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 روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان جزء کدام شاخه علوم جای می گیرد؟  .9
  د( طبیعیات ج( ریاضیات ب( اخالقیات الف( الهیات 

 علم شناخت ذهن و روان از دیدگاه تجربی با فعالیت های چه کسی آغاز شد؟  .2
  د( فروید ج( وونت ب( ارسطو قراطالف( س 

 اولین قوه از قوای مدرکه باطنی چه نامیده می شود؟  .0
  د( واهمه ج( مصوره ب( حس مشترک یالالف( خ 

 روش تحقیق در روانشناسی جدید عبارت است از:  .4
  د( کشف و شهود ج( مشاهده و تجربه ب( استدالل فلسفلی فتارشناسیالف( ر  

 کدام فیلسوف برای نخستین بار تعریف مشخص و سنجیده و روشنی درباره نفس بیان نمود؟  .5
  د( کندی ج( ابن سینا ب( فارابی الف( ارسطو 

 روانشناسی اگر به عنوان روانشناسی فلسفی مدنظر باشد، شکل گیری آن به زمان چه کسی بر می گردد؟  .0
  د( جالینوس ج( کندی ب( وونت الف( سقراط 

 در تعریف نفس چیست؟« آلی»مقصود از   .9
 .دهد ب( نفس کارهایش را با قوا انجام می .کند الف( نفس در افعال خود قوا و اعضایی را استخدام می 

  د( همه موارد .ج( با قید آلی عناصر و معادن خارج می شوند
 به عقیده کندی قوه حاسه در چه موجوداتی وجود دارد؟  .1
  د( در نباتات ج( در همه حیوانات ب( در انسان ر حیوانالف( د 

 نفس از دیدگاه فارابی ...... .  .1
  د( هیچکدام ج( هردو مورد ب( قدیم است حادث استالف(  

 چه قوه ای گسستن و پیوستن صورت محسوسات را انجام می دهد؟  .93
  د( ناطقه ج( متخیله ب( مدرکه حرکهالف( م 

 انسان به وسیله کدام قوه صناعات و حرفه ها را یاد می گیرد؟  .99
  د( قوه متخیله ج( عقل نظری ب( عقل عملی وه وهمیهالف( ق 

 قوای نفس حیوانی کدام اند؟  .92
 ب( غاذیه، نامیه، مولده، غضبیه الف( غاذیه، نامیه، متخیله، واهمه 

  د( حس مدرکه ظاهری، حس مدرکه باطنی، شهویه، غضبیه ج( غاذیه، نامیه، شهویه و غضبیه
 ادراک معقوالت به کمک کدام قوه میسر می شود؟  .90

  د( ناطقه ج( مدرکه ب( واهمه اسهالف( ح 
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 دیدگاه اندیشمندان اسالمی در مورد تعدد قوای نفس انسانی چیست؟  .94
 .الف( نفس در قوای حس ظاهر متعدد است و در قوای حس باطن واحد است 

 .ب( نفس به تعداد قوا متعدد است
 .ج( نفس واحد است ولی قوا متعددند

  .باطنی متعدد است ولی در قوای حس ظاهر واحد استد( نفس فقط در مورد قوای 
 کدام یک از قوای زیر در مرتبه باالتری قرار دارد؟  .95

  د( مصوره ج( واهمه ب( غاذیه امیهالف( ن 
 درمان حزن و اندوه کندی، با کدام یک از مباحث روانشناسی امروز همخوانی دارد؟  .90

  د( نظریه ابن سینا ج( نظریه رفتارگرایی درمان شناختی ـ رفتاریب(  الف( درمان های روانپویشی 
 فلسفه خواب رفتن چیست؟  .99

 ب( ناکارآمد شدن قوه متخیله الف( ناتوان شدن بدن از فرمان پذیری نفس 
  د( هیچکدام ج( هماهنگی نفس و بدن

 می داند؟« بازتاب آرزوهای ناهشیارانه»کدام یک از افراد زیر، رویا را   .91
  د( هیچکدام ج( فروید ب( ابن سینا ندیالف( ک 

 اینکه فراگیری عادات دشوار می بایست تدریجی باشد، با کدام یک از مفاهیم تناسب دارد؟  .91
 ب( چرخه موفقیت الف( تحلیل سلسله مراتب یادگیری 

  د( همه موارد ج( تهیه فهرست سلسله مراتب اضطراب
 این تعریف مربوط به چه مفهوم و از چه کسی است؟  .23

  د( رنج ـ مالصدرا ج( اندوه ـ ابن مسکویه ب( رنج ـ ابن سینا الف( اندوه ـ کندی 
 ؟نیستکدام یک از موارد زیر، جزء راهکارهای کاهش حزن و اندوه کندی   .29

 آوردن عوامل تسلی بخش گذشتهب( به یاد  الف( تغییر نگاه آدمی نسبت به دنیا و عالم مادی 
  د( ارزیابی سود و زیان ج( اینکه دارایی های دنیا برای همه انسان ها مشترک است

 ترتیب نزول آیات مربوط به تحریم شراب، با کدام یک از موارد زیر تطابق دارد؟  .22
  کنارگذاشتن چیزهای غیرضرورد(  ج( اصل تدریجی و سلسله مراتبی ب( خطاهای شناختی الف( اصل تکرارپذیری 

ت بخش تر و گرسنگی ، خوراك را گواراتر می کند، مربوط به کدام یک از گزینه های زیر اس  .20
ّ

 ت؟این سخن امام هادی که شب بیداری ، خواب را لذ
  د( هیچکدام ج( تقویت لذت ها ب( توجه به میزان خورد و خوراک الف( کم خوابیدن 

 برابر با کدام یک از مفاهیم روانشناسی است؟ شاکله  .24
  د( یادگیری ج( هشیاری ب( شخصیت الف( انگیزه روانی 

 ازجمله عوامل موثر بر تربیت کدامند؟  .25
 ب( خلق و خو، خانواده، مهدکودک و مدرسه نتیک، محیط پیش از تولد، محیط پس از تولدالف( ژ 

  د( همه موارد و آشنایان ج( وراثت، محیط جغرافیایی، دوستان
 .            یدباش یروزموفق و پ


