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 کند را مورد بررسی قرار داده است؟ شناسی، اینکه ذهن چگونه کار می کدام مکتب روان  .1
  انسانگرایی (د کارکردگرایی (ج گرایی ساخت (ب پدیدارشناسی (الف 

 باشد؟ میهدف کدام گزینه کاهش احتمال رفتار   .0
  گزینه الف و ب (د تقویت (ج تنبیه منفی (ب تنبیه مثبت (الف 

 شناسی صحیح است؟ های ذیل درمورد تعریف روان کدام یک از گزینه  .9
 مطالعة علمي رفتار و فرایندهاي ذهني (ب مطالعه علمی روان و فرایندهای روانی (الف 

  هیچکدام (د علم مطالعه روح و روان (ج
 مرحله اول و دوم رشد رواني در نظریه پیاژه کدامند؟  .4
 مرحله عملیاتی و مرحله صوری  (ب مرحله حسی حرکتی  و  مرحله پیش عملیاتی  (الف 

  هیچکدام (د مرحله حسی حرکتی  و مرحله صوری (ج
 حرکتي کدام است؟-به اعتقاد پیاژه کشِف مهم در دوره حسي  .3
  الف و ب (د خودمحوري (ج نگهداري جرم (ب بقای شيء (الف 

 کدام یک از موارد ذیل تعریف انگیزش است؟  .6
کند با فرصتها و چالشهایی که هنگام رویددادهای مهدم  ای احساسی، زیستی یا فیزولوژیکی، هدفمند یا کارکردی و بیانگر است که به فرد کمک می پدیده (الف 

 کند.شود، خود را سازگار  زندگی مواجه می
 دهد. حالتی است که به رفتار نیرو و جهت می (ب
 آورد.  حالت عاطفی یا حال و هوای احساسی که هر هیجان با خود به همراه می (ج
  هیچکدام  (د

 شوند، ولی ریشه ..... در بیرون نهفته است.  ... از درون فعال می  .0
  انگیزه ها د هیجان ها (د انگیزه ها  -شناخت ها (ج ها یجان ها د انگیزهه (ب هیجان ها  -رفتاها   (الف 

 به ماهیچه هایی هستند که از مغز یا نخاع به اعضای پاسخ نورونهای ............ حامل پیام  .1
ً
 روند. ها می ها و یا غده دهنده و عمدتا

  میانجی (د آوران (ج حرکتی (ب حسی (الف 
 عصبی کدام است؟ دهنده انواع انتقال  .3
  سرتونین و گلوتامات (د استیل کولین و دوپامین (ج سیناپسی سناپسی و پس پیش (ب مهاری و تحریکی (الف 

 شود؟  های سطح اخالق قراردادی محسوب می طبق دیدگاه رشد اخالقی کلبرگ کدام یک از موارد ذیل از ویژگی  .12
 قوانین و مقررات اجتماعيهای اجتماعي،  هماهنگی با نظام (الف 

 درونی شدن اخالق (ب
 مالک اخالقی بودن بیشتر پیامدهای مادی رفتارهای اخالقی و قدرت واضع قانون است. (ج
  گزینه ب و ج صحیح است. (د

 حو ف شوود(، پاسوخدهی UCSتقویت نشوود ) UCSو محرک غیرشرطی  CSاگر پیوند بین محرک شرطی    .11
ً
یابود. بوه ایون فراینود  بوه تودریک کواهش می مکوررا

 گویند. ............. می
  سازی عامل شرطی د( خاموشی (ج تعمیم (ب افتراق (الف 
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 سازی کالسیک چیست؟ به اعتقاد تولمن عامل اساسی برای وقوع شرطی  .10
  UCS با محرک غیرشرطی CS مجاورت زمانی محرک شرطی (الف 

 باشد. UCSکننده مطمئنی برای وقوع محرک غیرشرطی  بینی باید پیش CSمحرک شرطی  (ب
 .مجاورت زمانی بدین معنا که بالفاصله بعد از رفتار عامل تقویت ارائه شود ج(

  جاندار تقویت را در کنترل پاسخ خود بداند. (د
 کاوی: براساس نظریه روان  .19

 خود تابع اصل لذت است.  (الف 
 باشد.  هشیار نیز همه اطالعاتی است که در حال حاضر در ذهن ما نیستند، و اگر بخواهیم به یاد بیاوریم، نیاز به تداعی آزاد می سطح نیمه (ب
 گیرند. بسیاری از افکار و اعمال ما از فرایندهای ناهشیار ریشه می (ج
   .آیند به وجود می« خود»نهاد و فراخود از تحول بعدی  (د

 باشد.  براساس دیدگاه فروید نماینده غریزه مرگ ......... و نماینده غریزه زندگی ............. می  .14
  نهاد-خود (د  خود-نهاد (ج     سائق پرخاشگری-سائق جنسی (ب سائق جنسی -سائق پرخاشگری (الف 

 براساس نظریه فروید، فراخود حاصل .......... است.   .13
  الف و ب (د اعتقادات والدین (ج های والدین تنبیه (ب والدینپاداشهای  (الف 

 مکانیزمهای دفاعی راهبردهایی هستند که:   .16
 گیرند تا دچار اضطراب نشوند. افراد هنگام نزاع با دیگران بکار می (الف 

 گیرند. افراد برای ممانعت از ورود محتوای هشیار به سطح ناهشیار بکار می (ب
 گیرند. افراد برای ممانعت از بروز اضطراب یا برای تقلیل آن بکار می (ج
  هیچکدام (د

 ، یعنی: actualizing tendencyدر نظریه کارل راجرز میل به شکوفایی   .10
 برآورده کردن همه نیازهای جاندار (ب میل به پیشرفت در زندگی (الف 

  های یک جاندار متحقق یا شکوفا کردن همه قابلیتمیل به  (د کشف استعدادهای یک جاندار (ج
 براساس دیدگاه راجرز انسان دو نوع ناهمخوانی را ممکن است تجربه کند:   .11

 بین خود واقعی و خود آرمانی -های واقعیت  بین خود و تجربه (ب های خود بین شناخت -های واقعیت بین خود و تجربه (الف 
  بین شخصیت کنونی و گذشته خود -بین شناختهای خود (د بین شخصیت کنونی و گذشته خود -آرمانی بین خود واقعی و خود (ج

و  انود دهاگر والدین فقط زمانی که کودک، رفتوار، فکور، و احسواس درسوتی داشوته باشود، بورای کوودک ارزش قا ول شووند، در حقیقوت از ........ اسوتفاده کر   .13
 احتمال آن وجود دارد که کودک ........ خود را تغییر دهد.

 شخصیت-توجه مثبت مشروط (ب خودپنداره-توجه مثبت مشروط (الف 
  شخصیت -توجه مثبت غیرمشروط (د خودپنداره-توجه مثبت غیرمشروط (ج

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزو اختالالت اضطرابی   .02
  اضطراب بیماری (د زدگی وحشت (ج فوبیای خاص (ب اضطراب فراگیر (الف 
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 شود؟ های افسردگی مربوط می کدام یک از اختالالت زیر به اختالل  .01
  مالل پیش از قاعدگی (د اضطراب (ج دوقطبی نوع یک (ب پرخاشگری (الف 

 های افسردگی عمده کدام گزینه صحیح است؟  دربارۀ مدت زمان دوره  .00
  دو هفته (د  یک سال (ج دو سال (ب ماهشش  (الف 

تجربوه هوای شوبه ادارکوی، ............... اشاره دارد به باورهای ثوابتی کوه امکوان تغییور آنهوا بوا آوردن شوواهدمخالف وجوود نودارد. .............. اشواره دارد بوه   .09
 بدون محرک خارجی.

  توهم -هذیان  (د طرحواره-ادراک ذهنی (ج ادراک ذهنی-طرحواره (ب هذیان -توهم (الف 
 ؟نیستهای درمان رفتاری  کدام یک از موارد زیر جزو تکنیک  .04

  تحلیل رؤیا (د  مواجهه سازی زنده (ج تقویت انتخابی (ب زدایی منظم حساسیت (الف 
شوود توا افکوار و احساسوات خوود را رهوا کورده و  اسوت کوه براسواس آن مراجوو تشوویق می پویشوی گران روان ...................... یکی از فنون اصلی درموان  .03

 رسد را بیان نماید. بدون هیچ گونه ویرایش یا سانسور، هر آنچه به ذهنش می
  انتقال (د تداعی آزاد (ج تحلیل رؤیا (ب  هیپنوتیزم (الف 

 هد.  ............. زمانی رخ میدهد که  عوامل موقعیت رفتار را دست کم می گیریم و فر ض می کنیم  ویژگی فرد باعث شده ان رفتار را انجام د  .06
  آمایش (د اسناد بیرونی (ج تصور قالبی (ب خطای بنیادین  اسناد (الف 

 کند؟ ها اشاره می این عبارت به کدام کارکرد نگرش« تا از خود در برابر اطالعات ناخواسته درباره خودشان دفاع کنند کنند ها به افراد کمک می نگرش»   .00
  کارکرد خوددفاعی (د کارکرد هویتی (ج کارکرد عزت نفسی (ب کارکرد دانشی (الف 

آیند و بر انگیخته می شویم تا کاری انجام دهیم توا ایون ناهمواهنگی را کواهش دهویم، دچوار  های ما با رفتارمان جور در نمی وقتی ما متوجه می شویم که نگرش  .01
 ایم. ................ شده

  خودفریبی (د نگرش دوسویه (ج ناهماهنگی شناختی (ب تعارض (الف 
 شود.  کنونی دارد ................ نامیده می های ای در حافظه که بیشترین همخوانی را با داده جستجوی آن طرحواره  .03

  شناخت اجتماعی (د تصورات قالبی (ج ای پردازش طرحواره (ب اسناد (الف 
 شوند؟ کدام یک از موارد زیر جزو مالکهای نابهنجاری محسوب می  .92

 انحراف از هنجارهای فرهنگی و آماری (الف 
 پریشانی شخصیرفتارهای غیرانطباقی و احساس  (ب
 انحراف از هنجارهای فرهنگی و آماری، رفتارهای غیرانطباقی، و اضطراب (ج
  الف و ب (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


