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 . تعریف فوق مربوط به کدام اصطالح است؟ مند که متعلق به یکی از صاحب نظران یا گروهی از همفکران است مجموعه افکار و آرای علمی منسجم و نظام  .8
  دل د( م ویکرد ج( ر  ظریه ب( ن الف( مکتب  

 شود، ولی ذهن نقشی در پیدایش رفتار ندارد مربوط به کدام نظریه است؟  های ذهنی می مغز موجب پدیدهاین اندیشه که   .6
  د( وحدت نگری  ج( تعامل گرایی پدیدارگرایی ب( پی الف( توازی نگری 

 «.توان آن را کشف کرد هر قانونی در مورد همۀ افراد صادق نیست یا اگر چنین قوانینی باشند، نمی»مطلب زیر مربوط به کدام دیدگاه است؟   .0
  د( جزیی باوری  ج( نسبیت باوری  ب( پدیدارگرایی  لیت باوری الف( ک 

 «کند این نوع عقل معانی یا صور کلی را از لواحق حسی و جزئی انتزاع می»تعریف زیر مربوط به کدام اصطالح است؟   .0
  قل هیوالنی د( ع ج( عقل فعال  قل منفعل ب( ع قل سلیم الف( ع 

 کدام نظریه عقیده دارد که انسان نباید تغییری در محیط ایجاد نماید؟  .7
  ها د( شکاک ج( کلبیون ب( رواقیون ها الف( اپیکوری 

 ؟ شود دهد، چه نوع علت گفته می در نظریه ارسطو به نیرویی که ماده را به شکل خاص تغییر می  .2
  د( علت کارکردی  ج( علت صوری ب( علت مادی  الف( علت غایی 

 دارد؟  صور محسوسات را نگه می در نظریه فارابی کدام مرتبه از مراتب قوه نظری پس از پنهان شدن اشیاء  .9
  د( مرتبه خیالی ج( مرتبه وهمی  ب( مرتبه عقلی الف( مرتبه حسی  

 «گیرد تمامی تصویرهای حاصل از حواس پنجگانه در آن جای می»به نظر ابن سینا فعالیت زیر مربوط به کدام قوا است؟   .1
  د( قوه خیالیه ج( حس مشترک  ب( قوه واهمه  الف( قوه متخیله  

 یابد؟  فارابی معتقد است به وسیله این قوه انسان آنچه را که باید به کار بندد،در می  .3
  د( قوه حیوانی  ج( قوه خیالی ب( عقل عملی  الف( عقل نظری  

 کسانی که معتقد بودند تجربه اساس کل دانش است ... نامیده می شوند.   .83
  نگر  قلید( ع نگر  سیج( ح نگر  تجربیب(  مادی نگر  الف( 

 هابز معتقد بود کل فعالیت انسان در نهایت به وسیله .... با انگیزه می شود.  .88
  خیاالت انسان  د( جستجوی لذت و دوری از درد ج( افکار انسان  ب( غرایز انسان  الف( 

 شماری مرتب کند؟  های بی شیوهها را به  تواند اندیشه می از نظر هیوم چه چیزی  .86
  تعقل  د( تخیل فعال  ج( تجربه  ب( تداعی  الف( 

 ترین مفهوم در اندیشه جان استوارت میل چه بود؟  مهم  .80
  های ساده  اندیشه د( شناسی  بازتاب ج( شیمی ذهنی ب( تداعی  الف( 

 شود؟     گرایی نامیده می چرا مکتب وونت اراده  .80
 تأکید به اراده و اختیار انسان ب( ها به دلیل دخالت اراده در ترکیب اندیشه الف( 

  مطالعه رفتار ارادی انسان د( توجیه انگیزش در قالب اراده درونی انسان ج(
 آرمیدگی مربوط به کدام عناصر فکر است؟  -آرامش و تنش  -ناخوشایندی، برانگیختگی  -از نظر وونت ابعاد خوشایندی  .87

  تصورات  د( ها  اندیشه ج( ها  احساس ب( ها حس الف( 



 

 

 30/30/8031: یختار باسمه تعالی

 83:03ساعت:    39 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 682کد آزمون:  یرشته: روانشناس و نقدآن یو مکاتب روانشناس یخدرس: تار 

 یقهدق 97مدت زمان:  ینور  الله یباستاد: نج ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 0 / 6 صفحه: نمره 63بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 04 یآزمون دارا
 

 

2 

 

 شناسی است؟  از نظر تیچنر ماهیت، چگونگی و چرایی زندگی روانی مربوط به کدام بخش روان  .82
  شناسی  روانماهیت  د( شناسی هدف روان ج( شناسی موضوع روان ب( شناسی کارکرد روان الف( 

 رود؟  ها به شمار می از نظر تیچنر کدام یک از موارد زیر از عناصر و اجزای اندیشه  .89
  تخیالت   د( عواطف  ج( ها  احساس ب( تصورات ذهنی  الف( 

 ؟ نیستهای کارکردگرایی  کدام یک از موارد زیر از ویژگی  .81
  پذیرش مدل داروینی  (د پذیرش مدل نیوتنی  (ج کارکردهای ذهنیتوجه به  (ب مخالفت با عنصر گرایی  (الف 

  از نظر ویلیام جیمز تعریف زیر مربوط به کدام اصطالح است. .... جویباری از رویدادهای ذهنی برای سازگاری با محیط؟   .83
  خود  (د هشیاری  (ج ذهن   (ب روح (الف 

 ، کدام گزینه صحیح است؟ نظریۀ هیجان جیمزـ  النگهدر مورد   .63
 های هیجانی و بدنی همزمانی  واکنش ب( اول واکنش هیجانی سپس تغییرات بدنی الف( 

  نخست تغییرات بدنی و سپس احساس هیجانی د( اول واکنش عصبی بعد بدنی  ج(
 شناسی چه چیزی باید باشد؟  از نظر واتسون هدف علم روان  .68

 مطالعه رفتار آشکار و غیر آشکار ب( مطالعه رفتار آشکار  الف( 
گاهی د( مطالعه فرایندهای ذهنی ج(   کنش آ

 «  های غیر قابل مشاهده رفتار باید به وسیله بررسی رفتار آشکار تأیید شود علت»عقیده زیر مربوط به کدام نظریه است؟   .66
  رفتارگرایی بازتابی د( کارکردگرایی ج( شناختی  روشرفتارگرایی  ب( رفتارگرایی رادیکال   الف( 

 واتسون چه هیجاناتی را به عنوان هیجان اولیه قبول داشت؟    .60
  عشق، نفرت، شادی  د( ترس، عشق، نفرت  ج( ترس، خشم، عشق  ب( ترس، خشم، شادی   الف( 

 شود؟  میهای ناقص به کدام اصل سازمانی گشالت مربوط  تکمیل شکل  .60
  مجاورت د( فراوانی  ج( بستن  ب( مشابهت  الف( 

 حل کامل با توجه به کل موقعیت دست یابد، به چه چیزی رسیده است؟  ها اگر فرد به یک راه از نظر گشتالتی  .67
  بینش  د( کلیت  ج( تجربه  ب( میدان  الف( 

 در مطالعه انگیزه روی چه مفاهیمی تأکید داشتند؟  ها گشتالتی  .62
  نیاز و غریزه  د( هدف و انتظار  ج( سائق و تعادل حیاتی   ب( تشویق و تقویت  الف( 

 های شخصیت تحت تأثیر اصل واقعیت قرار دارد؟  در نظریه فروید کدام یک از بخش  .69
  بن و من  د( فرامن  ج( بن  ب( من  الف( 

 «  بروز امیال ناپسند، به صورت امور جامعه پسند مثل شعر، نقاشی و...»تعریف زیر مربوط به کدام مکانیزم دفاعی است؟   .61
  واالیش د( سرکوبی ج( فرافکنی  ب( جابجایی الف( 

 شود؟  ها به کدام بخش شخصیت مربوط می از نظر یونگ عقده  .63
  بخش سایه د( ناهشیار فردی  ج( ناهشیار جمعی ب( بخش هشیار الف( 
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 شود؟  به نظر هورنای نقش جنسیت در شخصیت چگونه تعیین می  .03
 شود به صورت زیستی تعیین می ب( شود. به صورت فرهنگی تعیین می الف( 

  شود. به صورت فطری تعیین می د( شود.  به صورت روانی جنسی تعیین می ج(
 در نظریه مزلو اعتماد به نفس، احترام به دیگران، و نیاز به یکتا بودن از مصادق کدام نیاز است؟   .08

  نیاز به ایمنی د( عزت نفس ج( عشق و تعلق ب( خودشکوفایی  الف( 
 شود؟  میاز دیدگاه راجرز چه فرایندی بدون دخالت جامعه و خانواده منجر به خودشکوفایی و سازگاری افراد   .06

  تشویق بیرونی  د( گذاری ارگانیزمی  ارزش ج( توجه مثبت نامشروط  ب( توجه مثبت مشروط  الف( 
 افتد؟  گذاری ارگانیزمی بشود چه اتفاق می گزین ارزش در صورتی که شرایط دیگران جایاز نظر راجرز   .00

 شود. فرد بیمار و ناهمخوان می ب( رسد فرد به کمال می الف( 
  شود.  فاصله بین خود واقعی و آرمانی کم می د( رسد.  فرد به تجربه اوج می ج(

شناسـ  شـناخت  بـه کشـف و تـدوین قواعـد مربـوط بـه سـاختارها و کـارکرد فراینـدها  ذهنـ   روان»یک از اصطالحات زیر است:  این عبارت مربوط به کدام  .00
 «.  پردازد می

  شناسی شناختی  موضوع روان د( شناسی شناختی  قلمرو روان ج( شناسی شناختی هدف روان ب( شناسی شناختی  تعریف روان الف( 
 درمان از طریق تکلم از موضوعات کدام شاخه شناختی است؟   .07

  فیزیک  روان د( شناسی زبان ج( ای  شناخت رایانه ب( شناختی روان  عصب الف( 
 شناسی شناختی شده است؟    کدام تحول در فلسفه علم موجب بروز روان  .02

  فلسفه پدیدارشناسی د( فلسفه خردگرایی  ج( گرایی  فلسفه انسان ب( امکان داشتن شناخت عینی الف( 
 .  شود با گسترش ...... در حوزه فلسفه، تفاوت بین کسب اعتبار قضایای فلسفی و علمی نادیده گرفته می  .09

  روش کیفی  د( تجربی روش ج( روش عینی  ب( روش استداللی الف( 
 چرا گفته اگوست کنت در مورد تقسیم تاریخ به سه مرحله غلط است؟   .01

 زیرا در زمان فعلی نیز فلسفه و دین وجود دارد  ب( زیرا فلسفه بخشی از دین است.  الف( 
  زیرا فلسفه پیش از علم به وجود آمد  د( دین و علم تناقض دارد.  ج(

 قانون اثر ثرندایک با چه اشکالی مواجه است؟   .03
 پشتوانه تجربی ندارد . ب( در مورد انسان قابل پیاده شدن نیست . الف( 

  گیرد.  نقش محیط را نادیده می د( در فرایندهای پیچیده ذهنی کاربرد ندارد.   ج(
 گرایی با چه اشکالی مواجه است؟  مفهوم تجربه اوج و معنوی در نظریه انسان  .03

 تجربه اوج و معنوی حقیقی بدون دین معنا ندارد  ب( انسان با تجربه اوج مصداق بیرونی ندارد.  الف( 
  گرایی همخوانی ندارد.  با فلسفه انسان د( شناسی عینی سازگاری ندارد  تجربه اوج با روان ج(

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


