواند یک فرضیه علمی باشد.

_ گذر زمان، پیشرفت دانش و زاویه گوناگون نگاه دانشمندان، دالیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روان شناسی می باشد.

_ علم روان شناسی با استفاده از روش علمی تاکنون توانسته است به همه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.

_ موقعیت نامعین یکی از ویژگی های روش علمی می باشد که دانشمند با طرح مسئله، موقعیت ناشناخته را خلق و سپس با استفاده از

روش علمی آن را روشن می کند.
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پنج4)چهار3)سه2)دو1)



در کدام گزینه به ترتیب عبارت اول صحیح و عبارت دوم غلط می باشد؟ 57

(1
نظریه های علوم تجربی را براساس سودمندی و کاربردی بودن آن می سنجند. _ ساختار ظاهری برخی نظریه ها در زمان ارائه قابل بررسی

تجربی نیست.

(2
فرضیه ها می توانند ضمن اینکه در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند. _ مراتب بیان علمی از مسئله آغاز

شده و به نظریه ختم می شود.

(3
نظریه ها دارای دو سطح ظاهری و تجربی هستند و سطح ظاهری یک نظریه ، نحوه نگارش آن است. _ همه نظریه های علمی در دو سطح

ظاهری و تجربی، به یک اندازه رشد کرده اند.

فرضیه ها در صورت تأ�د تجربی به نظریه تبدیل می شوند. _ پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.4)

کدام گزینه پیرامون منابع کسب شناخت نادرست است؟ 58

با استفاده از هر چهار روش کسب شناخت، می توان به مقصد رسید.1)

بسیاری از دانشمندان علوم تجربی، منابع دیگر کسب شناخت را معتبر نمی دانند.2)

فیلسوفان از استناد به نظر صاحب نظران برای رسیدن به حقیقت استفاده می کنند.3)

روش های شهودی مبتنی بر درک درونی است.4)

به ترتیب ویژگی «کمک گرفتن از فلسفه» و ویژگی «شخصی بودن» مربوط به کدام یک از شیوه های کسب شناخت است؟ 59

تجربی _ خردگرایانه2)علمی _ تجربی1)

علمی _ شهودی4)خردگرایانه _ شهودی3)

چه تعداد از عبارات زیر، درباره پیشینه روان شناسی در متون دینی و آراء متفکران درست است؟

الف) از منظر قرآن، هر جامعه ای در گرو نّیات خویش است و عامل تغ�ر و تحول اجتماعی، خود انسان است.

ب) تأسیس اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط وونت در سال 1879 میالدی، مبدأ شکل گیری روان شناسی است.

ج) جاحظ، ابزارهای شناخت انسان را حس، الهام و عقل می داند.

د) بیشتر مطالعات اندیشمندان اسالمی در حوزه روان شناسی، به جنبه صوری نظریه پردازی مربوط می شود.

ه_) شناخت راستین از منظر ابن سینا، شناخت حسی است و او به آموزش فردی و تشویق در اصول تربیتی خود معتقد است.
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چهار4)سه3)دو2)یک1)



با توجه به چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت، کدام گزینه، پاسخ سؤال های زیر را به درستی بیان می کند؟

الف) معیار حرکت از شناخت پایه به شناخت عالی چه می باشد؟

ب) روندی که در آن محرک های انتخابی را تفسیر می کنیم، با کدام حرف نشان داده شده است؟

ج) با فرض اینکه معنای پردازش را دریافت و فهم بیشتر در نظر بگیریم، معیار پردازش مفهومی کدام است؟

 

 

61

بازنمایی اطالعات حافظه _ D _ دسترسی به ویژگی های مختلف محرک های یکسان1)

پیچیدگی پردازش _ D _ دسترسی به ویژگی های مشترک محرک های مختلف2)

بازنمایی اطالعات حافظه _ C _ دسترسی به ویژگی های مشترک محرک های مختلف3)

پیچیدگی پردازش _C _ دسترسی به ویژگی های مختلف محرک های یکسان4)



کدام گزینه در رابطه با پیدایش نظریات مختلف درباره تعریف روان شناسی نادرست است؟ 62

(1
پیچیدگی پدیده های جهان، دانشمندان را ملزم می کند که به پدیده های جهان از زوایای گوناگون نگاه کنند که همین امر موجب پیدایش

نظریه های مختلف می شود.

دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف، گذر زمان و پیشرفت دانش از یک سو و زاویه نگاه دانشمند از سویی دیگر است.2)

گذشت زمان و پیشرفت دانش، باعث تغ�ر اطالعات ما می شود؛ در نتیجه، به مرور از پدیده ها فهم دقیق تری خواهیم داشت.3)

بسیاری عقیده دارند جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از «علم مطالعه رفتار انسان و فرایندهای ذهنی او.»4)

در مورد «توصیف» از اهداف علم روان شناسی فرق روان شناسان با افراد عادی در چیست؟ 63

روان شناسان تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نمی گیرند.1)

توصیف افراد عادی از پدیده ها به توصیف های علومی همانند فیزیک شباهت بیشتری دارد.2)

روان شناسان سعی می کنند حتی االمکان در توصیف پدیده ها از اثر پیش داوری بکاهند.3)

توصیف افراد عادی از پدیده ها، لزومًا براساس مصادیق صورت می گیرد.4)

در پاسخ به این سؤال که «آیا انسان نتایج اعمال خود را می بیند؟» هریک از پاسخ های زیر، به ترتیب مربوط به کدام منبع کسب شناخت

است؟

الف) این جهان چون کوه و فعل ما، ندا / سوی ما آید نداها را صدا

ب) خداوند در قرآن کریم می فرماید: «فمن یعمل مثقال ذره خیرًا یره، و من یعمل مثقال ذره شراً  یره»

64

استناد به نظر صاحب نظران _ شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک1)

استناد به نظر صاحب نظران _ استناد به نظر صاحب نظران2)

شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک _ استناد به نظر صاحب نظران3)

شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک _ شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک4)

چه تعداد از عبارات زیر غلط می باشد؟

الف) موفقیت در رسیدن به (توصیف و پیش بینی) به چگونگی تب�ن و کنترل پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

ب) دانشمندان به واسطه روش علمی، موقعیت ناشناخته ای را که با طرح مسئله خلق کرده اند روشن می کنند.

ج) نظام دار بودن در تعریف روش علمی، اشاره به اهداف مشخصی از روش علمی می کند که دانشمندان به صورت منظم آن را طی

می کنند.

د) پیش بینی و کنترل موضوعی که توصیف و تب�ن روشن تری داشته باشد، آسان تر است.
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چهار4)سه3)دو2)یک1)

کدام گزینه، رابطه علت و معلولی را نشان می دهد؟ 66

بین قد و وزن افراد رابطه وجود دارد.1)

اندازه پا به اندازه قد فرد بستگی دارد.2)

از روی نمره ریاضی می توان نمره فیزیک را پیش بینی کرد.3)

روش تدریس فعال به یادگیری بیشتر دانش آموزان کمک می کند.4)

روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در دستیابی به کدام یک از اهداف علم با دشواری های زیادی روبه رو است و مهم ترین دلیل

این دشواری ها کدام است؟

67

توصیف و تب�ن _ پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان1)

توصیف و تب�ن _ وجود علل گوناگون مؤثر بر پدیده های روان شناختی2)

پیش بینی و کنترل _ رعایت مسائل اخالقی3)

پیش بینی و کنترل _ پیدایش نظریه ها و تعاریف مختلف از علم روان شناسی4)



صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

الف) هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می  رویم، عمل تفکر پیچیده  تر می  شود.

ب) به کمک ادراک یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم.

ج) انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند.

68

ص _ ص _ غ4)غ _ غ _ ص3)ص _ غ _ ص2)غ _ ص _ غ1)

کدام گزینه بیانگر تعداد فرضیه های موجود در عبارات زیر است؟

«گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود. ـ فرایندهای ذهنی ناخود آگاه موجب بر انگیخته شدن رفتار می شود. ـ بازی های رایانه ای

موجب آرامش فرد می شوند. ـ با شنیدن صدای غرش آب آیا سیل جاری می شود؟ ـ شاید پیری با ضعیف شدن قوای جسمی در ارتباط

باشد»

69

یک4)دو3)چهار2)سه1)

محسن و رضا با یکدیگر در حال گفت وگو دربارۀ منظم و قاعده  مند بودن جهان هستی می  باشند. محسن با استناد به استدالل  های

منطقی برای دوستش رضا دالیلی را می  آورد که جهان هستی منظم و قاعده  مند است. با مد نظر قرار دادن این گفت و گو، به ترتیب

پاسخ سؤال  های زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

الف) محسن از کدام شیوه کسب شناخت استفاده کرده است؟

ب) در این شیوه، چگونه به حقیقت چیزی پی برده می  شود؟

ج) چه کسانی از این شیوه استفاده می  کنند؟

70

الف) روش علمی، ب) با کمک روش  های عینی و قابل تکرار، ج) دانشمندان1)

الف) شیوۀ خردگرایانه، ب) با استفاده از روش  های تجربی، ج) فیلسوفان و دانشمندان2)

الف) روش علمی، ب) با کمک روش  های مبتنی بر منطق و تجربه، ج) فیلسوفان و دانشمندان3)

الف) شیوۀ خردگرایانه، ب) با کمک فلسفه و روش  های مبتنی بر منطق، ج) فیلسوفان4)

چند مورد از جمالت زیر مصداق پردازش ادراکی است؟

ـ  محمد برای درک بیشتر قرآن مجید تفسیرهای مختلفی می خواند.

ـ علی به دنبال شی ء گردی می گردد تا با آن فوتبال بازی کند.

ـ مریم به دنبال درک مفهوم فلسفه افالطون است.

ـ محمد به دنبال یافتن زاویه قائمه به عنوان تکلیف کالس ریاضی است.

ـ رضا به عنوان تکلیف کالس ادبیات به دیدن یک نمایش تئاتر می رود.

71

یک4)چهار3)سه2)دو1)

کدام گزینه در مورد رابطه اندیشمندان اسالمی و روان شناسی نادرست است؟ 72

اندیشمندان اسالمی مسیر خود را در بعد تجربی علوم روان شناختی تداوم نبخشیدند.1)

در عصر جدید، در دنیای اسالم، پژوهش های چشمگیری در حوزه روان شناختی صورت گرفته است.2)

اندیشمندان اسالمی در مطالعه بعد تجربی، آغازگران خوبی بوده اند.3)

بیشتر مطالعات اندیشمندان اسالمی در جنبه مفهومی و ادراکی و نظریه پردازی بوده است.4)



در آغاز قرن بیستم اکثر روان شناسان، علم روان شناسی را چگونه تعریف می کردند؟ 73

علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی (شناخت)1)

مطالعه زندگی روانی، ذهن و هوشیاری2)

بررسی کلیه اعمال و رفتارهای قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم3)

علم مطالعه رفتار و تجارب انسانی4)

هر یک از موارد زیر به ترتیب با کدام گزینه ارتباط دارند؟

_ روش مبتنی بر منطق

_ ویژگی مشترک منابع کسب شناخت

_ مزیت تعریف عملیاتی

 

74

روش علمی _ عدم رجحان یکی بر دیگری و نادرستی انکار دیگر روش ها _ دقیق تر شدن اندازه گیری1)

روش علمی _ منتهی شدن به نتیجة واحد _ دقیق تر شدن اندازه گیری2)

شیوة خردگرایانه _ منتهی شدن به نتیجة واحد _ سهولت اندازه گیری3)

شیوة خردگرایانه _ منتهی شدن به نتیجة واحد _ دقیق تر شدن اندازه گیری4)

هر کدام از پرسش های زیر در پی دست یابی به کدام یک از اهداف علم روان شناسی هستند؟

الف) آیا هرگونه اختالف حقوقی برابر با جرم است؟

ب) علل وقوع جرم چیست؟

ج) آیا محیط خانواده در دوران کودکی احتمال وقوع جرم در بزرگ سالی را افزایش می دهد؟

75

توصیف _ توصیف _ تب�ن2)تب�ن _ توصیف _ توصیف1)

توصیف_ تب�ن _ تب�ن 4)تب�ن _ تب�ن _ توصیف3)

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

الف) روش علمی عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت معین.

ب) شناخت پایه، شامل احساس، توجه و ادراک است.

پ) دانشمندان به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی هستند؛ بنابراین با طرح مسئله، موقعیت شناخته شده ای را خلق می کنند.

76

41)صفر3)23)12)

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

الف) روان شناسی نوین، در تب�ن موضوعات مورد مطالعه، با چه واژه ای بسیار سرو کار دارد؟

ب)در چه صورتی شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود؟

ج)کدام شیار، مغز را به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می کند؟

د)از کدام شیوه جمع آوری اطالعات با وجود وقت گیر بودن می توان برای اخذ اطالعات عمیق استفاده کرد؟

77

تفکر - پردازش ادراکی - شیار مرکزی - مصاحبه بدون نظام1)

شناخت - پردازش مفهومی - شیار طولی- مصاحبه بدون ساختار2)

تفکر - پردازش مفهومی- شیار طولی- مصاحبه ساختار یافته3)

شناخت - پردازش ادراکی - شیار مرکزی - مصاحبه نظام یافته4)



با توجه به بخش هایی که در هر یک از مناطق اصلی مغز قرار دارد، «بخش اصلی انجام دهنده» کدام یک از گزینه های زیر متفاوت از سایر

گزینه ها است؟

78

تنفس، کنترل فعالیت قلبی، بلع و هضم1)

کنترل هماهنگی بدن، توازن و کشش عضالنی2)

تنظیم رفتارهای مربوط به بقای نوع مثل تغذیه3)

انتقال عالئم از یک بخش به بخش دیگر مغز4)

چند عبارت زیر نادرست می باشد؟

الف) در سلسله مراتب گزاره های علمی، اصول یا قوانین در مرحله سوم قرار دارد که توسط آن همه فرضیه ها باید بررسی شود، هر چند

احتمال تأ�د شدن فرضیه ها بیشتر از تأ�د نشدن آن است.

ب) نظریه  های علوم تجربی را براساس سودمندی و کاربردپذیری آن می سنجند و براساس دو سطحی بودن نظریه ها، می توان نحوه

نگارش و امکان پژوهش پذیری را در سطح تجربی بررسی نمود.

پ) روان  شناسی،  در مقایسه با سایر علوم تجربی در پیش بینی و کنترل پدیده مورد مطالعه با دشواری های زیادی روبه رو است به این

دلیل که پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیاد هستند و نیز قابل کنترل می باشند.

ت) منابع کسب شناخت چهار دسته است و شخصی بودن و غیرقابل تعمیم بودن از مشخصه های روش شهودی می باشد.

ث) اینکه در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود داللت بر تعریف عملیاتی می کند به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف

متغیر مورد نظر، به برداشت یکسان و یا تقریبًا یکسانی برسند.

79

دو4)یک3)چهار2)سه1)

به ترتیب شناخت پایه شامل چند فرآیند است و شناخت عالی دربرگیرنده انواع چه چیزی است؟ 80

چهار فرایند _ انواع تصمیم گیری2)سه فرایند _ انواع تصمیم گیری 1)

چهار فرایند _ انواع تفکر4)سه فرایند _ انواع تفکر3)

در ارتباط با مهم ترین گرایش های روان شناسی کدام گزینه نادرست است؟ 81

با توجه به عالیق و توانمندی ، روان شناسان در محیط های مختلف به آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی مشغول اند.1)

(2
روان شناس بعد از اخذ دیپلم، چهار سال در دانشگاه در مقطع کارشناسی روان شناسی تحصیل می کند و حدود سه سال برای دریافت

کارشناسی  ارشد و سپس به مدت شش سال در مقطع دکتری تخصصی روان شناسی تحصیل می نماید.

روان شناس با روان پزشک متفاوت است، زیرا روان پزشک کسی است که با کمک درمان های دارویی اختالالت روانی را درمان می کند.3)

روان پزشک بعد از دوره پزشکی عمومی، 3 سال در زمینه اختالالت روانی، تشخیص و درمان، آموزش می بیند.4)

فرضیه در صورت تأ�د به … یا … تبدیل می شود. فرضیه خردمندانه به این معنا است … 82

نظریه، قانون _ بر اساس شانس و تصادف است و نیز با اندیشه همراه است.1)

نظریه، اصل _ بر اساس شانس و تصادف نیست بلکه بر اساس تجربه مطرح می شود.2)

اصل، قانون _ بر اساس شانس و تصادف نیست بلکه بر اساس تجربه مطرح می شود.3)

اصل، قانون _ بر اساس شانس و تصادف است و نیز با اندیشه همراه است.4)



با توجه به چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت، پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟

الف) بازنمایی اطالعات حافظه به کدام مرحله منتهی می شود؟

ب) مرحله نخست شناخت پایه چه می باشد؟

ج) عالی ترین مرتبه شناخت، چه چیزی است؟

83

تفکر _ توجه _ تصمیم گیری2)ادراک مسئله _ احساس _ حل مسئله1)

ادراک مسئله _ توجه _ تصمیم گیری4)حل مسئله _  احساس _ حل مسئله3)

هر یک از موارد زیر به ترتیب با کدام یک از اهداف علم روان شناسی مرتبط است؟

الف) پردازش به معنای دریافت و فهم بیش تر است.

ب) گازهای گلخانه ای باعث افزایش دمای کره زمین شده است.

پ) خوردن غذاهای چرب و عدم تحرک کافی موجب ابتالی انسان به بیماری قلبی می شود.

84

توصیف _  تب�ن _ تب�ن2)توصیف _ توصیف _  تب�ن1)

تب�ن _ توصیف _ توصیف4)تب�ن _  تب�ن _ توصیف3)

کدام گزینه جاهای خالی عبارت های زیر را به درستی و به ترتیب کامل می کند؟

الف) فرایند جست وجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت … روش علمی نامیده می شود.

ب) مجموعه ای از قوانین علمی … را شکل می دهند.

پ) هدف نهایی علوم تجربی … است.

ت) عرفا از … برای کشف شناخت استفاده می کنند.

85

معین _ نظریه _ توصیف و تب�ن _ روش علمی1)

نامعین _  فرضیه _ توصیف و تب�ن _ روش های مبتنی بر سیر و سلوک2)

نامعین _ نظریه _ پیش بینی و کنترل _ روش های شهودی3)

معین _ فرضیه _ پیش بینی و کنترل _ شیوه خردگرایانه4)

به ترتیب برای هر کدام از موارد زیر بهترین روش جمع آوری اطالعات کدام است؟

_ میزان پایبندی افراد مختلف به آموزه های اخالقی و مذهبی

_ به دست آوردن نتایج یکسان پس از بررسی متعدد یک موضوع

_ رسیدن به هدف مورد نظر براساس طرح سؤال های مختلف با توجه به پاسخ سؤال های قبلی

86

پرسش نامه _ آزمون _ مصاحبه2)آزمون _ مصاحبه _ پرسش نامه1)

پرسش نامه _ مصاحبه _ آزمون4)مصاحبه _ آزمون _ پرسش نامه3)

شناخت پایه به ترتیب کدام موارد را شامل می شود؟ 87

ادراک _ حافظه _ تفکر2)توجه _  ادراک _ تفکر1)

احساس _ توجه _  ادراک4)توجه _ ادراک _ حافظه3)



«با ورود معلم به کالس تمام بچه ها به حالت احترام بلند می شوند، بعد از حضور و غیاب معلم می گوید درس امروز مهم است و با لحن

آرام و یکنواخت شروع به تدریس می نماید و نکات مهم را نیز روی تخته می نویسد، در انتها، معلم نکات تدریس شده را از برخی دانش

آموزان سوال نمود؛ مینا نسبت به سؤال معلم عکس العملی نشان نداد ولی به محض آنکه معلم گفت مینا با تو هستم، به معلم نگاه کرد

ولی همچنان قادر به پاسخگویی نبود، معلم همین سؤال را از مریم می پرسد او نیز جسته گریخته با توجه به مطالب نوشته شده روی

تخته پاسخ می دهد و این در حالی است که زهرا از همان ابتدا به قصد پاسخگویی به سؤاالت معلم، دست خود را باال نگه داشته بود»،

در این تصور فرضی می توان گفت:

88

مریم با وجود توجه کافی، تمرکز الزم ندارد ولی می فهمد که از نوشته های تخته می تواند کمک بگیرد و به درک کامل  مطلب برسد.1)

مینا در ابتدا احساس و توجه داشت ولی به دلیل خوگیری دچار عدم تمرکز گردید.2)

زهرا تمامی مراحل شناخت را به ترتیب از احساس تا توجه، تمرکز و ادراک را دارا بود.3)

مینا فقط احساس، مریم تمرکز و ادراک، ولی زهرا ضمن توجه، احساس و ادراک را نیز دارا بود.4)

همه گزینه های زیر صحیح است به جز گزینه … 89

دلیل وجود تعاریف مختلف در روان شناسی، گذر زمان و پیشرفت دانش و زاویه نگاه دانشمند است.1)

واژه فرآیندهای ذهنی به  دلیل عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأکید بر کنش های انسانی، در تعریف روان شناسی لحاظ شد.2)

در بین روان شناسان، تعریف واحدی از علم روان شناسی وجود ندارد.3)

بسیاری عقیده دارند روان شناسی یعنی صرف مطالعه فرآیندهای ذهنی و شناخت.4)

در گزاره «چرا تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود؟» کدام هدف روانشناسی دشوارتر است؟ به چه علت؟ و موفقیت در

رسیدن به آن هدف، به چه عاملی بستگی دارد؟

90

تب�ن _ تابع علت های زیاد بودن _ چگونگی توصیف و تب�ن پدیده ی مورد مطالعه1)

پیش بینی _ داشتن عوامل متعددی که به راحتی قابل کنترل نیستند _ نداشتن پیش داوری شخصی2)

پیش بینی _ تحت تأثیر علت های زیاد بودن _ چگونگی توصیف و تب�ن پدیده مورد مطالعه3)

تببین _ داشتن عوامل متعددی که به راحتی قابل تب�ن نیستند _ نداشتن پیش داوری شخصی4)

با توجه به مشخصه های شناخت کدام گزینه صحیح می باشد؟ 91

(1
اندیشمندان تمایل ندارند همانند لوح فشرده، حاوی اطالعات خام باشند بلکه می خواهند استنباط های یکسان از اطالعات موجود در حافظه

به دست آورند.

فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه ادراک نام دارد.2)

فرایند توجه تا تصمیم گیری را شناخت می نامیم.3)

انواع تفکر شناخت پایه ما را تشکیل می دهد.4)

چرا پیش بینی پدیده های مورد نظر روان شناسی نسبت به سایر علوم تجربی دشوارتر است؟ زیرا … 92

روان شناسی  باید سایر متغیرهای متعدد تأثیرگذار را بشناسد و کنترل کند.1)

روان شناسی با پیچیدگی رفتار و تفاوت های فردی بسیاری مواجه است.2)

روان شناس دسترسی به آزمایشگاه و یا ابزارهای تحقیق را ندارد.3)

بسیاری از پدیده های روان شناسی از نظر اخالقی قابل آزمایش نمی باشند.4)

کدام یک از تعاریف زیر، می تواند تعریف عملیاتی از هوش محسوب شود؟ 93

2)نمره ارزیابی هوش دانش آموز براساس آزمون هوش (وکسلر)1)
هوش باالتر یعنی توانایی و استعداد کافی برای سازگاری با

محیط

معیار هوش براساس میزان یادگیری مطالب کتاب درسی4)شاخص هوش براساس نمودار پیشرفت تحصیلی3)


