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 معادل واژه های زیر را مشخص نمایید. لف.ا

1.  drive theories 
 a) نظریه های کشاننده   b) نظریه های مشوق c) نظریه های غریزه d) نظریه های اراده  
5.  appraisal  cognitive 

 a) توصیف شناختی   b) ارزیابی شناختی c) توصیف فکری d) ارزیابی درونی  
0.  autonomic nervous system 

 a) دستگاه عصبی محیطی   b) دستگاه عصبی خودمختار c) دستگاه مغزی مرکزی d) دستگاه عصبی مرکزی  
4.  pleasure principle 

 a) اصل واقعیت   b) مبنای واقعیت c) پایه خوشی d) اصل لذت  
2.  reciprocal determinism 

 a) تعیین گرایی   b) جبرگرایی متقابل c) موجبیت عّلی d) جبرگرایی محیطی  
6.  dignity 

 a) برتری جویی   b) دغدغه غایی c) شان و شرافت d) سرنوشت نهایی  
5.  well-being 

 a) بهزیستی   b) سالمت روانی c) سعادت گرایی d) لذت گرایی  
1.  traumatic events 

 a) اتفاقات چالش برانگیز   b) رخدادهای آسیب زا c) پدیده های قابل بررسی d) پدیده های ارزیابانه  
3.  predictability 

 a) کنترل پذیری   b) انتقال پذیری   c) اعتمادپذیری   d) پیش بینی پذیری  
13.  avoidant coping 

 a) مقابله اجتنابی   b)  مساله مدارمقابله  c) مقابله هیجان مدار   d) مقابله رویارویی    
11.  maladaptive 

 a) سازش یافته   b) سازش نایافته c) سازگار d) ناسازگار  
15.  Symptoms 

 a) نشانه ها   b) عالئم c) نشانگان d) معیارها    
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10.  anxiety 
 a) اضطراب   b) استرس c) افسردگی   d) گسستگی  
14.  cultural relativist perspective 

 a) دیدگاه نسبی گرایی فرهنگی   b) دیدگاه مطلق گرایی فرهنگی c) دیدگاه فرهنگی جهان شمول d) دیدگاه فرهنگی منحصر  
12.  personal distress 

 a) استرس شخصیتی   b) استرس شخصی c) پریشانی شخصی d) پریشانی شخصیتی  
16.  conscious awareness 

 a) آگاهی ناهشیار   b) معلومات ضمنی c) وجدان بیدار d) آگاهی هشیار  
15.  internal cognitive processes 

 a) فرایندهای شناختی درونی   b) پردازش شناختی 
c) فرایندهای عالی ذهنی d) فرایندهای آگاهانه ناظر به درون  

11.  emotion 
 a) انگیزش   b) مقابله c) هیجان d) درونی  

 جاهای خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید. .ب

13.  ……… is a condition that energizes behavior and gives it direction. 
 a) motivation  b) emotion c) personality d) stress  
53.  A person can focus on the specific problem or situation that has arisen, trying to find some way of 

changing it or avoiding it in the future. This is called …………….. . 
 a) problem-focused coping b) emotion-focused coping c) alternative solutions d) avoidant coping  
51.  ………..refers to experiencing events that are perceived as endangering one’s physical or psychological 

well-being. These events are usually referred to as ………, and people’s reactions to them are 
termed………  

 a)      Stress-stressors-stress responses b)      Stressors- Stress-stress responses 
c)      stress responses-Stress-stressors d)      Stress- stressors- behavioral medicine.  

55.  According to Freud, …………is the most primitive part of the personality 
 a) the ego  b) the id  c) the superego  d) the need  
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 ترجمه صحیح جمله های زیر را انتخاب نمایید. ج.

50.  Personality can be defined as the distinctive and characteristic patterns of thought, emotion, and 
behavior that make up an individual’s personal style of interacting with the physical and social 
environment 

 a) شخصیت را می توان چنین تعریف کرد: الگوهای مشخص و متمایز فکر، هیجان، و رفتار است که سبب  تعامبل شبخص را ببا محبی   
 فیزیکی و اجتماعی می سازد. 
b)   شخصیت را می توان چنین تعریف کرد: الگوهای عبا  و فراگیبر فکبر، هیجبان، و رفتبار اسبت کبه سبب  تعامبل شبخص را ببا محبی
 فیزیکی و اجتماعی می سازد. 
c)   شخصیت را می توان چنین تعریف کرد: الگوهای مشخص و متمایز فکر، انگیزه و رفتبار اسبت کبه سبب  تعامبل شبخص را ببا محبی
 فیزیکی و اجتماعی می سازد. 
d)  شخصیت را می توان چنین تعریف کبرد: الگوهبای مشبخص و متمبایز فکبر، هیجبان، و رفتبار اسبت کبه سبب  تعامبل شبخص را ببا

سازد. پیرامون خود می    
54.  In contrast to the psychodynamic approach to personality, the behaviorist approach emphasizes 

the importance of environmental, or situational, determinants of behavior. In this view, behavior 
is the result of a continuous interaction between personal and environmental variables.  

 a) برخالف دیدگاه روان تحلیل گری به شخصیت، رویکرد رفتاری ببر اهمیبت متغیرهبای محیطبی، یبا مبوقعیتی رفتبار تاکیبد دارنبد. از ایبن  
 منظر، رفتار نتیجه تعامل مداو  میان تعیین گرهای شخصی و محیطی است.  
b)  برخالف دیدگاه روان تحلیل گری به شخصیت، رویکرد محیطی بر اهمیت تعیین گرهای محیطی، یا موقعیتی رفتبار تاکیبد دارنبد. از ایبن
 منظر، رفتار نتیجه تعامل مداو  میان متغیرهای شخصی و محیطی است.  
c)  برخالف دیدگاه روان تحلیل گری به شخصیت، رویکرد رفتاری بر اهمیت تعیین گرهای محیطی، یبا مبوقعیتی رفتبار تاکیبد دارنبد. از ایبن
 منظر، رفتار نتیجه تعامل مداو  میان متغیرهای شخصی و محیطی است.  
d) ای محیطبی، یبا مبوقعیتی رفتبار تاکیبد دارنبد. از ایبن برخالف دیدگاه  تحلیل گرانه به شخصیت، رویکرد رفتاری ببر اهمیبت تعیبین گرهب
  منظر، عمل نتیجه تعامل مداو  میان متغیرهای شخصی و محیطی است.  
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