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 یشگاه روان شناختین آزمایموسس اول  .7
  جان واتسون  (د جان بالبي (ج سيگموند فرويد (ب ويلهلم وونت (الف 

 شناسي است؟ویلیام جیمز بنیان گذار کدام مکتب روان  .5
  شناسي دينروان (د کارکرد گرائي(ج (ج گرائيساخت (ب گرائيتداعي (الف 

 علت رفتار عبارت است از ...در رویکرد روان تحلیل  .9
ً
 گري، عموما

  هامحرک (د فرايندهاي ناهشيار (ج يشناختزيست-فرايندهاي عصب (ب هاادراک (الف 
 مطالعة علمي رفتار و فرایندهاي ذهني، تعریف کدام است؟  .4
  يیشناخت گرا (د يیرفتار گرا (ج شناسيعصب (ب شناسيروان (الف 

 دارد. یشتر یب ینه هماهنگیروش آزمایشي با کدام گز   .2
 .اين روش در مکتب ساخت نگر کاربرد دارد (الف 

 رود.خاص را به کار مي یاين روش براي ارزيابي نگرش جامعه به موضوع (ب
 شود تأثير يک پديده رواني بر پديدة ديگر بررسي شود.در اين روش سعي مي (ج
  .ها و روابط اجتماعي استفاده مي شوداز اين روش بيشتر در گروه (د

 کند. یم یرا بهتر معرف ینیبال یکدام گزاره  روان شناس  .0
 .کار آن پرداختن  به تعامل انسان ها با يکديگر و رفتار اجتماعي آنها است (الف 

 .تبليغ، پيش داوري، پرخاشگري، دوستي، و تعارض هاي گروهي از مسائل اين شاخه اند (ب
 .کوشد صفات مشترک بين انسان ها را بشناسد یاين شاخه م (ج
  شناختي است.هاي روانهدف اين شاخة درمان درمان بيماري (د

 به نظر اریک اریکسون بحران دوران بلوغ چیست؟  .1
 احساس کمال در برابر احساس نوميدي (ب هويت يابي (الف 

  هاي بعديانتقال ارزش ها به نسل (د زايندگي در برابر رکود (ج
 نخستین و دومین مرحله از رشد رواني در نظریه پیاژه کدامند؟  .9
   یو مرحله صور  یاتيمرحله عمل (ب   یاتيش عمليو مرحله پ یحرکت یمرحله  حس (الف 

  چکداميه (د یو مرحله صور  یحرکت یمرحله حس (ج
 حرکتي عبارت است از مفهوِم .............-به گفته پیاژه، کشِف مهم نوزاد در دوره حسي  .3
  عمليات عيني  (د خودمحوري (ج نگهداري جرم (ب پايداري شيء (الف 

 هاي کدام مرحله است؟از ویژگي (دخل و تصرف در نمادها )از جمله در کلمات  .71
  چکداميه (د یزشيمرحله انگ (ج مرحله پيش عملياتي (ب حرکتي-مرحله حسي (الف 

 کدام توضیح مربوط به مرحله اخالق پیش قراردادي است؟  .77
 شود.در اين مرحله ديدگاه اخالقي از نظم اجتماعي ناشي مي (ب شخص بايد از قواعد پيروي کند تا تنبيه نشود. (الف 

  الف و ج (د اگر در پيروي از قواعد، منفعتي باشد اطاعت از آنها بد نيست. (ج
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 شنود.  یف میبا کدام گذاره تعر  یساز  یت مثبت در شرطیتقو  .75
 شود.تکرار محرک شرطي بدون ارائة تقويت، موجب آن مي (ب هاي متفاوت از محرک شرطي شده.پاسخ متفاوت به محرک (الف 

  دهد.آنچه احتمال تکرار رفتار در آينده را افزايش مي (د پاسخ دادن به محرکي که مشابه محرک شرطي شده است. (ج
، صحبت داگر کودکي با دیدن یک سگ  بزر  که شگبیه سگگي است که به تازگي او را ترسانده بود گریه بکند، اما با دیدن یک س  پشمالوي کوچک گریه نکن  .79

 از چه چیزي است؟
  شرطي سازي ثانوي (د حساسيت شدگي (ج تمييز (ب تعميم (الف 

 ؟یینده مکتب انسان گراینما  .74
  ب و ج (د آبراهام مزلو (ج کارل راجرز (ب ديفرو (الف 

 یرا برا ییاامدهین رفتار هدف، در مدت زمان خاص پیزان معیکند و مشگگروط به م ییتواند رفتار هدف را شگگناسگگا یآن فرد م یاسگگت که ط ی..... مدرک مکتوب  .72
 ب دهد.یآن ترت

  چکداميه (د الف و ب (ج یت افتراقيتقو (ب یقرارداد رفتار  (الف 
 دهد. یرو  و جهت میاست که به رفتار ن ی.... حالت  .70

  چکدام يه (د شناخت (ج زشيانگ (ب جانيه (الف 
 رون نهفته است. یشه ..... در بیر  یشوند، ولی... از درون فعال م  .71

 زه هايانگ -جا نها يه (ب جان هايه -رفتاها  (الف 
  جان ها        يه -زه ها يانگ (د زه ها يانگ -شناخت ها (ج

 «.روم؟  یبه کجا م»و « هستم؟ یچه کس»ن دو سؤال که یبه ا یافتن پاسخی یعنی...   .79
  چکداميه (د یاحساس زندگ  (ج تياحساس هو (ب زهياحساس انگ (الف 

 ت است .ین بخش شخصیتر  یبدو د یاز نظر فرو  .73
  چکدام يه (د (ا فراخوديگو)فرامن يسوپر ا (ج (ا من يگو )خود يا (ب  (ا بنيد )نهاد يا  (الف 

ز هم نظارت یر غدد درون ر ید و بر ترشگگح سگگایها را تولن هورمونیتر ل آنکه متنوعیپوتاالموس قرار دارد. به دلیر هیاسگگت کگه ز  یز اصگگلیاز غگدد درون ر  یکی  .51
 نامند.یز میسلطان ن ۀکند، آن را غدیم

  چکداميه (د ز يپوفيغده ه (ج یو يغدد فوق کل (ب ديروئيغده ت (الف 
 

 .            يدباش يروزموفق و پ


