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 کنند؟ های دینی داوری می از علوم زیر کدام یک راجع به گزاره  .0
  د( روانشناسی دین ج( دین شناسی تطبیقی ب( تاریخ ادیان الف( فلسفه دین 

 روانشناسی دین بر اساس طبقه بندی تبیینی عبارتند از: گانۀ های سه سنت  .2
 آلمانی، فرانسوی، انگلیسی-مریکاییب( آ الف( انگلیسی، فرانسوی، آلمانی 

  فرانسوی، آلمانی-مریکایی، انگلیسید( آ انگلیسی، آلمانی، فرانسوی -ج( آمریکایی
 روانشناختی فروید برگرفته از کدام کتاب هاست؟ -تبیین مردم شناختی  .9
 موسی و یکتا پرستی -ینده یک پندارب( آ موسی و یکتا پرستی -الف( توتم و تابو 

  آینده یک پندار -های آن د( تمدن و ناخرسندی های آن تمدن و ناخرسندی -ج( موسی و یکتا پرستی
 کند ها معرفی می فروید در تبیین روانشناختی، ... را منشأ دینداری انسان  .4
گاهی انسان ها ب( ضعف انسان جربه دینیالف( ت    اهشیار جمعید( ن ها ج( آ

 می داند؟ کدام یک از اندیشمندان منشأ دینداری را عوامل پویا در ضمیر ناهشیار جمعی  .5
  د( کارل گوستاو یونگ ان پیاژهج( ژ  جیمزیلیام ب( و یگموند فرویدالف( ز  

 درباره فهم دین، کدام گزاره درست است؟  .0
 های دینی چون ناظر به امور متافیزیک است، معنادار نیست.  گزاره الف( 

 دینی را مقّدم داشت دینی، می بایست مطالعات درون دینی و برون ب( در تزاحم بین مطالعات درون
 ج( بنابر رویکرد پوزیتیویستی امکان فهم دین وجود دارد

  یچکدامد( ه
 گیری عبارتند از: های اندازه چهاردسته از روش  .1
 گیری غیرمستقیم گیری مستقیم، اندازه های کالمی، اندازه مشاهده رفتارهای دینی، مقیاس (الف 

 مستقیم، مشاهده رفتار دینی، تجربه گیری های کالمی، اندازه قیاسب( م
 های شخصی های تجربی، مشاهده رفتارهای دینی، مصاحبه گیری مستقیم، مقیاس ندازهج( ا

  د( اندازه گیری مستقیم، تجربه شخصی، خاطرات افراد، مشاهده مناسک دینی
 ؟نیستکدام گزینه در مورد سنجش دینداری صحیح   .1
 گیری است هایی مانند شخصیت و هوش که اموری درونی هستند، قابل سنجش هستند، دینداری نیز قابل اندازه سازهطور که  همان الف( 

 ب( در آیات و مستندات روایی، مواردی که داللت بر جواز سنجش دینداری افراد باشد یافت نمی شود
 درونی روانشناختی به وجود آمده است های روانسنجی برای کّمی سازی امور و سازه ج(
  سنجش دینداری از جهت فردی، اجتماعی و پژوهشی حائز اهمیت است و ضرورت دارد د(

 کدام یک از گزاره های ذیل درباره تک ُبعدی بودن یا  ابعادی بودن دین درست است؟  .3
 گوهر دین واحد است، و تکّثر در ظاهر و پوستۀ دین است الف( 

 ُبعدی است های آماری و تحلیل عاملی، دین تک بر اساس یافته ب(
 ج( تک ُبعدی بودن دین قابل قبول نیست و دین دارای ابعاد مختلفی است

  د( دین دارای یک پوسته و چند الیه است
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 بنابر دیدگاه ویلیام جیمز روش ما برای رسیدن به عالم برتر و درک آن، ... است  .01
 ب( تجربه دینی شاهده مناسک دینیالف( م 

  یچکدامد( ه های دینداری ندازه گیری سازهج( ا
 ؟نیستکدام جمله در مورد روانشناسی دین صحیح   .00

 پژوهی هست های دین الف( روانشناسی دین یکی از شاخه 
 ب( روانشناسی دین یک مکتب است در کنار سایر مکاتب

 دین نیست اختالفی در وجود رواشناسی ج(
  های دینی است روانشناسی دین به یک جنبه کار دارد که آن هم پدیده د(

 ؟بر اساس مبانی فروید دینداری یک ... همگانی است  .02
گاهی توأم با ترس جربه معنویالف( ت    جربه شخصید( ت ج( نوروز وسواسی ب( آ

 نمره( 1های روانشناسی دین و روانشناسی دینی را بیان کنید ) تفاوتضمن تعریف کوتاه از روانشناسی دین، سه مورد از   .09
 

 نمره( 1چهار مورد از آثار و پیامدهای دینداری در سطح فردی و اجتماعی را بنویسید. )از هر کدام دو مورد ذکر شود( )  .04
 

 نمره( 1معیار صدق و کذب در دیدگاه ویلیام جیمز چیست ؟ بر اساس تفکرات وی چرا روش تجربۀ دینی مؤثرتر است؟ )دو دلیل ذکر کنید( )  .05
 

 نمره( 1مراحل سنجش دینداری را همراه با توضیح بنویسید )  .00
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


