
 

 

 10/00/0931: یختار باسمه تعالی

 01:91ساعت:    31 - 33سال  یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 013کد آزمون:  یرشته: روانشناس یادگیری یدرس: روانشناس

 یقهدق 01مدت زمان:  یبخط یدمهدیاستاد: س ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 0 / 0 صفحه: نمره 01بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 02 یآزمون دارا
 

 

1 

 

 در صورتی که زنگ نواخته شود سپس گرد گوشت در دهان سگ ریخته شود و بعد زنگ قطع شود چه نوع شرطی سازی رخ داده است؟  .0
  ردی (د     وارونه (ج درنگیده             (ب همزمان (الف 

 مهم ترین اصل تبیینی در نظریه شرطی سازی کالسیک چه نام دارد؟   .0
  پیامد (د مجاورت (ج مجاورت و تقویت (ب تقویت (الف 

 ، در تعریف کدام روش گاتری درست است؟«ارایه مکرر محرک به منظور فراخوانی تکرار مداوم پاسخ ناخوشایند»عبارت   .9
  حساسیت زدایی منظم (د مغایرمحرکهای  (ج آستانه (ب خستگی (الف 

 حذف محرک آزارنده با هدف افزایش رفتار چه نام دارد؟      .4
  تقویت مثبت د( مجازات ج( تقویت منفی ب( تنبیه (الف 

 کدام یک از قوانین ثرندایک پس از تجدید نظر وی به کلی مردود اعالم شد؟     .5
  آمایه د( آمادگی ج( تمرین ب( اثر (الف 

نبد، چبه تباثیری وقتی مادربزرگی تعریف میکند که چگونه نوه هایش، عادتهای ناخوشایندی که قبال انجام نمیدادند را از اوباش بی انضببا  محلبه کسبب کبرده ا  .0
 را شرح میدهد؟

         فراخوانتاثیر  د(         تاثیر سرمشق گیری ج(  تاثیر بازداری زدا ب(          الف( تاثیر بازدارنده 
 ثرندایک خود را تابع چه دیدگاهی میدانست؟   .7
  روان تحلیل گری (د شناخت گرایی (ج پیوندگرایی (ب انسان گرایی (الف 

 طبق دیدگاه گشتالت، تنها اصل مهِم حاکم بر ادراک و تفکر چه نام دارد؟  .1
  پراگنانزاصل  (د اصل شباهت (ج اصل تداوم (ب اصل بستن (الف 

 چه نام دارد؟     « تقارن یا تعدیل کردن حالتهای عجیب طرح یا الگوی ادراکی»گرایش ذهن به   .3
  عادی کردن د( پراگنانز ج( برجسته کردن ب( هموار کردن (الف 

 استعاره های رایج در روانشناسی رفتار گرا و پردازش  اطالعات  به ترتیب کدام است؟  .01
  ماشین، کامپیوتر (د کامپیوتر، طبقه بندی (ج طبقه بندی، کامپیوتر (ب کامپیوتر، ماشین (الف 

 پیشرفته ترین شکل بازنمایی ای که کودک از آن استفاده میکند، چه نوع بازنمایی است؟   .00
  ارتباطی د( حرکتی ج( نمادی ب( تصویری (الف 

 چیزهایی که تفاوت قابل تشخیصی با هم دارند، چه نام دارد؟طبق دیدگاه برونر، برابر کردن   .00
  قاعده د( طبقه بندی ج( مفهوم ب( ویژگی (الف 

 کدام عبارت در مورد بازی و تقلید در نظریه پیاژه درست است؟  .09
         الف( بازی، برتری درونسازی بر برونسازی و تقلید، برتری برونسازی بر درونسازی است 

         بازی، برتری برونسازی بر درونسازی و تقلید، برتری درونسازی بر برونسازی است ب(
         بازی و تقلید، برتری درونسازی بر برونسازی است ج(
         بازی و تقلید، برتری برونسازی بر درونسازی است د(
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 گیرد؟      پیاژه شکل میمفهوم شی )پایداری شی(، در کدام یک از مراحل رشد   .04
  صوری د( عملیاتی ج( پیش عملیاتی ب( حسی حرکتی (الف 

 مهم ترین مفهوم در نظریه تولمن چیست؟  .05
  رفتار هدفمند د( رفتار ملکولی ج( رفتار کاهش گر ب( رفتار انتخابی (الف 

 ؟نیستندکدام یک از اصول ذیل در زمره اصول نظریه تولمن   .00
  یکپارچگی رفتار د( فقدان نقش تقویت در رفتار ج( شناختی بودن رفتار ب( هدفمندی رفتار (الف 

 اگر کودکی نقطه نظر دیگران را نتواند به راحتی قبول کند، دچار چه مشکلی است؟  .07
  برگشت ناپذیری د( مشکل در طبقه بندی ج( تفکر خودمحور ب( فقدان نگهداری ذهنی (الف 

 در مدل وجهی حافظه، اطالعات به ترتیب چگونه ثبت میشوند؟  .01
  حسی، کوتاه مدت، بلندمدت  (د بلندمدت، حسی، کوتاه مدت  (ج کوتاه مدت، حسی، بلندمدت  (ب حسی، بلندمدت، کوتاه مدت (الف 

 آگاهی از اصول، قوانین و واقعیت های، مرتبط با کدام یک از انواع حافظه است؟  .03
  ناآشکار (د روش کار (ج رویدادی (ب معنایی الف( 

 ، مربو  به کدام نظریه فراموشی است؟«افراد معموال رویدادهای جدید را واضح تر از رویدادهای قدیمی به یاد می آورند»این نکته که   .01
  نظریه تغییر شکل (د نظریه محوشدن (ج نظریه تداخل (ب نظریه سرکوبی (الف 
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