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نام آزمون:
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مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ۳

وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فردی بپرسیم، از مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام) استفاده میشود. این روش بسیار وقت گیر

و نیازمند آموزش های ویژه است. (این نکته از کتاب درسی چاپ ۱۳۹۹ حذف شده است)

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: از مصاحبه بدون ساختار برای اخذ اطالعات عمیق استفاده می شود.

گزینه «۲» آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان و یا تقریبا یکسانی به ما بدهند.

گزینه «۴»: از طریق پرسشنامه محقق از خود فرد درباره افکار یا رفتار خاص او می پرسد.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تشریح سایر گزینه  ها:

گزینه «1»: جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از: علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی. به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جانداران،

رفتار می گویند (مطالعه رفتار محدود به رفتار انسان ها نمی شود).

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

گزینه «4»: فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه را تفکر می گویند.

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

همه نظریه های علمی در دو سطح ظاهری و تجربی به یک اندازه رشد نکرده اند؛ زیرا ساختار ظاهری برخی نظریه ها در زمان ارائه، قابل بررسی

تجربی نیست.



سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارات غلط:

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

ج) براساس ویژگی نظام دار بودن، روش علمی تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود. (نه اهداف مشخص)

سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

به انواع تفکر شناخت عالی می گویند. این تفکر شامل فرایندهایی مثل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری می باشد.

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از «علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی (شناخت) که به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار

«رفتار» می گویند. واژه فرایندهای ذهنی، نیز به دلیل عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها با واژه شناخت تعبیر می شود. بنابراین عبارت اول

و سوم که غیرمستقیم است اشاره به فرایندهای ذهنی یا شناخت دارد و عبارت دوم که به صورت مستقیم است داللت بر رفتار می کند.

سوال 7

گزینه 2 پاسخ:

تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه گیری می شود.

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

روان شناسان به مانند سایر دانشمندان علوم تجربی، غالبًا تحت تأثیر پیش فرض ها، نظریات پذیرفته شده در هر علم، ارزش ها و هم چنین

جهت گیری های موجود در ذهن خویش هستند که این امر، بر مشاهده و دقت آنها تأثیر جدی می گذارد.

سوال 9

گزینه 2 پاسخ:

مطالعه قرآن و گفتگو با معلم از روش های استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین نظرات صاحب نظران برای رسیدن به پاسخ

یک سؤال و یا یک مسئله می باشد، ولی الهام گرفتن به معنای شهود و کشف درونی یک موضوع می باشد.



سوال 10

گزینه 1 پاسخ:

به نتیجه حاصل شده از تحریک گیرنده های حسی (مثًال شنیدن) احساس می گویند. به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب

می کنیم (دنبال کردن جهت صدا)، سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر می کنیم (دیدن گربه) به این فرایند ادراک گفته می شود. فرایند

بازنمایی اطالعات موجود در حافظه (تفکر) نام دارد (نگرانی احمد با توجه به سابقه ذهنی که از قبل دارد)، تفکر شامل استدالل (اذیت کردن

بچه گربه)، قضاوت (مردن از گرسنگی)، حل مسئله و تصمیم گیری (بردن به خانه است).

احساس،  توجه، ادراک و حافظه شناخت پایه: شامل

تفکر (استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری) است. شناخت عالی: شامل

←

←

سوال 11

گزینه 3 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

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

ت) استدالل های منطقی از روش های عقلی کسب آگاهی و معرفت است.

سوال 12

گزینه 3 پاسخ:

فرضیه را باید براساس مشاهدات تجربی بیازما�م و نتیجه را با یافته های مقبول در علم روان شناسی تطبیق دهیم.

سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار، مثل حرکت جمعی حیوانات و النه سازی پرندگان رفتار گفته می شود.

واژه فرآیندهای ذهنی به دلیل عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأکید بر کنش های انسانی در تعاریف روان شناسی استفاده می شود،

فرآیندهای ذهنی با واژه شناخت مترادف است.

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

در روش علمی و برای انجام آزمایش صحیح و همچنین سهولت در اندازه گیری ها باید متغیرهای مورد به شکل دقیق شفاف و قابل اندازه گیری

تعریف شوند که به آن تعریف عملیاتی می گویند و تعریف عملیاتی باید به گونه ای باشد که همه به برداشت یکسان یا تقریبًا یکسانی از مفهوم

مورد نظر برسند.



سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

هر یک از منابع چهارگانه شناخت روش خاص و متناسب خود را دارد.

سوال 16

گزینه 4 پاسخ:

تشریح عبارات نادرست:

- وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فردی بپرسیم، از مصاحبه بدون ساختار (بدون  نظام) استفاده می کنیم.

- انواع مصاحبه ها با توجه به موقعیت مصاحبه شکل می گیرد. هرچند مصاحبه ها را به صورت های مختلف اجرا می کنند، ولی دو شکل «کامًال

ساختاریافته» و «بدون ساختار» متداول تر است.

سوال 17

گزینه 4 پاسخ:

الف) پرسش از چیستی مفهوم جرم ← توصیف

ب) بررسی چرایی وقوع جرم ← تب�ن

ج) بررسی یکی از علل احتمالی وقوع جرم ← تب�ن

سوال 18

گزینه 1 پاسخ:

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله آغاز می شود. از میان گزاره های مطرح شده در گزینه ها، گزاره های گزینۀ «1» و گزینۀ «4» مسئله

محسوب می شوند. با توجه به محتوای گزینۀ «4» این مسئله در حیطۀ روان شناسی نمی گنجد، پس گزینۀ «1» پاسخ صحیح است.

سوال 19

گزینه 1 پاسخ:

آزمون ریون به صورت عینی و دقیق تعریفی از هوش ارائه می دهد که همه افراد می توانند برداشت یکسان یا تقریبًا یکسانی از واژۀ مورد نظر

کسب کنند.



سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

الف) به دالیل وسواس فکری و عملی اشاره شده است: تب�ن

ب) صرفًا به یکی از ویژگی های اسکیزوفرنی پرداخته است: توصیف

ج) با توجه به کلمۀ افزایش و رابطۀ استرس و پارکینسون: پیش بینی

سوال 21

گزینه 2 پاسخ:

تشریح گزینه ها:

گزینه «1»: آزمون ها - آزمون ها

گزینه «2»: پرسش نامه - مشاهده

گزینه «3»: مصاحبه ساختاریافته - مصاحبه ساختاریافته

گزینه «4»: مصاحبه بدون ساختار - مصاحبه بدون ساختار

سوال 22

گزینه 4 پاسخ:

الف) مطابقت با واقعیت های تأ�د شده علم روان شناسی و یا قابلیت بررسی آن پاسخ با روش های علمی معیار روان شناسان برای تشخیص

صحت یک پاسخ است.

ب) اندیشمندان تمایل ندارند همانند لوح فشرده، حاوی اطالعات خام باشند، بلکه سعی می کنند از اطالعات موجود در حافظه، استنباط های

زیادی داشته باشند؛ به عبارت دیگر سعی می کنند با بازنمایی آنچه در حافظه است، به مراتب باالتر شناخت دست  یابند؛ به عبارت دیگر فرایند

بازنمایی اطالعات موجود در حافظه، تفکر نام دارد.

پ) هرگاه پردازش صرفًا بر ویژگی های حسی، مانند اندازه  و شکل ظاهری محرک تکیه داشته باشد، پردازش ادراکی است.

ت) وقتی همه اصول حافظه کنار یکدیگر بیایند، نظریه های فراموشی را شکل می دهند.

سوال 23

گزینه 1 پاسخ:

- گزاره «استرس باعث عدم تمرکز می شود» یک فرضیه است؛ فرضیه  ها، در صورت تأ�د تجربی به قانون یا اصل تبدیل می شوند.

- گزاره های «تأثیر استرس بر عدم تمرکز» و «تأثیر خستگی بر عدم تمرکز» اصول و قوانین پذیرفته شده هستند؛ نظریه ها با ترکیب اصول و

قوانین مختلف به دست می آیند.



سوال 24

گزینه 3 پاسخ:

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «1»: ممکن است نظریه ای دارای پشتوانه تجربی قوی نباشد، ولی با این حال بتوان آن را یک نظریه دانست.

گزینه «2»: در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی، هدفمند باشد.

گزینه «4»: در بین روان شناسان هم، تعریف واحدی برای روان شناسی وجود ندارد.

سوال 25

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) دانشمندان با طرح مسئله موقعیت نامعین را خلق می کنند.

ج) روش علمی فرایند جست و جوی نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است.

د) هوش قدرت سازگاری با محیط و به عبارت دقیق تر منظور از هوش عددی است که با اجرای آزمون سازگاری به دست می آید.

سوال 26

گزینه 1 پاسخ:

الف) با توجه به سلسله مراتب شناخت، مرحله توجه بعد از احساس قرار دارد.

ب) نوع پردازش کوثر مفهومی است. زیرا عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های کیفی نیز قرار دارد.

سوال 27

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارات غلط:

ج) در تعریف عملیاتی همه افراد با مطالعه تعریف متغیر موردنظر، به برداشت یکسان یا تقریبًا یکسانی می رسند.

د) دانشمند با طرح مسئله، موقعیت ناشناخته را خلق می کند.

سوال 28

گزینه 2 پاسخ:

عبارت «افراد عصبانی در خطر امراض قلبی - عروقی قرار دارند.» نمونه ای از توصیف رفتار انسان است. به کمک توصیف به چیستی رفتار و

فرایندهای روانی می پردازیم، ولی برای پی بردن به چرایی پدیده به تب�ن نیازمندیم.



سوال 29

گزینه 2 پاسخ:

گزاره مذکور نوعی «پیش بینی» است، نه تب�ن.

سوال 30

گزینه 2 پاسخ:

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

چنین خطراتی هست باید با احتیاط بیشتری به جنگل برود. (استدالل)

سوال 31

گزینه 2 پاسخ:

فیلم برداری می تواند به عنوان یک تکنولوژی، کمک حال مشاهده گران باشد. با توجه به اینکه امکان مخفی کردن دوربین هست، در این صورت،

مشاهده باعث نخواهد شد رفتار طبیعی آزمودنی ها از دست برود. (البته مخفی کاری در پژوهش باید بر اساس اصول اخالقی انجام شود و

همیشه مجاز نیست.)

سوال 32

گزینه 1 پاسخ:

موارد نادرست:

الف) عرفا بیشتر از شیوه های شهودی استفاده می کنند.

ج) این مورد مصداق کسب شناخت از طریق شیوه خردگرایانه است.

سوال 33

گزینه 3 پاسخ:

افراد غیرمتخصص در پاسخ به سؤاالت مطرح در روان شناسی پاسخ های عامیانه می دهند و به تدریج دیدگاه شخصی خود را باور کرده، تبعیت

دیگران را می طلبند.



سوال 34

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه های نادرست:

گزینه «1»: جهت یکپارچه سازی و شکل دهی مفاهیم مشترک از تعریف عملیاتی استفاده می شود.

گزینه «2»: هر چه متغیر دقیق تر تعریف شود، اندازه گیری هم دقیق تر است.

گزینه «3»: اندازه گیری یعنی نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیا و افراد

سوال 35

گزینه 3 پاسخ:

بسیاری از دانشمندان علوم تجربی بیش از حد به یافته های خود اعتماد می کنند و منابع دیگر کسب شناخت را نامعتبر می دانند؛ حال آن که

موضع آن ها نسبت به سایر منابع شناخت باید «نمی دانم» باشد، نه اینکه بگویند: «نیست!».

در شیوه خردگرایانه با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می برند. فیلسوفان از این روش استفاده می کنند.

سوال 36

گزینه 1 پاسخ:

الف) در تب�ن، مهم ترین علل بروز پدیده، مطالعه می شود.

ب) در توصیف، روان شناسان باید سعی کنند تحت تأثیر پیش داوری شخصی قرار نگیرند.

ج) روان شناسی، در توصیف و تب�ن پدیده ها در مقایسه با سایر علوم تجربی، با دشواری های زیادی روبه رو است.

سوال 37

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

فرضیه های علمی می توانند ضمن اینکه در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند. سؤاالت مطرح شده در گزینه های

«1، 2 و 4» نحوه اثرگذاری شرایط بر نقطه جوش آب را می سنجند، اما در گزینه «3» خود فرضیه دوباره مورد سؤال قرار گرفته است.



سوال 38

گزینه 4 پاسخ:

الف) نظریه های علوم تجربی را براساس «سودمندی» و «کاربردی بودن» آن ها می سنجند.

ب) پیش بینی و کنترل پدیده های روان شناختی تحت تأثیر عوامل متعددی است که به راحتی نمی توان آن ها را تب�ن کرد. پیش بینی و کنترل

موضوعی که توصیف و تب�ن روشن تری داشته باشد، آسان تر است. در نتیجه پیش بینی و کنترل موارد گزینه های «2» و «4» دشوارتر از بقیه

موارد است.

سوال 39

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) منظور از توصیف، بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است.

ب) واژه تب�ن به بیان چرایی پدیده اشاره دارد.

سوال 40

گزینه 2 پاسخ:

در مصاحبه های کامًال ساختاریافته (نظام دار) با بلی یا خیر و یا انتخاب یکی از گزینه ها به سؤال پاسخ می دهند.

سوال 41

گزینه 1 پاسخ:

امروزه از فرایندهای ذهنی با واژه شناخت تعبیر می شود به هرگونه فعالیت مورد مشاهده جاندار، رفتار می گویند. انسان از بین چند محرک

احساس شده یک محرک را انتخاب می کند که به این امر توجه می گویند. تعبیر و تفسیر محرک های انتخابی، مرحله ادراک نام دارد.

سوال 42

گزینه 4 پاسخ:

تشریح مورد نادرست:

ث) همه نظریه های علمی در دو سطح ظاهری و تجربی به یک اندازه رشد نکردند.



سوال 43

گزینه 1 پاسخ:

الف) توصیف _ تب�ن

ب) زیرا پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند.

پ) مورد سوم گزینه «1» و «3» توصیف محسوب می شود زیرا توصیف به «چیستی» مربوط می شود.

سوال 44

گزینه 3 پاسخ:

الف) شناسایی و پیش بینی تغ�رات در طول زندگی، فراخنای زندگی نامیده می شود.

ب) حل مسائل در حیطه شناختی و رعایت حقوق دیگران در حیطه اخالقی رشد قرار می گیرد.

پ) ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول زندگی، در افراد رخ می دهد تحت تأثیر دو دسته عوامل وراثتی و محیطی قرار می گیرد.

سوال 45

گزینه 2 پاسخ:

روان شناس به دلیل رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی های موضوع پژوهش های مربوط به انسان، همواره با محدودیت هایی مواجه است. در

واقع، دادن مواد مخدر به بیماران افسرده و بررسی تأثیر آن نه تنها عملی خالف اخالق محسوب می شود بلکه فرایند درمان افسردگی را با

پیچیدگی های بیشتری روبه رو می سازد.

سوال 46

گزینه 1 پاسخ:

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.

سوال 47

گزینه 2 پاسخ:

گزینه ی «2»    

مشاهده، باید به دور از پیش داوری شخصی و همراه با ثبت دقیق باشد.

مصاحبه، برخالف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است.

آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریبًا یکسانی به ما بدهند.

پرسش نامه ها باید به صورت های مختلف نمره گذاری شوند.



سوال 48

گزینه 1 پاسخ:

گزینه ی «1» 

در روش خردگرایانه که روش مورد نظر فالسفه است از منطق و استدالل برای شناخت استفاده می کنند. در شناخت با استفاده از نظر

صاحب نظران به متخصصین امر رجوع می کنند؛ مثل رجوع به قرآن و نهج البالغه برای شناخت دین، روش شهودی هم که روش عرفا می باشد،

مبتنی بر درک درونی است.

سوال 49

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ی «3» 

به هر نوع فعالیت مورد مشاهده (مستقیم) جاندار، رفتار می گویند. مانند غذا خوردن و به فرایندهای ذهنی (غیرمستقیم) شناخت گفته

می شود.

تمرکز کردن،  اندیشه کردن و رسیدن به احساس خوشایند طبق نمونه های صورت سؤال، شناخت هستند.

سوال 50

گزینه 2 پاسخ:

گزینه ی «2»     

نظام دار بودن: روش علمی تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود و مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی به هنگام مواجه

شدن با مسئله این است که، مواجهه دانشمند برخالف فرد عادی، منظم و قاعده مند است.

فرایند: به جریان یک عمل اشاره دارد و جریان رسیدن به هدف را فرایند می گویند.

 در روش علمی همواره به دنبال جست وجوی چیزی هستیم، در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی، هدفمند باشد و

هم چنین یک اقدام محقق شده، به دلیل توجه نداشتن به هدف مشخص، نتیجه بخش نخواهد بود.

موقعیت نامعین: دانشمند به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی است. دانشمند با طرح مسئله، موقعیت ناشناخته را خلق می کند. به واسطه روش

علمی، موقعیت ناشناخته روشن می شود.

سوال 51

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ی «4»

روش شهودی: الف _  ب _ د

روش علمی: ج _ ه_



سوال 52

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

روان شناسی عبارت است از: «علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی (شناخت)». به هر نوع فعالیت قابل مشاهده جاندار، «رفتار» می گویند. واژه

«فرایندهای ذهنی» نیز، به دلیل عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها و تأکید بر کنش های انسانی، در تعریف روان شناسی لحاظ شده است.

امروزه از فرایندهای ذهنی با واژه شناخت تعبیر می شود.

سوال 53

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در پاسخ به این پرسش چند دیدگاه می توانیم داشته باشیم:

1- شیوه علمی (عینی و قابل تکرار)  مثل اثبات آغاز خلقت از طریق قواعد ترمودینامیک.

2- شیوه عرفانی (شهودی، مبتنی بر سیر و سلوک و غیرقابل تعمیم)

مثل اثبات خداوند از طریق وجود علت غایی در جهان. 3- شیوه خردگرایانه (فلسفی و مبتنی بر منطق) 

4- شیوه دینی (استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار)  مثل استناد به نهج البالغه و کمک گرفتن از سخنان حضرت علی (ع)، برای

اثبات وجود خداوند.

←

←

←

سوال 54

گزینه 2 پاسخ:

الف) چون قصد بازدیدکننده دریافت مقصود و هدف است، پس پردازش مفهومی است.

ب) هر چه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود.

ج) پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است.

سوال 55

گزینه 3 پاسخ:

در مصاحبه محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد. مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام) نیازمند آموزش ویژه

است و در این مصاحبه باید نکات اخالقی را رعایت کند.



سوال 56

گزینه 2 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

_ در شیوه خردگرایانه با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می برند.

_ به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است و شاید به

همین دلیل است که با استفاده از این روش تاکنون نتوانسته است به همه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.

_ موقعیت نامعین آخرین مفهوم در تعریف روش علمی می باشد و جزء ویژگی های روش  علمی نیست، ویژگی های روش علمی عبارتند از:

الف) تعریف عملیاتی ب) تکرارپذیری

سوال 57

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزینه ها:

گزینه «1»: صحیح _ صحیح

گزینه «2»: صحیح _ صحیح

گزینه «3»: صحیح _ غلط، همه نظریه های علمی در دو سطح ظاهری و تجربی، به یک اندازه رشد نکرده اند.

گزینه «4»: غلط، فرضیه ها، در صورت تأ�د تجربی به قانون یا اصل تبدیل می شوند. _ صحیح

سوال 58

گزینه 3 پاسخ:

فیلسوفان از شیوه خردگرایانه استفاده می کنند.

سوال 59

گزینه 3 پاسخ:

در روش خردگرایانه، با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند، مهم ترین ویژگی شیوه شهودی شخصی و

غیرقابل تعمیم بودن آن است.



سوال 60

گزینه 2 پاسخ:

موارد «ج» و «د» صحیح هستند.

تشریح موارد نادرست:

الف) از منظر قرآن هر جامعه ای در گرو «کردار» خویش است (سوره بقره، آیه 134).

ب) تأسیس اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط وونت، مبدأ شکل گیری روان شناسی «علمی» است؛ اما روان شناسی از دوران باستان در قالب

متون فلسفی و دینی وجود داشته است.

ه_) ابن سینا شناخت راستین را شناخت عقلی می داند و «آموزش گروهی و تشویق» از جمله اصول و روش های تربیتی اوست.

سوال 61

گزینه 2 پاسخ:

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

ب) به فرایند تفسیر محرک های انتخابی، ادراک گفته می شود که با حرف «D» نشان داده شده است.

ج) در پردازش مفهومی سعی می شود که به ویژگی های مشترک محرک های مختلف دسترسی پیدا کنند.

سوال 62

گزینه 4 پاسخ:

جامع ترین تعریف روان شناسی به عقیده اکثر روان شناسان عبارت است از: «علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی»؛ به هر نوع فعالیت مورد

مشاهده جاندار، رفتار می گویند.

مطالعه رفتار محدود به انسان نیست، بلکه همه موجودات زنده را شامل می شود.

سوال 63

گزینه 3 پاسخ:

غیرممکن نیست که روان شناسان در توصیف یک پدیده تحت تأثیر ارزش ها و پیش داوری های شخصی قرار بگیرند، اما تفاوت آن ها با افراد

عادی در این است که سعی می کنند تا حد امکان از این تأثیر بکاهند.



سوال 64

گزینه 3 پاسخ:

- شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی: این روش مبتنی بر درک درونی است. روش هایی که عرفا برای کسب شناخت دارند در

این مقوله قرار دارد. شعر یاد شده در «قسمت الف» از موالنا می باشد و نگاهی عرفانی و شهودی به پرسش های مطرح در صورت سؤال دارد.

- استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار: منظور از «صاحب نظران»، افراد متخصص و باتجربه است. اندیشمندان اسالمی برای کسب

شناخت، به آیات الهی، سیره نبوی و تعالیم بزرگان دین مراجعه می کنند؛ مانند مراجعه به آیه ای از قرآن کریم در «قسمت ب».

سوال 65

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارات غلط:

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

ج) براساس ویژگی نظام دار بودن، روش علمی تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود. (نه اهداف مشخص)

سوال 66

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

از لحاظ واژه شناسی علمی، «متغیر مستقل» را علت و «متغیر وابسته» را معلول می گویند؛ یعنی در واقع فرض کرده ایم اگر y (یعنی یادگیری

.y علتی است بر x (یعنی روش تدریس فعال) بیاید؛ پس این منطقی است که استنباط کنیم که x بیشتر دانش آموزان) به دنبال

سوال 67

گزینه 2 پاسخ:

روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در توصیف و تب�ن پدیده ها با دشواری های زیادی روبه روست. مهم ترین دلیل دشواری این است

که پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند.

سوال 68

گزینه 3 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

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

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



سوال 69

گزینه 1 پاسخ:

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. آنها با توجه به دانش و تجربه خودشان و پیشینیان سعی می کنند پاسخ های

خردمندانه و سنجیده ای به مسئله های علمی بدهند. به این قبیل پاسخ ها فرضیه گفته می شود. فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله های

علمی است. «گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود»، «فرایندهای ذهنی ناخودآگاه موجب برانگیخته شدن رفتار فرد می شود» و

«بازی های رایانه ای موجب آرامش فرد می شوند» از جمله مثال های فرضیه هستند.

سوال 70

گزینه 4 پاسخ:

فردی که با توجه به استدالل  های منطقی و دالیل فلسفی جهان را منظم و قاعده  مند می  داند، از روش خردگرایانه برای کسب شناخت استفاده

می  کند. در روش خردگرایانه، با کمک فلسفه و روش  های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می  برند. فیلسوفان از این روش استفاده می

کنند.

سوال 71

گزینه 1 پاسخ:

برخی پردازشگران صرفًا بر ویژگی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه دارند؛ به چنین حالتی پردازش ادراکی می گویند.

پیدا کردن شیء گرد و هم چنین یافتن زاویه قائمه مربوط به این سطح از پردازش است.

سوال 72

گزینه 4 پاسخ:

بیشتر مطالعات اندیشمندان اسالمی در حوزه روان شناختی جنبه صورِی نظریه پردازی بوده است.

سوال 73

گزینه 2 پاسخ:

در آغاز قرن بیستم اکثر روان شناسان، تعریف علم روان شناسی را مطالعه زندگی روانی، ذهن و هوشیاری می دانستند.



سوال 74

گزینه 4 پاسخ:

_ در شیوة خردگرایانه با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می برند.

_ ویژگی مشترک همة منابع کسب شناخت آن است که هیچ کدام نمی توانند بر درستی روش خود و انکار دیگری اصرار ورزند.

_ مزیت تعریف عملیاتی سهولت اندازه گیری است.

سوال 75

گزینه 4 پاسخ:

الف) پرسش از چیستی مفهوم جرم ← توصیف

ب) بررسی چرایی وقوع جرم ← تب�ن

ج) بررسی یکی از علل احتمالی جرم ← تب�ن

سوال 76

گزینه 3 پاسخ:

الف) نادرست است. روش علمی عبارت است از فرایند جستجوی نظام دار و با قاعده برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.

ب) نادرست است. شناخت پایه شامل توجه، ادراک و حافظه است.

پ) نادرست است. دانشمند به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی است. او با طرح مسئله، موقعیت ناشناخته را خلق می کند و به واسطه روش

علمی، موقعیت ناشناخته روشن می شود.

سوال 77

گزینه 2 پاسخ:

الف) روان شناسی نوین، در تب�ن موضوعات مورد مطالعه، با واژه شناخت بسیار سرو کار دارد.

ب)هر چه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل یافته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود.

ج)شیار طولی مغز را به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می کند.

د)از روش مصاحبه بدون ساختار، برای اخذ اطالعات عمیق استفاده می کنند. این روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه است.



سوال 78

گزینه 3 پاسخ:

تنظیم رفتارهای مربوط به بقای نوع از وظایف هیپوتاالموس است که در منطقه پیش مغز است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی «1»: تنفس، کنترل فعالیت قلبی، بلع و هضم از وظایف بصل النخاع است که این بخش در منطقه مغز پسین قرار دارد.

گزینه ی «2»: کنترل هماهنگی بدن، توازن و کشش عضالنی از وظایف مخچه است که این بخش نیز در منطقه مغز پسین واقع شده است.

گزینه ی «4»: انتقال عالئم از یک بخش به بخش دیگر مغز از کارکردهای ُپل مغزی است که این بخش نیز در منطقه مغز پسین قرار دارد.

سوال 79

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»  

تشریح عبارت های نادرست:

(ب): سطح صوری یک نظریه، ساختار ظاهری و نحوه نگارش آن است. منظور از سطح تجربی، تجربه پذیری و پژوهش پذیری آن است. (پ):

روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در توصیف و تب�ن پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو است.

سوال 80

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «۳»  

شناخت پایه شامل سه فرآیند؛ توجه، ادراک و حافظه است و شناخت عالی دربرگیرنده انواع تفکر است.

سوال 81

گزینه 2 پاسخ:

گزینه  «2»

روان شناس به مدت چهار سال در مقطع دکتری تخصصی روان شناسی تحصیل می نماید.

سوال 82

گزینه 3 پاسخ:

گزینه  «3»                                                                                                                     

فرضیه در صورت تأ�د به اصل یا قانون تبدیل می شود و یک فرضیه خردمندانه به این معنا است که براساس شانس و تصادف نیست بلکه بر

دانش و تجربه مبتنی است.                    



سوال 83

گزینه 2 پاسخ:

الف) بازنمایی اطالعات حافظه به تفکر منتهی می شود.

ب) توجه، مرحله نخست شناخت پایه است.

ج) عالی ترین مرتبه شناخت، حل مسئله و تصمیم گیری می باشد.

سوال 84

گزینه 2 پاسخ:

الف) از آن جهت که صرفًا به توضیح یک مفهوم می پردازد،  اشاره به هدف توصیف دارد.

ب و پ) به بیان علت یک مسئله می پردازد و داللت بر هدف تب�ن می کند.

سوال 85

گزینه 3 پاسخ:

الف) نامعین

ب) نظریه

پ) پیش بینی و کنترل

ت) روش های شهودی

سوال 86

گزینه 2 پاسخ:

_ مسائلی را که بررسی آن ها با کمک مشاهده مستقیم امکان پذیر نیست می توان با استفاده از پرسش نامه ها مطالعه کرد.

_ ابزار آزمون دارای دو ویژگی  مهم است. آزمون  باید دقیقًا چیزی را اندازه گیری کند که برای آن ساخته شده است. عالوه بر این آزمون ها در

دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریبًا یکسان به ما بدهند.

_ در مصاحبه، محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد.

سوال 87

گزینه 3 پاسخ:

مراحل شناخت پایه عبارت اند از: 1- توجه 2- ادراک 3- حافظه



سوال 88

گزینه 3 پاسخ:

با ورود معلم تمامی بچه های کالس احساس را دارند؛ پس از شروع معلم به تدریس می توان گفت اکثر بچه ها توجه هم دارند؛ به دالیلی مثًال

یکنواخت بودن لحن صدای معلم ممکن است برخی از بچه ها دچار عدم تمرکز شوند (مثل مینا)، برخی نیز ممکن است تمرکز توأم با درگیری و

انگیختگی ذهنی داشته باشند (مانند مریم)، که در واقع فقط به کمک حافظه (ادراک قبل) می دانست که از نوشته های تخته می تواند جواب

بدهد ولی طبیعتًا جوابگوی سؤال نبود (چون ادراک بدون یادگیری بود)، ولی در خصوص زهرا می توان گفت که از همان ابتدا، احساس،

توجه، تمرکز و ادراک را داشته است. به تعبیری دیگر، تمامی مراحل شناخت پایه و شناخت عالی را داشته که قادر به پاسخگویی سؤاالت معلم

بوده است.

سوال 89

گزینه 4 پاسخ:

بسیاری عقیده دارند که جامع ترین تعریف روان شناسی این است که آن را علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی (شناخت) بدانیم.

سوال 90

گزینه 1 پاسخ:

تب�ن اینکه چرا تداعی به موقع خاطرات، موجب تحکیم حافظه می شود؟ به مراتب دشوارتر از پیش بینی پدیده های مربوط به علم فیزیک یا

سایر علوم مانند آن است، چون تحت تأثیر عوامل متعددی است که به راحتی نمی توان آن ها را تب�ن کرد. هر موضوع مورد مطالعه که

توصیف و تب�ن روشن تری داشته باشد، پیش بینی و کنترل آن آسان تر خواهد بود. موفقیت در رسیدن به «پیش بینی و کنترل»، به چگونگی

توصیف و تب�ن پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

سوال 91

گزینه 3 پاسخ:

فرایند توجه تا تصمیم گیری را شناخت می نامیم

سوال 92

گزینه 1 پاسخ:

پیش بینی در روان شناسی به مراتب دشوارتر از علوم تجربی است؛ زیرا روان شناسی تحت تأثیر عوامل متعددی می باشدکه به راحتی نمی توان

آن ها را تب�ن کرد مگر آن که آن ها را قبال کنترل کرده باشیم.



سوال 93

گزینه 1 پاسخ:

در تعریف عملیاتی دانشمندان باید از واژه ی موردنظر خود تعریف دقیقی ارائه دهند به طوری که بتوانند آن را اندازه گیری نمایند و یا به صورت

کّمی نشان دهند که در این جا آزمون هوش وکسلر چنین امکانات دقیق و کّمی را به ما ارائه می دهد.


