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معادل واژه های زیر را مشخص نمایید. الف  ـ   

1.   mental processes 
 a) فرایندهای روانی   b) فرایندهای مغزی c) پردازش های روانی d) پردازش های مغزی  
2.   explain 

 a) توصیف کردن   b)  کردنتبیین  c) پیش بینی کردن d) اصالح کردن  
3.   Structuralism 

 a) کارکردگرایی   b) ساختارگرایی c) سازندگی گرایی d) کل گرایی  
4.   psychodynamic approach 

 a) رویکرد تحلیل گری   b) رویکرد روان کاوی c) رویکرد روان تحلیل گری d) رویکرد روان پویشی  
5.   human flourishing 

 a) پرورش انسان   b) بالندگی انسان c) کمال انسان d) اوج انسان  
6.   Personality Psychology 

 a) روان شناسی شخصی   b) روان شناسی شکوفایی c) روان شناسی شخصیت d) روان شناسی شخص محور  
7.   Socio-emotional processes 

 a) هیجانی-فرایندهای اجتماعی   b) پررررردازش هررررای هیجررررانی-
 اجتماعی

c) عاطفی-فرایندهای جامعه ای  d) جامعه ای-فرایندهای عاطفی  

 
8.   Object permanence 

 a) ویژگی های اشیاء   b) پایداری شیء c) مهارت طبقه بندی d) تفکر انتزاعی  
9.   Industry versus inferiority 

 a) ابتکار در برابر احساس گناه   b) خودمختاری در برابر احساس شرم و تردید   
c) اعتماد در برابر بی اعتمادی    d) سخت کوشی در برابر احساس حقارت  

10.   Identity moratorium 
 a) تعلیق هویت   b) توقیف و حبس هویت c) پراکندگی هویت   d) کسب هویت     
11.   generativity versus stagnation 

 a) یکپارچگی در برابر سرخوردگی و ناامیدی   b) موّلد بودن در برابر رکود 
c) صمیمیت در برابر انزوا   d) خودمختاری در برابر احساس شرم و تردید  

12.   identity foreclosure 
 a) تعلیق هویت   b) توقیف و حبس هویت c) پراکندگی هویت   d) کسب هویت    
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13.   initiative versus guilt 
 a) ابتکار در برابر احساس گناه   b) خودمختاری در برابر احساس شرم و تردید   

c) اعتماد در برابر بی اعتمادی    d) سخت کوشی در برابر احساس حقارت  
14.   concrete Operational Stage 

 a) مرحله عملیات عینی   b) مرحله عملیات صوری c) مرحله پیش عملیاتی d)  حرکتی-حسیمرحله   
15.   preoperational stage 

 a) مرحله عملیات عینی   b) مرحله عملیات صوری c) مرحله پیش عملیاتی d) حرکتی-مرحله حسی   
16.   intuitive reasoning 

 a) استدالل منطقی   b) استدالل عقلی c) استدالل قیاسی d) استدالل شهودی  
17.   counseling psychology 

 a) روان شناسی مشاوره   b) روان شناسی بالینی c) روان شناسی صنعتی d) روان شناسی مدرسه  
18.   dependent variable 

 a) متغیر مستقل   b) متغیر واسطه c) متغیر وابسته d) متغیر اصلی  
  جاهای خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید. ب ـ 

19.  The …………….emphasizes unconscious thought, conflict between biological instincts and society’s 
demands, and early family experiences. 

 a) psychodynamic approach b) behavioral approach c) cognitive approach d) biological approach  
20.  In ……………. the goal is to describe the strength of the relationship between two or more events or 

characteristics. 
 a) correlational research b) correlational coefficient c) descriptive research d) experimental research  
21.  The …………. emphasizes that the brain and nervous system are central to understanding behavior, thought, and 

emotion. 
 a) humanistic approach b) behavioral approach c) cognitive approach d) biological approach  
22.  The degree of relationship between two variables is expressed as a numerical value called a ……………. . 

 a) correlational research b) correlational coefficient c) descriptive research d) experimental research  
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نمایید.جمه صحیح جمله های زیر را انتخاب ج ر  تر   

23.  Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. There are three key terms in this 
definition: science, behavior, and mental processes. 

 a) روان شناسی عبارت است از مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی. در این تعریف سه اصطالح وجود دارد: علم، رفتار، و فرایندهای روانی.   
b)  .روان شناسی عبارت است از علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی. در این تعریف سه واژه وجود دارد: علم، رفتار، و فرایندهای روانی 
c)  .روان شناسی عبارت است از علم مطالعه رفتار و پردازش های ذهنی. در این تعریف سه واژه وجود دارد: علم، رفتار، و پردازش های ذهنی 
d) نی.روان شناسی عبارت است از مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی. در این تعریف سه اصطالح وجود دارد: دانش، رفتار، و پردازش های ذه   

24.  Piaget’s second stage of cognitive development, the preoperational stage, lasts from approximately 2 to 7 
years of age. Preoperational thought is more symbolic than sensorimotor thought.  

 a) سالگی ادامه دارد. تفکر عملیات عینی نسبت به تفکر حسی حرکتی نمادین تر است. 7تا  2مرحله دوم تحول شناختی پیاژه، مرحله عملیات عینی، از حدود    
b)  ر ادراکی حرکتی نمادین تر است.سالگی به پایان می رسد. تفکر پیش عملیاتی نسبت به تفک 7تا  2مرحله دوم تحول شناختی پیاژه، مرحله پیش عملیاتی، در حدود  
c)  سالگی ادامه دارد. تفکر پیش عملیاتی نسبت به تفکر حسی حرکتی نمادین تر است. 7تا  2مرحله دوم تحول شناختی پیاژه، مرحله پیش عملیاتی، از حدود  
d)  تفکر پیش عملیاتی نسبت به تفکر ادراکی حرکتی بنیادین تر است. سالگی ادامه دارد. 7تا  2مرحله دوم تحول شناختی پیاژه، مرحله پیش عملیاتی، از حدود   
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