
 8931پاسخ سواالت روانشناسی عمومی سال 

 : گزینه ب821سوال 

مرحله سوال کردن و خواندن تقریبا به طور قطع شخص را وا می دارد هنگام رمزگردانی مطالب به بسط معنایی آن بپردازد و در مرحله به 

 )فصل هشتم، بخش اول( .خود پس دادن مجبور می شود بازیابی را تمرین کند

 گزینه ب: 821سوال 

 واحدهای زبانی:
 واج: در گفتار، زنجیره ای از طبقات صوتی جداگانه وجود دارد که واج نامیده می شوند. -1

 شوند.ای از اصوات است که از لحاظ فیزکی متفاوت هستند اما به صورت واج واحدی ادراک میهر واج معرف طبقه

 اژک ساخته شده است.واژک )تکواژ(: هر کلمه ای در زبان از یک یا چند و -2

 واژک کوچک ترین واحد زبانی حامل معنا است.

 واژه: برخالف واج ها که بی معنی هستند، واژه ها واحدهای معنادار هستند.  -3

 مهم ترین ویژگی هر واژه، معنای آن است.

 واحدهای جمله ای: این واحدها می توانند معادل بخش هایی از یک اندیشه یا گزاره باشند. -4

            .واج ها اصوات و آواهای کالم هستند نه حروف واژه ها. واج ها اگر درست باهم ترکیب شوند آن هارا به صورت واژه ادراک می کنیم
 )فصل نهم، بخش اول(

 : گزینه الف821سوال 

 

ا کز داشتند تقویت مثبت)گریه کردن یرایجترین واکنش به اعمال پرخاشگرانه کودکانی که به طور کلی بیشترین رفتار پرخاشگرانه را 

 کزدن(بود. همچنین کودکانی که در ابندا ناپرخاشگر بودند پس از تقویت مثبت آغازگر پرخاشگری می شدند.

 : گزینه د823سوال 

 راه های بهبود رمزگذاری و بازیابی اطالعات
 تصویرسازی ذهنی -1

 شرح و بسط دادن مفاهیم -2

 سلسله مراتبی(. سازماندهی مطالب )ترجیحا به صورت -3

 بافتار مناسب -4

 تمرین بازیابی -5

 )فصل هشتم، بخش پنجم( .هرچه مطلبی را که رمزگذاری می کنیم بیشتر سازماندهی کنیم آن را راحت تر باز خواهیم یافت

 : گزینه ج891سوال 

به نیز همان پاسخ تعمیم: هرگاه پاسخ شرطی با محرک ویژه ای ربط پیدا کند )با آن تداعی شود(، سایر محرک های مشا

 را بر می اانگیزند. این پدیده را تعمیم گویند.

  هرچه شباهت محرک جدید به محرک شرطی اولیه بیشتر باشد، احتمال بروز واکنش شرطی اولیه نیز بیشتر خواهد بود.

ته کودکی که یادگرف است.افتراق فرایند مکمل تعمیم است. تعمیم، واکنش به موارد مشابه و افتراق، واکنش به موارد متفاوت 



است منظره سگ دست آموز خود را با بازی ها تداعی کند ابتدا ممکن است به همه سگ ها نزدیک شود اما از طریق تقویت افتراقی یاد 

 )فصل هفتم، بخش دوم( .می گیرد فقط به سگ های شبیه سگ خود نزدیک شود
 

 : گزینه الف898سوال 
 

نفوذ اجتماعی بر  .تالش مستقیم و عمدی برای تغییر دادن باور ها، نگرش ها یا رفتار های دیگران است اصطالح نفوذ اجتماعی به معنای

تبعیت از دیگران به این دلیل که می پنداریم تفستتتیر آنها از موقعیت مبهم  نفوذ اجتماعی اطالعاتی به معنایدو نوع استتتت: 

ما از هنجارهای اجتماعی گروه یا رفتارهای مشخص  نفوذ اجتماعی هنجاری که بدین معناستت که صتحی  تر از خود ماستت.

تبعیت می کنیم تا مورد عالقه و پذیرش آنان قرار گیریم. مثال وقتی گروه خاصی برای ما مهم است، لباسی شبیه لباس اعضای 

 )فصل شانزدهم، بخش دوم( آن می پوشیم.

 

 : گزینه ب892سوال 
 

 ردهای نگرش:کارک
 کارکرد ابزاری: هر نگرشی که مبتنی بر دالیل عملی و سودجویانه باشد، کارکرد ابزاری دارد. -1

 کارکرد دانشی: نگرش هایی که در خدمت معنابخشیدن به جهان برای ما هستند. -2

 د.کارکرد بیانگر ارزش: نگرش هایی که نمودار ارزش ها یا بازتاب دهنده خودپنداره ما هستن -3

 کند.کارکرد دفاع از خود: نگرش هایی که ما را از اضطراب و تهدید عزت نفسمان حفظ می -4

 کنند تا احساس کنیم که بخشی از اجتماع هستیم.هایی که کمک میکارکرد سازگاری اجتماعی: نگرش -6

قبیل نگرش ها صرفا بیانگر موارد ویژه ای از هر نگرشتی که مبتنی بر دالیل عملی یا سودجویانه باشد در خدمت کارکرد ابزاری است. این 

 )فصل هفدهم، بخش دوم( .تمایل کلی ما به کسب پاداش و اجتناب از تنبیه است

 

 : گزینه ب899سوال 

 انواع زبان پریشی

زبان پریشی بروکا: این نوع تکلم بسیار ناسلیس )دست و پا شکسته و پر مکث( است و یادآور واژه ای در اکتساب یا فراگیری  -1

 زبان است. ) ر.ک به بحث رشد زبان(                                         

توری و جمالت پیچیده جای چندانی در آن ندارند و این نوع گفتار عمدتا از واژه های محتوایی تشکیل شده است و تکواژهای دس

 در کل کیفیتی تلگرافی دارد. مشکالت این افراد در زمینه افعال با قاعده بیشتر از افعال بی قاعده است.

 زبان پریشی ورنیکه: در این نوع تکلم، نحو حفظ شده است اما این گفتار به طرز چشمگیری فاقد محتواست.  -2

برخالف زبان پریشی بروکا بسیار سلیس است. افراد مبتال در پیدا کردن اسم مورد نظرشان به وضوح مشکل دارند و این نوع گفتار 

 هر از گاهی واژه های نو ساخته ای را بر زبان می آورند )نظیر مدیده و سه پهن(.

ی نسبتا طبیعی به نظر می رسد اما وقتی زبان پریشی هدایتی: فرد مبتال، در آزمون های مربوط به توانایی های نحوی و مفهوم -3

 از او می خواهند که جمله ای را تکرار کند، به شدت با مشکل رو به رو می شود.

ها مشکل دارند. مشکالت این افراد در زمینه افعال بی زبان پریشی نامی: افراد مبتال به این اختالل، در یادآوری و بازشناسی واژه -4

 ا قاعده است.قاعده بیشتر از افعال ب

افراد مبتال به افازی بروکا در درک معنی جمالت مشکلی ندارند، حالت صامت دارند، وقتی محبور میشوند به صورت غیرسلیس و تلگرافی 

 هم، بخش اول()فصل ن ..پاسخ میدهند. به عبارتی در آغاز جمالت و بین کلمات مکث و تکلم غیرروان دارند

 

 

 



 : گزینه د891سوال 
پردازان پردازش اطالعات)کیس( معتقدند که تغییرات تدریجی در مهارت های پردازش اطالعات منجر به تغییرات ناپیوسته و شبه نظریه 

 )فصل اول، بخش دوم ؛ فصل سوم، بخش سوم( .مرحله ای در تفکر کودکان می شود

 

 : گزینه الف891سوال 
دهیم؛ به عبارت دیگر، درهمنوایی قتانع می شتتتویم که نفوذ کننده درستتتت می گوید و باورها و نگرش های خود را تغییر می

در همانند ستتازی ارزش ها و باورهای طرف مقابل را همرنگی تغییر دادن رفتار برای شتتبیه تر شتتدن آن به معیار گروه استتت. 

هم کنشتی عبارت استت از انجام همزمان یک کار معین در حضور یکدیگر اما میپذیریم گویا که همانند آن شتخص شتده ایم. 

 مستقل از هم. )فصل شانزدهم، بخش دوم(

 

 : گزینه د891سوال 
قطعه پیشانی توسط شیار مرکزی از قطعه آهیانه جدا می شود. مرز قطعه گیجگاهی را هم شیار عمیقی مشخص می کند که در طرفین 

جانبی نام دارد. ناحیه حرکتی در جلوی شیار مرکزی واقع شده است و بر حرکات ارادی بدن نظارت می  مغز واقع شتده استت و شیار

هر واژه نوشتتاری نخست در قشر بینایی ببت می شود و کند. ناحیه مربوط به تولید کالم )ناحیه بروکا( در طرف چپ مغز واقع استت. 

ی آن با رمز شنیداری اش در منطقه ورنیکه ارتباط یابد. شکنج زاویه ای شکل سپس به شکنج زاویه ای انعکاس می یابد تا شکل دیدار

 )فصل دوم، بخش سوم( .نوشتاری واژه را با رمز شنیداری آن تطبیق می دهد

 

 : گزینه ب891سوال 
           .یری و وابستگشتخصتیت هیستتریایی عبارت استت از نیاز شتدید و مزمن به توجه و تایید توستط دیگران از راه رفتار نمایشی، اغواگ

 )فصل سیزدهم، بخش دوم(.

 

 گزینه ج: 891سوال 
         .تمتکز بت یی  امت ززی  ب  اممیی  د عتعیح لیرا نرعیعر گت تح دیهگی ره م متت عتمدت ی  عبیرت  اتییییییی  از انتزاع گزینشییییییی 

 )فصل سیزدهم، بخش اول(

 

 : گزینه ج893سوال 
عبارت استت از پایش و مشاهده رفتار خود و استفاده از فنون گوناگونی مثل تقویت خویشتن، تنبیه خویشتن، کنترل شرایط  خودگردانی

 )فصل پانزدهم، بخش دوم( محرک ها و دادن پاسخ های ناهمساز برای تغییر رفتار ناسازگار.

 

 : گزینه د811سوال 
 یکی مقیاس کالمی و دیگری مقیاس عملکردی. ( دو بخش دارد:WAISمقیاس هوشی وکسلر بزرگساالن )

بخش استتدالل کالمی شامل خرده آزمون هایی چون اطالعات عمومی، درک و فهم، ریاضیات، شباهت ها، فراخنای ارقام، واژگان و توالی 

 عدد است.-حرف

کردن تصتویر استتتدالل هندسی،  بخش عملکردی هم شتامل خرده آزمون هایی مانند نماد ارقام، تکمیل تصتویر، چیدن مکعب ها، مرتب

 )فصل دوازدهم، بخش اول(. سرهم کردن قطعات و جستجوی نماد می شود.

 

 

 



 
 

 

 

 


