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 متون روانشناسی به زبان انگلیسی:

 

Part A: reading comprehension 

Directions: read the following six passages and answer the questions by choosing the best choice 

(1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Daniel Goleman is discussing his famous “impulse control" test at a San Francisco 

lecture and has the entire audience's attention. Goleman, a psychologist and science writer, is 

the author of the best-seller Emotional Intelligence, a fascinating book about recent 

discoveries in brain research that prove emotional stability is more important than IQ in 

determining an individual's success in life. One of the highlights of the book, Goleman 

explains to his audience of foundation leaders, educators, and grants donors is a test 

administered thirty years ago that Goleman calls “The Marshmallow Challenge." 

In this experiment, four-year-old children were individually called into a room at 

Stanford University during the 1960s. There, a kind man gave a marshmallow to each of them 

and said they could eat the marshmallow right away, or wait for him to come back from an 

errand, at which point they would get two marshmallows. 

Goleman gets everyone laughing as he describes watching a film of the preschoolers 

while they waited for the nice man to come back. Some of them covered their eyes or rested 

their heads on their arms so they wouldn't have to look at the marshmallow, or played games 

or sang to keep their thoughts off the single marshmallow and waited for the promised double 

prize. Others -- about a third of the group - simply watched the man leave and ate the 

marshmallow within seconds. What is surprising about this test, claims Goleman, is its 

diagnostic power: A dozen years later the same children were tracked down as adolescents 

and tested again. "The emotional and social difference between the grab-the-marshmallow 

preschoolers and their gratification-delaying peers was dramatic," Goleman says. 

The ones who had resisted eating the marshmallow were clearly more socially 

competent than the others. "They were less likely to go to pieces, freeze or regress under 

stress, or become rattled and disorganized when pressured; they embraced challenges and 

pursued them instead of giving up, even in the face of difficulties; they were self-reliant and 

confident, trustworthy and dependable. 

“The third or so who grabbed the marshmallow were" more likely to be seen as shying 

away from social contacts, to be easily upset by frustrations, to think of themselves as 

unworthy, to become immobilized by stress, to be mistrustful of prone to jealousy, or to 

overreact to certain situations with a sharp temper. 

And all because of single marshmallow? In fact, Goleman explains, it's all because of 

a lone neuron in the brain, only recently discovered, that bypasses the neocortex -- the area of 

the brain where rational decisions are made - and goes straight to the amygdale, or emotional 

center of the brain. It is here that quicker, more primitive "fight or flight responses occur, and 

are stored for future use. The more that emotional memories involving temper, frustration, 

anxiety, depression, impulse, and fear pile up in early adolescence, the more the amygdale 

can "hijack the rest of the brain." Goleman says. "by flooding it with strong and inappropriate 

emotions, causing us to wonder later, "Why did I overreact? 
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1-  What does the passage mainly discuss? 

1) The best-seller Emotional Intelligence  

2) Daniel Goleman's tests of emotional intelligence  

3) Testing and measuring emotional intelligence in children 

4) Role of emotional intelligence in influencing people's future social life  

2-  According to the passage, Daniel Goleman ........... 

1) thinks that emotional intelligence can be taught  

2) conducted experiments on children, who were tested again as adults 

 3) states that emotions are as important as intelligence in achieving success 

4) plans to present a series of lectures to make people aware of the importance of emotions  

3-  According to the passage, all of the following are among the characteristics of people 

with a high emotional intelligence EXCEPT....  

1) they can deal with stress    2) they take things personally  

3) they are successful in their social life  4) they are willing to take risks  

4-  It can be inferred from the passage that .... 

1) people have varying degrees of emotional intelligence  

2) Goleman is a faculty member at Stanford University  

3) emotional intelligence emerges at birth 

4) society does not heed emotional intelligence  

5-  Which of the following conclusions can be drawn from the passage? 

1) People who have a high emotional intelligence cannot make rational decisions.  

2) Intelligent people can easily work at improving their emotional Intelligence.  

3) As we grow older, we become less likely to possess a higher level of emotional intelligence. 

4) If the emotions stored in the brain are those of hope and optimism, then they serve us for 

the rest of our lives. 

 

PASSAGE 2: 

Recently, psychologists at some leading universities have looked at what "luck" really 

mean. They found there are three types of situations that people usually associate with luck. 

The first is circumstance, such as being born in a wealthy family or inheriting athletic genes. 

Obviously, this type of situation is beyond anyone's control-people can't change the 

circumstances of their birth. The second is random chance events, such as rolling dice, which 

are also beyond our control. Your chances of getting a seven when rolling two dice or of being 

hit by a falling meteor are based on statistics. The third type of situation includes events such 

as getting your dream job or meeting your ideal spouse. It is in this third area that researchers 

say we may be able to have more control over our luck. 

A professor from England, Robert Wiseman, believes that people can influence their 

own luck in good or bad ways. Wiseman did a series of experiments with people who believed 

they were naturally lucky or unlucky. He found a clear connection between the attitude of the 

participants and the amount of "luck" they had. He found four important attitudes and actions 

of "lucky" people. First, they are open to opportunities and make the most of situations that 

arise. Second, they trust their intuitions and often make decisions based on them. Many 

meditate or do yoga to help keep in touch with their intuitive senses. Third, they think 

positively and expect good things to happen. Having a positive attitude means they smile and 

laugh more, which attracts others and may create opportunities. Fourth, lucky people tend to 
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focus on the good in each situation, whereas negative people tend to focus on the bad side. 

Finally, lucky people typically don't give up easily. 

Professor Wiseman also trained people to make themselves luckier. He asked them to 

keep a journal and write down only the good things that happened each day. After several 

days, people who used to feel unlucky began to see themselves as lucky, and those who 

originally felt lucky thought they were even luckier. 

 

6-  Why did the author write this passage? 

1) To entertain readers  

2) To persuade readers to try positive thinking  

3) To advise readers how to be lucky in games of chance 

4) To inform readers about the connection between attitude and luck  

7-  The word "them" in line 15 refers to ..............  

1) opportunities   2) situations   3) intuitions  4) decisions  

8-  According to the passage, Robert Wiseman………………….  .. . 

1) claims negative people can never feel lucky  

2) studied the behavior of lucky and unlucky people  

3) found that most people are unaware of how lucky they are 

4) believes there is no way to change people's attitudes toward luck  

9-  According to the passage, all of the following are characteristics of lucky people 

EXCEPT that they ………………….   

1) look on the bright side    2) trust their gut feelings  

3) try not to miss opportunities   4) do yoga to lose their sense of reality  

10-  It can be understood from the passage that the writer is likely to …………………. 

1) consider himself a lucky person 

2) believe people can create their own luck  

3) doubt that we can have control over factors affecting our luck 

4) believe there's always the same amount of good luck and bad luck in the world 

 

PASSAGE 3: 

A sense of humor has long been considered an important character trait.  People 

regularly rank humor as one of the most important traits that they look for when choosing a 

friend, a roommate, an employee, Or a potential spouse. Public speakers are told to begin their 

speeches with a joke, and sales personnel are told they will have more success if they can get 

their clients laughing before they begin their sales pitch. 

There is medical research to indicate that laughter can reduce stress and even extend 

life. Clearly, humor is Important, but few people spend much time thinking about the topic of 

humor. There are, however, a couple of important facts that everyone should know about 

humor. 

One is that humor is learned, not inherited. Infants have no sense of humor, but quickly 

learn what is funny from their parents and later from friends and from books, television, 

magazines, and movies. It is therefore, possible to sharpen your sense of humor, no matter 

what your age. Another important fact to remember is that humor is highly subjective. What 

is funny changes from era to era, from country to country, and from group to group. A joke 

book from the nineteenth century may contain a few funny jokes, but it also contains jokes 
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that leave us scratching our heads and wondering "Why was that funny? Similarly, if you go 

to a comedy act when you visit another country, you probably won't laugh as hard or as often 

as the other people in the audience, even if you understand the language perfectly. This may 

be in part because you don't understand the cultural references a joke about a politician that 

you have never heard of will probably not be very funny--but it is also because there are some 

basic differences in what people in various countries think is humorous. 

Studies have also shown that men and women find different things funny, and so do 

people of different age groups. All of this indicates that you have to pay attention to your 

audience when you employ humor. What you find hilarious, someone else may find baffling 

or even offensive. 

 

11-  the massage mentions medical research in paragraph 1 in order to …….....   

1) further support the importance of humor  

2) moderate the main point already made in the same paragraph  

3) express surprise at some people's failure to appreciate humor 

4) name a benefit of humor with which people are expected to be more familiar  

12-  The passage states that people's sense of humor ..................  

1) is innate 

2) is acquired 

3) is hard to teach to those who lack it 

4) declines with age  

13- Which of the following is part of the argument in the passage to prove that humor is 

highly subjective?  

1) It depends on the topic of conversation.     2) It varies from era to era. 

3) It is age-independent.       4) It is hard to define. 

 14-  The passage refers to "a politician” in paragraph 2 primarily in order to .... 

1) Illustrate the impact of politics on the meaning of humor  

2) Claim that political issues are not funny in some countries 

3) Give an example of the effect of cultural differences on people's reaction to humor  

4) Provide support for the general rule that humor is affected by people's political stance 

15- There is sufficient information in the passage to answer which of the following questions:  

1) Why is humor generally regarded as the most important trait to possess? 

2) Why are you advised to consider your audience to be able to make more effective used of   

humor? 

3) What. Prompted medical researchers to conduct studies to probe the effects of laughter on 

human health? 

4) What makes business people who begin their sales pitch with humor more successful than 

those who do not? 

 

PASSAGE 4: 

Dissociative identity disorder is a psychological condition in which a person’s 

identity dissociates, or fragments, thereby creating distinct independent identities within one 

individual. Each separate personality can be distinct from the other personalities in a number 

of ways, including posture, manner of moving, tone and pitch of voice, gestures, facial 
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expressions, and use of language. A person suffering from dissociative identity disorder may 

have a large number of independent personalities or perhaps only two or three. 

Two stories of actual women suffering from dissociative identity disorder have been 

extensively recounted in books and films that are familiar to the public. One of them is the 

story of a woman with twenty-two separate personalities known as Eve. In the 1950s, a book 

by Corbett Thigpen and a motion picture starring Joanne Woodward, each of which was 

titled The Three Faces of Eve, presented her story; the title referred to three faces, when the 

woman Known as Eve actually experienced twenty-two different personalities, because only 

three of the personalities could exist at one time. Two decades later, Carolyn Sizemore, 

Eve’s twenty-second personality, wrote about her experiences in a book entitled I’m Eve. 

The second well-known story of a woman suffering from dissociative personality disorder is 

the story of Sybil, a woman whose sixteen distinct personalities emerged over a period of 

forty years. A book describing Sybil’s experiences was written by Flora Rheta Schreiber and 

was published in 1973; a motion picture based on the book and starring Sally Field 

followed.  

 

16-  It is Note stated in paragraph 1 that someone suffering from dissociative identity 

disorder has  

1) a psychological condition 

2) a fragmented identity 

3) a number of independent identities 

4) some violent and some nonviolent identities. 

17-  It is indicated in paragraph 1 that distinct personalities can differ in all of the 

following ways EXPECT ………………. 

1) manner of dressing                                               2) manner of moving 

3) manner of speaking                                              4) manner of gesturing 

18- It is indicated in paragraph 2 that it is NOT true that Eve…………... 

1) suffered from dissociative identity disorder 

2) starred in the movie about her life 

3) had twenty-two distinct personalities 

4) had only three distinct personalities at any one time 

19-  It is Not stated in paragraph 2 that The Three Faces of Eve …………. 

1) was based on the life of a real woman 

2) was the title of a book 

3) was the title of a movie 

4) was made into a movie in 1950 

 

 

 

20- All of the following are mentioned in paragraph 2 about Carolyn Sizemore EXPECT 

that she ……………………... 

1) wrote I’m EVE 

2) was one of Eve’s personalities 

3) wrote a book in the 1970s 

4) was familiar with all twenty-two personalities 
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PASSAGE 5: 

The human brain, with an average weight of 1.4 kilograms, is the control center of the 

body. It receives information from the senses, processes the information, and rapidly sends 

out responses; it also stores the information that is the source of human thoughts and feelings. 

Each of the three main parts of the brain – the cerebrum, the cerebellum, and the brain stem – 

has its own role in carrying out these functions. 

The cerebrum is by far the largest of three parts, taking up 85 percent of the brain by 

weight. The outside layer of the cerebrum, the cerebral cortex, is a grooved and bumpy surface 

covering the nerve cells beneath. The various sections of the cerebrum are the sensory cortex, 

which is responsible for receiving and decoding sensory message from throughout the body; 

the motor cortex, which sends action instructions to the skeletal muscles; and the association 

cortex, which receives, monitors, and processes information. It is in the association cortex that 

the processes that allow humans to think take place. 

The cerebellum, located below the cerebrum in the back part of the skull,  is made of 

masses  of  bunched  up nerve cells, it is the cerebellum that controls human balance, 

coordination, and posture. 

The brain stem, which connects the cerebrum and the spinal cord, controls various 

body processes such as breathing and heartbeat. It is the major motor and sensory pathway 

connecting the body and the cerebrum. 

21-  what is the best title for this passage? 

1) brain: the most important part of body  2) brain: the most massive part of body 

3) brain: function and structure    4) brain: processing data  

22-  The passage states that the most massive part of the brain is …………. 

1) brain stem           2) cerebellum                  3) cerebrum                4) cerebral cortex 

23-  The “cerebral cortex” is ……….... 

1) a layer of nerve cells in the brain 

2) a layer of the brain beneath the cerebrum 

3) a ridged layer covering the cerebrum in the brain 

4) a part of the brain that makes up 85 percent or the brain 

24-  The sensory cortex …………………... 

1) provides a surface covering for nerve cells 

2) is where the human process of thinking occurs 

3) senses that messages should be sent out to the muscles 

4) receives and processes information from the senses 

25-  According to the passage, cerebellum ……………………. 

1) controls breathing                                        2) is responsible for balance 

3) is located above the cerebrum        4) is the outside layer of the cerebrum 

PASSAGE 6: 

Teaching is supposed to be a professional activity requiring long and complicated 

training as well as official certification. The act of teaching is looked upon as a flow of 

knowledge from a higher source to an empty container. The student’s role is one of 

receiving information; the teacher’s role is one of sending it. There is a clear distinction 

between one who is supposed to know (and therefore not capable of being wrong) and 

another, usually a younger person who is supposed not to know.  
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However, teaching need not be the province of a special group of people nor need it 

be looked upon as a technical skill. Teaching can be more like guiding and assisting than 

forcing information into a supposedly empty head. If you have a certain skill, you should be 

able to share it with someone. You do not have to get certified to convey what you know to 

someone else or to help them in their attempt to teach themselves. All of us, from the very 

youngest children to the oldest members of our cultures should come to realize our own 

potential as teachers. We can share what we know, however little it might be, with someone 

who has need of that knowledge or skill.  

 

26-  According to the passage, teaching is ……………. 

1) a technical skill 

2) the act of guiding and helping people 

3) forcing information into an empty head 

4) like a flow of knowledge to any container 

27-  To transfer your knowledge to someone who need it, you …………………. 

1) should get certified                  2) have to act as a special teacher 

3) must do a professional activity     4) need not have a special certification 

28-  Having official certification …………………... 

1) is difficult just like teaching 

2) helps us to be perfect teachers 

3) needs long and complicated training 

4) is a need for sending information to others 

29-  You can find out from the passage that the student is …………... 

1) always the younger person 

2) the one who is guided by knowledge 

3) a person with an empty head 

4) a person who doesn’t have any skill 

30-  According to the passage, which sentence is NOT true? 

1) All of the people can potentially be teachers. 

2) Teaching is not the province of special people. 

3) Teaching is a professional activity which needs a special skill. 

4) If we have just a little knowledge, we can still act as a teacher. 

 

 : علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی
 

 رد؟ گی یکدام قوه قرار م   لیذ  ه یّنفس، قوه مرب  یاز قوا یفاراب  بندی بر اساس طبقه -31

 مدرکه ( 4     ناطقه( 3   هیمنم( 2  محرکه( 1

 است؟   زه یغر  نهیدر زم   ونیبا رواق  ی اسالم   کرد یاختالف رو ی)ع( مبنا یکدام مفهوم از امام عل - 32

 مه یفطرت سل( 1

 عقل مسموع( 2

 نفس مطمئنه ( 3

 ی عیقوه طب( 4
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 نفس و عقل، مربوط به کدام جنبه نفس است؟   نیوجود اضطراب حاصل از تعارض ب -33

 اماره ( 1

 لوامه ( 2

 مطمئنه ( 3

  ملهمه( 4

 "هیاتبع هو و من اضل ممن  "به چه معناست؟    "ی هو"  ریز  هیدر آ -34

 ی گمراه( 1 

 زه یغر( 2

 فطرت( 3

 الیام( 4

 اشاره کرده است؟   ن یو بازتاب از نظر دارو زهی غر  ن یبه تفاوت ب کیکدام   - 35

 زه یغر شتریب یرپذی انعطاف (1

 بازتاب  شتریب یرپذی انعطاف (2

 زه یهدفمند بودن غر (3

 هدفمند بودن بازتاب  (4

 شده است؟  انی ب  یتوسط چه کس  "یوحدتها کل القو  یالنفس ف  "قاعده   -36

 نایابن س (1

 ی فاراب (2

 مالصدرا (3

 ی غزال (4

 رد؟گی ینفس نشات م  یاراده از کدام قوا   ،یفاراب  بندی بر اساس طبقه -37

 هیمنم (1

 هینزوع  (2

 ذاکره  (3

 لهیمتخ (4

 استفاده کرده است؟  ی خود از روش علم  قاتیدر آثار و تحق  یاز دانشمندان اسالم کیکدام   -38

 نایابن س (1

 ی غزال (2

 ی کند (3

 ی فاراب (4

بر دو خزانه مصوره و ذاکره متوجه است و   "را استفاده کرده است:    ف یتوص  نی اشاره به کدام قوه ا  ی برا  نایابن س - 39

و از آن به   کند یو از صورت محسوس با صورت مذکور ابتدا م   کند یم   یرا که در آنهاست، سرکش  یصور موجودات 

 . "که به آن تعلق دارد  یگرید   زیبه چ  ای ابدی  ی ضد انتقال م  

 محرکه  (4     مدرکه (3    لهیمتخ (2     متفکره (1

 مالصدرا از نفس اشاره کرده است؟ فیبه تعر  یبه درست کیکدام   -40

 البقا هیالحدوث و جسمان هیجسمان (1

 البقا هیالحدوث و روحان هیروحان (2

 البقا هیالحدوث و روحان هیجسمان (3

 البقا هیالحدوث و جسمان هیروحان (4
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 کند؟  یو ادراک م   رش پذی  را   گانه اول مغز قرار دارد و حواس پنج  فیکدام قوه در تجو  نا، یابن س  دگاهیاز د -41

 متصرفه (1

 ظاهره  (2

 مشترکحس  (3

 یوانینفس ح (4

 قرآن استناد کرده است؟   هینفس، به کدام آ  عتیاستدالل درباره طب   ی برا  یغزال - 42

 نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی  (1

 یَسْئَلُونَکَ َعنِ الرُُّوحِ قُلِ الرُُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبُِّی  (2

 وَ نَفس وَ ما سَوُّاها فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها  (3

 هُوَ الَُّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  (4

 کرده است؟   انیب  یرا به درست ینفس انسان  ی از سه قوه اصل  نا یابن س  بندی طبقه  کیکدام   -43

 ظاهره، مدرکه، عاقله  (1

 ظاهره، باطنه، متصوره (2

 مدرکه، محرکه، عاقله  (3

 لهیمدرکه، متصوره، متخ (4

 شود؟  یمنجر م  لتیبه کدام فض  ه یاعتدال قوه نطق  ،یغزال  اتیبر اساس نظر -44

 عدالت  (1

 حکمت (2

 شجاعت  (3

 رتیبص (4

بالفعل   دیبالقوه که توسط نور خورش  اتیاست به مرئ  دینسبت عقل ...... به معقوالت بالقوه، همچون نسبت خورش  - 45

 .  شوندیم  

 مستفاد  (1

 فعال  (2

 ی والنیه (3

 بالفعل  (4

 

 :تحقیقآمار و روش  
 

 کارمند را انتخاب کرد؟   2کارمند آقا    3یا از بین    و   کارمند  3کارمند خانم    5توان از بین  به چند طریق می  -46

1)30         2)13         3)7       4)23 

در جدول زیر بخشی از نتایج آزمون آنوا برای مقایسه میانگین بین چهار گروه ارایه شده است. حجم کل نمونه و   - 47

 شده به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  محاسبه  Fمقدار   
 SS df MS F منابع تغییر

    30 بین گروهی

   12 24 درون گروهی 

 

    2و  16( 4          14و  8( 3        5و  16( 2        12و 5( 1
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 توان برای آزمون معناداری همبستگی استفاده کرد؟ از کدام گزینه می   -48

1  ) 𝑟 √
𝑛−2

1− 𝑟2     =z 

2   ) 𝑛 √
𝑟−2

1− ×𝑛2    =T 

3  ) 𝑟 √
𝑛−2

1− 𝑟2     =T 

4  ) 𝑛 √
𝑟−2

1− 𝑛2     =z 

 نیست؟ صحیح   Tکدام گزینه در مورد آزمون    - 49

    است. 05/0بزرگتر از آلفای  01/0در آلفای   Tمقدار بحرانی جدول   ( 1

 یابد. افزایش می Tبا افزایش درجه آزادی مقدار بحرانی جدول  (2

          .تر استتر و قویسخت گیرانه Zدر قیاس با آزمون  Tآزمون   (3

 دوسویه استهای سویه کمتر از فرضهای یکبرای فرض Tمقدار بحرانی جدول   (4

نفر   6نفر رشته ی ریاضی    20دانش آموز درباره ی عالقه مندی به رشته ی تحصیلی پرسیده شده است.    30نظر   - 50

 درجه آزادی آماره این آزمون برابر با کدام گزینه نفر رشته ی انسانی را انتخاب کرده اند.    4تجربی و   رشته ی  

 باشد؟ می   

 1)4       2)3       3)1       4)2 

باشد،   7/0  قه و فراوانی نسبی طبقه اول برابر بابها، جدول فراوانی دارای پنج طدر صورتیکه برای توزیعی از داده  - 51

   ؟های این توزیع، فراوانی مطلق و فراوانی تراکمی طبقه اول به ترتیب از راست به چپ کدام استتعداد کل فراوانی 

 7و   10و  7 (1

 7و  10و  100 (2

 1و  3/0و  7/0( 3

 7و   7و  10 (4

 ؟ در صورتی که احتمال رد فرض صفر غلط افزایش یابد، کدام مورد کاهش می یابدمستقل،     Tدر آزمون     - 52

 احتمال قبول فرض صفر غلط( 1

       احتمال رد فرض صفر صحیح       (2

       احتمال قبول فرض صفر صحیح     (3

 احتمال رد فرض صفر غلط    (4

چقدر خواهد  به ترتیب از راست به چپ برابر با    3X-2است، میانگین و واریانس توزیع    2و واریانس    7دارای میانگین    Xتوزیع    - 53

 شد؟ 

   19و   18( 2      21و   19 (1

 19و  21 (4      18و  19( 3

 ؟ محور افقی کدام نمودار از نقاط میانی برای ترسیم نمودار استفاده می شوددر    - 54

 نمودار چند ضلعی فراوانی  ( 1

 نمودار چند ضلعی فراوانی تراکمی( 2

 نمودار هیستوگرام ( 3

 نمودار میله ای  (4
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 برابر با صفر خواهد شد؟ های زیر  درصورتی که همبستگی بین دو متغیر برابر با صفر باشد کدام یک از گزینه   - 55

  کوواریانس ( 1

  شیب خط رگرسیون ( 2

            عرض از مبدا رگرسیون( 3

  کوواریانس و شیب خط رگرسیون  (4

 شود؟ نمیهای پژوهش کیفی محسوب  کدامیک از گزینه های زیر، جزو زیر مجموعه   - 56

 پدیدارشناسی (1

 پس رویدادی  (2

 م نگاریقو (3

 اد نظریه داده بنی  (4

تمایل به مصرف سیگار در دختران نوجوان ایرانی با افزایش   "بررسی این فرضیه را دارد که    پژوهشگری قصد  - 57

 ندارد؟ وجود  در این فرضیه کدام یک از متغیر های زیر   "آگاهی آنان نسبت به خطرات مصرف سیگار کاهش می یابد 

 متغیر مستقل (1

 متغیر کنترل (2

 متغیر تعدیل کننده  (3

 متغیر وابسته   (4

 گیری تصادفی ساده است که : ای در صورتی کارآمدتر از نمونهگیری خوشهنمونه  - 58

 فهرست کاملی از تمام افراد جامعه در اختیار باشد  (1

 حجم جامعه کوچک و محدود باشد  (2

 بخواهیم افراد نمونه را به صورت فردی انتخاب کنیم  (3

 گیری در دسترس نباشد چارچوب نمونه (4

 شود؟در کدام روش تحقیق کیفی به رابطه متقابل انسان و محیط در شکل دادن به محیط توجه می    - 59

 ن گرایی نمادیتعامل  (1

 کردارشناسی انسان (2

 نگاری ارتباطات قوم (3

 شناختیشناسی بومروان (4

 شود؟ کننده روایی درونی کنترل میهای پژوهش آزمایشی تمامی متغیرهای مشتبهدر کدامیک از طرح  - 60

 های زمانی طرح سری (1

 های ایستا طرح مقایسه گروه (2

 طرح چهارگروهی سولومون  (3

 آزمون با گروه کنترلپس -آزمونطرح پیش (4

 کدام است؟   شودنمی ای که کنترل  کنندهآزمون با گروه کنترل،  تنها متغیر مشتبهپس   – آزمون  در طرح پیش  -61

 های آماریبازگشت  (2      رخدادهای همزمان با انجام تحقیق (1

 افت آزمودنی  (4     رشد و پختگی روانی و جسمانی   (3

 ویژگی متغیر مزاحم آن است که :  - 62

 گیری و قابل دستکاری استقابل مشاهده نیست اما قابل اندازه (1

 گیری و نه قابل دستکاری استنه قابل مشاهده، نه قابل اندازه (2

 نه قابل مشاهده، نه قابل اندازه گیری اما قابل دستکاری است  (3

 گیری و هم قابل دستکاری استهم قابل مشاهده، هم قابل اندازه (4
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سال متوالی پرداخته است. وی از کدام   10های مختلف از جامعه معلمان برای  پژوهشگری به بررسی ساالنه نمونه  - 63

 یابی استفاده کرده است؟طرح زمینه   

 تحقیق مقطعی (1

 تحقیق روند (2

 های منتخبق گروهیتحق (3

 های بزرگتحقیق گروه (4

 ؟ کدام یک از متغیر های زیر یک متغیر دو ارزشی هویتی می باشد   -64

 Aگروه خونی  (1

 نژاد (2

 مذهب (3

 ملیت (4

 در طراحی سواالت پرسشنامه رعایت تمام موارد زیر ضروری است بجز :   - 65

 از سواالت مبهم پرهیز شود (1

 از سواالت منفی پرهیز شود (2

 از سواالت پیچیده پرهیز شود (3

 وجهی پرهیز شوداز سواالت تک (4

 

 : روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی
 

 افتد؟ اتفاق می  N- REMکدام اختالل در خواب   -66

 آپنه خواب انسدادی (1

 کابوس شبانه  (2

 گردی خواب (3

 قرارسندرم پای بی (4

 گیرد؟نمیکدام یک در چارچوب اختالالت خواب مورد بررسی قرار   -67

 کاتالپسی  (1

 نارکولپسی (2

 کاتاپلکسی  (3

 پاراسومنیا (4

کلیدی دوره افسردگی اساسی در  های تشخیصیهای منفی اسکیزوفرنی است که از مالککدام یک جزو سمپتوم - 68

 DSM  شود؟ نیز محسوب می 

 (avolitionانگیزگی )بی (  2        (alogiaفقر کالمی) (1

 ( Flat Affect( بی واکنشی هیجانی)4     ( anhedoniaبی عالقگی )( 3

 گیری اجبارهای وسواسی تاکید دارد؟دیدگاه وِلز به نقش کدام یک از عوامل زیر در شکل  - 69

 سازی دوعاملی شرطی (1

 کارکردهای اجرایی (2

 عوامل نوروفیزیولوژیکی  (3

 باورهای فراشناختی (4
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 یک از درمانهای زیر اساسا برای جلوگیری از بازگشت افسردگی ایجاد شده است؟ کدام    - 70

 درمانی مبتنی بر بهشیاریشناخت (1

 فردی درمانی میانروان (2

 ساز رفتاری درمانی فعالروان  (3

 رفتاردرمانی دیالکتیکی  (4

 ترین بخش مغز در هنگام تجربه توهم کدام است؟ فعال  - 71

 لوب گیجگاهی  (1

 لیمبیکدستگاه  (2

 بروکا  (3

 آمیگدال (4

 کدام طرح پژوهشی به دلیل جایگزین کردن مرحله درمان با عدم درمان، دارای محدودیت اخالقی است؟ - 72

 ( quasi experimentنیمه آزمایشی) (1

 ( semi experimentشبه آزمایشی) (2

 ( case-studyموردی) (3

 (single-case studyتک موردی) (4

 نیست؟   DSM-5گرانه، کنترل تکانه و سلوک در  اختالالت اخاللکدام یک جزو طبقه   -73

 گری  چالش-اختالل نافرمانی (1

 توجهی  بی -فعالی اختالل بیش (2

 اختالل انفجار خشم متناوب  (3

 اختالل سلوک  (4

 مطابقت دارد؟شناسی اختالالت، با کدام رویکرد  ( در تبیین علتstress-diathesisاسترس ) - مدل دیاتز   - 74

 ( reductionismگرایی )تقلیل (1

 (dualismنگری )دوگانه (2

 (biopsychosocial)اجتماعی -روانی-زیستی (3

 (medicalپزشکی ) (4

 و برای پیگیری پیشرفت بیمار قبل و بعد درمان مناسب است؟   بر وضع کنونی درمانجو تمرکز دارد  کدام آزمون   - 75

1) MMPI-2 
2) PAI 
3) SCL-90 
4) MCMI 

 گیرد و نمره میانگین آن چند است؟مقیاس آپگار در چه زمانی پس از تولد انجام می  - 76

 5میانگین  - دقیقه اول و پنجم (1

 10میانگین  - دقیقه اول و پنجم (2

 5میانگین  - دقیقه اول و دهم (3

 10میانگین  - دهمدقیقه اول و  (4

 کروموزوم هستند؟   46در کدام شکل ژنتیکی سندرم داون، سلولها دارای           -77

 موزائیسم  (1

 جابجایی  (2

 21تریزومی  (3

 21تریزومی جزئی  (4
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 شود؟رود، چه نامیده میای از خط بریل که برای نمادهای علمی و ریاضیات به کار مینسخه         - 78

 دپ (1

 لیکرزو (2

 نمث (3

 نزیپرک (4

 نیست؟استرنبرگ و زانگ    کدام یک جزو معیارهای تیزهوشی از نظر - 79

 برتری  (1

 تولید (2

 پذیریاثبات (3

 گشودگی (4

  دارد؟ ییباال  وعیغذا در کدام کودکان ش تیاختالل اجتناب/محدود - 80

 سمیات( 1

2 )ADHD  

 سندرم داون( 3

 زهوشیت (4

 شود؟  یم   یافتیدر  ی منجر به آفاز  یکدام منطقه مغز   بیآس -81

 بروکا ( 1

 کهیورن( 2

 مرکزی  شیشکنج پ ( 3

 مرکزی  شکنج پس (4

 نیهان چیست؟- بارزترین ویژگی افراد مبتال به سندرم لش - 82

 ی پرخور (1

 یخودجرح (2

 یکروسفالیم (3

 تحمل نور  عدم (4

کدام سندرم   های یژگی چشمها از و  ن یب  ادزی  فاصله  و   ارتفاع  کم   ی گوشها  ، یکروسفالیم   د، یشد  یذهن  تیمعلول  - 83

 است؟ 

 ادوارد (1

 گربه غیج( 2

 پاتو ( 3

 ی لیو-پرادر( 4

 وجود خطا در تولید کلمه به دلیل مواردی همچون حذف و اضافه برخی واجها، به کدام اختالل اشاره دارد؟ -84

 ی انیاختالل زبان ب (1

 یگفتار یآواها اختالل (2

 ی کالم  یالیس اختالل (3

 ی ارتباط اجتماع  اختالل (4

 

 

 

 



 16    صفحه                                                             آزمون جامع اول                                 (1133کد) –شناسی روان 
 

 است؟  کردیبر کدام رو  یفرنالد در درمان اختالل خواندن، مبتنروش    - 85

 ستارید (1

 اطالعات پردازش (2

 یچندحس (3

 یرفتار لیتعد (4

 

 : روانشناسی رشد
 

 شود؟ یم   دهیچوب د  ره یو مجهز شدن به ت  گاهی  ه یرفتار تک  اژه،یپ  یحرکت- حسی  مراحل از خرده کیدر کدام   - 86

 دوم رمرحلهی( ز1

 سوم  رمرحلهی( ز2

 چهارم  رمرحلهی( ز3

 پنجم رمرحلهی( ز4

 است؟  دی فرو  هیاز مراحل نظر کیمعادل کدام   کسون، یار هیدر برابر شرم در نظر  ی مرحله خودمختار - 87

 ینهفتگ (1

 ی آلت (2

 یمقعد (3

 ی ( دهان4

 ه ینظر  م یاز مفاه  کی به کدام    ،یشناخت  های  مولفه  انی در م   داریپا  یبه توازن  یابیکودک در جهت دست  های تالش - 88

 اشاره دارد؟  اژهیپ 

 ( انطباق1

 جویی  ( تعادل2

 دهی  ( سازمان3

     سازی ی( درون4

 آورد؟یدر رشد را فراهم م   یفرد   یمشترک و تفاوتها   یالگوها  یامکان بررس ، یپژوهش  های از طرح  ک یکدام          - 89

 ی ( مقطع1

 ی( طول2

 ی( همبستگ3

 ی شی( آزما4

به حرکات و حواس   مای است که مستق  یاستدالل شهود  ینوع  ی روسو، فرد دارا  هیاز مراحل رشد نظر  کیدر کدام   - 90

 وابسته است؟   یبدن 

 ( کودکی 2        ینوباوگ (1

 ( نوجوانی4          یاواخر کودک (3

توانند به طور یکسان، خود را در خالل انواع موضوعات نشان مراحل رشد اخالقی، الگوهایی از تفکر هستند که می - 91

 های مرحله در نظریه کلبرگ اشاره دارد؟ دهند. این امر به کدامیک از ویژگی 

 ( تسلسل عمومی 1

 مراتبی( وحدت سلسله2

 ( کلیت ساختاریافته3

 تغییر ( تسلسل غیرقابل4
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 رات یامر به تاث  نی. ارود یبه شمار م   یاساس  ینوجوان جزو ارزشها  کی  یجوامع، ورود به دانشگاه برا  یدر برخ - 92

 برنر اشاره دارد؟  شناختی بوم  های ستمیدر کدام سطح س  یتیموقع 

 ستمیکروسیم (1

 ستمیمزوس( 2

 ستمیاگزوس (3

 ستمی( ماکروس4

 که به مادر خود  رسد یدارد و به نظر م   ایبا دن  ای عاشقانه  یریماهلر، کودک درگ  ییجدا- در کدام مرحله تفرد  - 93

 اعتناست؟ یب   

 ز ی( تما1

 خواهی  یکی( نزد2

 کردن نیتمر لی( تکم3

 ی ( آغاز ثبات ش4

 ؟ستی ن  حیرشد صح  یدرباره موضوعات اساس  ر یاز جمالت ز کیکدام    ، ی بافتار  های هینظر  دیاز د - 94

 تحول با هم رابطه تنگاتنگ دارند  های تمام جنبه( 1

 نقش ندارد  طیاستقرار نوع مح نییکودک در تع( 2

 رفتار است کننده نیی عامل مهم تع  یبافت اجتماع ( 3

 است    وستهیتحول پ ( 4

شی افزا  یانسالیتا م   یاز نوجوان   یاز صفات اصل  ک یکدام    ت،یدر شخص  ی مربوط به پنج صفت اصل  قاتیطبق تحق - 95

 ابد؟ ی یم    

 یی ( روان رنجورخو1

 یرپذی قی( تطب2

 یریپذ ( تجربه3

 گرایی ( برون4

     ای ژهیمراجعان خود توجه و یژگیکدام و  شی درمان کارآمدتر به افزا یکه برا کند ی م  هیبندورا به درمانگران توص - 96

 داشته باشند؟

 یفراشناخت  یآگاه (1

  یالگوبردار (2

 یخودکارآمد (3

 ی ( عالقه اجتماع4

خودی کودک مبتال به درخودماندگی  تواند نشانه بزرگترین موفقیت خودبهاز نظر بتلهایم، کدام یک از موارد زیر می   - 97

 باشد؟ 

 ( تماس چشمی 2          ( توالت رفتن1

 ( خود تحریکی4        ( عروسک بازی  3

 نیوابسته است. ا یش  ی به حضور ماد ی نیع اتیاست که منطق عمل ن یا  اژهیپ ینیع   اتیعمل  دوره مین تیحدودم  - 98

 م؟ یداخل مرحله شاهد  کدام مورد باش  دشو یامر باعث م  

 ییتمرکزگرا( 1

  یافق یناهمتراز( 2

 پنداری واقع( 3

 یریاپذن برگشت (4
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جاد یا  ه یدر سنجش هوش کودکان، بر اساس کدام نظر  یثابت سنت  های  آزمون  ی برا  ینیگزیبعنوان جا   ا یآزمودن پو - 99

 شده است؟    

 اژه یپ  یرشد-یشناخت هی( نظر1

 یگوتسکیو  یاجتماع -ی فرهنگ هی( نظر2

 پردازش اطالعات  کردی( رو3

 برنر شناختی بوم-ستیز ی( الگو4

 دارد؟   تیتحول اهم های از دوره کیکدام    یزبان در رشد شناخت  اژه، یاز نظر پ -100

 ینوجوان( 1

 ( دبستان2

 دبستانی  شی( پ 3

 ندارد تیاهم یامرحله چی( در ه4

 قرار دارند؟  ی از مراحل اخالق کیدر کدام    یاتعملی  شیپ  هدور میکودکان ن   اژه، ی پ  هیبر اساس نظر -101

 یرویناپ  (1

 یرویگرپ ید (2

 یرویخودپ  (3

 یرویفراپ  (4

 دارد؟   یهمخوان  کردیبا نظرات روانشناسان کدام رو  یگوتسکیو  یکیالکتید  کردیرو - 102

 ییرشدگرا (1

 گرایی طیمح (2

 گرایی انسان (3

 ییگرا التقاط (4

 رشد الهام گرفته شده بود؟   پرداز هیکدام نظر  یها  افتهی از    فعال،  شیبام و گودمن در درمان کودکان ب  کن یروش ما -103

 ( شاختل 4     یگوتسکیو (3      نریاسک (2      سوری مونته (1

 زبان است؟   ی ریفراگ  یط   اساسی  زاددرون  های ت یاز محدود  ر یاز موارد ز  کیکدام    ، یرشد زبان چامسک   هیطبق نظر -104

 یسطح ی (  ساختارها1

 ژرف  ی( ساختارها2

 به ساختار  ی( وابستگ3

 یعملکرد  صی( نقا4

 کند؟   ینبیشیرا پ  ی ری در دوران پ  یاجتماع- ی روان  یسازگار  تواند یکدام عامل م   النت، ی بر اساس مطالعات جورج وا - 105

 ی انطباق های  دفاع (1

 ی عاطف-یشناخت ی دگیچیپ  (2

 ی عاطف سازی نهیبه (3

 ی انسجام ساختار زندگ  (4

 

 :روان شناسی بالینی
 

 دارد؟   یشتری ب  ی همخوان  ینیبال  یروانشناس  تیبا ماه  یکدام مدل آموزش -106

 مدل ول ( 2         مدل بولدر( 1

 مرکب   یعلم-ای مدل حرفه  (4        ی نیمدل دانشمند بال( 3
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 ست؟یآزمونگر چ  فهیکارتها را بچرخاند، وظ  یگشتالت، اگر آزمودن- در آزمون بندر -107

 سکوت کند (1

 ستیکار ن  نیکه مجاز به ا دیبگو ( 2

 برود  یبه سراغ کارت بعد ( 3

 نمره آن کارت را محاسبه نکند ( 4

 است؟  ینیروانشناسان بال  ای  حرفه  تیهو  یعنصر اصل کیکدام   -108

 سیتدر (1

 درمان (2

 سنجش  (3

 ق ی( تحق4

 را دارد؟   ی پشتوانه تجرب نیشتر یب  ، یشی روانپو  های  انواع درمان انیدر م   ریز  ی کردهایاز رو کیکدام   - 109

  مدت فشرده کوتاه یشیدرمان روانپو( 1

  فردی انیم  درمانی روان (2

 متمرکز بر انتقال  یرواندرمان (3

 یبر روابط موضوع   یدرمان مبتن (4

مرا قضاوت   دنمیرس  ری که بابت د  دانم یم ":  دگوی یاست و به درمانگرش م  دهیبه جلسه درمان رس  ر ید  یمراجع -110

 است؟   یدفاع  زمی. او در حال استفاده از کدام مکان"دیکن  یم    

 یی جابجا( 1

 یهمانندساز( 2

 ی فرافکن( 3

 واکنش وارونه  (4

ها در که طرز کار تعارضات و دفاع  شود یموثر واقع م   یوقت  اری به تعارضات ناهش (insight) نشیب  ،یدر روانکاو -111

  شود؟ یم   دهیچه نام   ندیفرا  نی شوند. ا  یبه شکل مکرر بررس  یمختلف زندگ یهاحوزه  

 (clarification) گری روشن ( 1

 (interpretation) ریتفس ( 2

 (confrontation) مواجهه( 3

 ( working through( مداقه )4

-ی قلب  های یماریاز ب  ی ریشگیبه پ  ی تیشخص  های یژگی از و  ک یکاهش کدام    یتمرکز روانشناسان سالمت رو -112

  خواهد کرد؟  یشتر یکمک ب  یعروق 

 خصومت ( 1

 گری  کنترل( 2

 طلبی  کمال( 3

 یی بای( ناشک4

  را در بین انواع روان درمان گران دارد؟کدام یک از عوامل مشترک درمان ها بیشترین اتفاق نظر   -113

  یدبخشیام( 1

  یتوانمندساز( 2

 ی اتحاد درمان( 3

 ی جانیه هیتخل( 4
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 متمرکز باشد؟   ریاز موارد ز کیکدام    ی رو  دیدرمان با ، یفراشناخت  کردیبر اساس رو -114

  یرمنطقیغ  یچالش با باورها( 1

  افکار یمحتوا سنجی تیواقع( 2

 به افکار  ی نحوه پاسخده رییتغ (3

 و اکنون نجای( تمرکز بر افکار ا4

 ؟ندارد  یهمخوان  (constructivism)نگری سازه  کردیبا رو  ریز  یاز درمانها  کیکدام   -115

 (narrative therapy) درمانی قصه ( 1

 (solution-focused therapy) محور حل درمان راه( 2

  (Relational Psychoanalysis) یارتباط یروانکاو (3

 (   reality therapy) درمانی تی( واقع4

آرمان -116 فرد  روانشناسان،  از  دسته  کدام  نگاه  دانشمند  یاز  برا  ی همچون  که  و   ی است  منطق  از  مشکالت  حل 

 کند؟  یاستفاده م   نگری  یتجرب 

 ان گرای انسان (1

 انگرای وجود ( 2

 گران  لتحلی روان (3

 انگرای ( شناخت4

 است؟   حیصح   ی به رابطه درمان  یدرباره نگاه درمانگران وجود  کیکدام   -117

 افتد  یاتفاق نم ی انتقال در جلسات درمان (1

 درمان است یمحتوا یمنبع اصل یرابطه درمان (2

 با توجه مثبت نامشروط همراه باشد  دیرابطه با (3

 در درمان است  رییتغ ندیتنها فرا یرابطه درمان(4

 ( با کدام یک از درمانهای زیر بیشترین اشتراک را دارد؟ DBTرفتاردرمانی دیالکتیکی ) -118

 درمانی واقعیت (1

 درمان متمرکز بر هیجان  (2

 هیجانی  - رفتاردرمانی عقالنی(3             

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (4

 ؟ گیردنمیشدید قرار    نسخه سوم، کدام یک تحت مقیاس نشانگان - در مقیاس بالینی چندوجهی میلون -119

 ( SSاختالل فکر )( 1

 ( Nدوقطبی: مانیایی )( 2

 ( CCافسرده عمده )( 3

 (PPاختالل هذیانی )( 4

 شود؟های کسب اطالعات مفیدتر واقع میدر مصاحبه با بیماران هذیانی، کدام یک از تکنیک - 120

 ( specificationتصریح )( 1

 (probingکنکاش )( 2

 (checking syndromesعالیم ) وارسی ( 3

 ( generalizationتعمیم )( 4
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های قدیمیِ شود تا از بازگشت به عادتدر  روانشناسی فردنگر آدلر، با استفاده از کدام روش به مراجع کمک می - 121

 های خودخواهانه اجتناب کند؟ پاسخ به هدف 

 فن شستی  ( 1 

 تصویرسازی ذهنی( 2

 گیری از خودمچ( 3

 "انگار که"فن ( 4

گوید که خنگ است؛ در حالی که درصد بقیه  یک داوطلب کنکور به دنبال درصد بسیار پایین در درس آمار، می - 122

 دروس خوب بوده است. او دچار کدام خطای شناختی است؟  

 تفکر همه یا هیچ ( 1

 انتزاع گزینشی( 2

 تعمیم مفرط ( 3

 استدالل هیجانی ( 4

 اصالحی جزو کدام دسته از عوامل مشترک درمانها از نظر لمبرت و واوگلز است؟تجربه هیجانی   -123

 حمایتی ( 1

 یادگیری( 2

 کنشی ( 3

 ذهنی ( 4

 در قضاوت بالینی بر اساس رویکردهای روانپویشی، اطالعات به دست آمده از بیمار را به چه عنوانی تفسیر  -124

 کنند؟ یم    

 نمونه ( 1

 عالمت  ( 2

 همبسته ( 3

 داده ( 4

شود فرد بعضی رفتارها را مثبت در نظر بگیرد در حالی که واقعا خشنودکنندهاز نظر راجرز، کدام یک باعث می - 125

 نیستند؟    

 میل به خودشکوفایی  (1

 الزام به عمل کردن (2

 نیاز به توجه مثبت  (3

 گذاری ارگانیزمیارزش (4

 
 

 روان شناسی عمومی:

 
 دهد؟ یم   ح یرا ترج  یاطالعات در حافظه، کدام نوع رمزگذار  ی رمزگذار  یانسان برا  -126

 یبصر( 1

 یی معنا (2

 ( آوایی 3

 ی ( مکان 4
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 دارد؟   سروکار  ها  جمله  و  عبارات  در  ها واژه  ن یانسان با روابط ب  ی زبان  های از نظام کیکدام   -127

 ی واج شناس( 1

 نحو  (2

 صرف( 3

 ی ( معناشناس4

 است؟   ح یبا کدام مدل قابل توض  کند،  ی م   یپرخور  یخاص  های  امر که فرد فقط در جوار محرک نیا - 128

 شناختی ستی( ز1

 ی( رفتار2

 یرفتار-ی( شناخت3

 ی( روانکاو4

 کند؟  ی( کمک م یکدام روش به بهبود حافظه ناآشکار )ضمن - 129

 ی ( سازمانده 1

 ی ابیباز نی( تمر2

 ( بسط دادن3

 ی ذهن نی( تمر4

یامر مثال  نی. اترسد می  ها گربه  ن همچنی  و  ها سگ گاز گرفته شده است، از سگ  کی توسط    نکهیپس از ا  یکودک -130

 است؟ دهیاز کدام پد   

 همزمان سازی ی( شرط1

 یمهار سازی ی( شرط2

 ( افتراق 3

  م ی( تعم4

به کدام مفهوم اشاره   م،یفکر و رفتار کن  دیچگونه با   کنند یم  کتهیکه به ما د  یقواعد و انتظارات ناآشکار -131

 دارد؟ 

 ی اجتماع  سازی یدرون (1

 ی نفوذ اجتماع ( 2

 ی هنجار اجتماع ( 3

 ی ( متابعت اجتماع 4

 ی ریاست و ادراک ما از جهان را دچار سوگ  تیواقع  پنداری  غالبا ساده  ، ی شخص  های کدام کارکرد مربوط به نگرش -132

 کند؟ یم  

 بیانگر ارزش( 2      ی ( ابزار1

 ( سازگاری اجتماعی 4         ی( دانش3

 شده است؟  بیاز مغز دچار آس  هیکدام ناح  ،یانیب  یشپری در زبان -133

 ی شانی( پ 1

 ی جگاه ی( گ2

 سری ( پس3

 انه ی( آه4
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 دارند؟   دی( بر کدام مورد تاکاندوزی دانش)  "کسب دانش  کردیرو"  روی پ  یروانشناسان رشد -134

 ای  مرحله شبه راتیی( تغ1

 در رشد   یفی( وجود مراحل ک2

 وسته یو پ  وستهیناپ  راتیی( تغ3

 کودک و بزرگسال یفی( عدم تفاوت ک4

 است؟ "یاجتماع  سازی آسان"مربوط به مفهوم   های هیاز نظر  ریاز موارد ز کیکدام   -135

 زدودگی  تی( فرد1

 سازی  ( خودعرضه2

 ی اجتماع  ی( تنبل3

 تیمسئول ی ( پراکندگ4

 شود؟ می  هم  از  ها شکل  ز ییو تم  یدر بازشناس  یمغز، سبب کاست  های از بخش کیبه کدام    بیآس -136

 ی جگاه یقطعه گ نیری( بخش ز1

 ی جگاه یقطعه گ ی ( بخش فوقان2

 ی شانیقطعه پ  نیری( بخش ز3

  ی شانیقطعه پ  ی ( بخش فوقان4

 از  کیبارز کدام    یژگیو ، یو خـودنگر  گرانیمزمن در خلق و روابط با د  یداری و ناپا   رانگر یخودو  یتکانشور -137

 است؟   تیاختالالت شخص   

 دییزوی( اسک1

 یی ایستری( ه2

 ی( مرز3

 هگون یزوفرنی( اسک4

، حال آنکه همسرش همسرش او را دوست نداردکه    کندیبرداشت م   نیهمسرش چنو ملول    خستهچهره    خانمی از -138

 این خانم دچار کدام تحریف شناختی است؟روز شلوغ کاری خسته است.  به خاطر     

 پنداری ( خودمسئول1

 ( برداشت دلبخواه 2

 تعمیمی ( بیش3

 ( انتزاع گزینشی4

 رد؟ گی یکمک م   ریز  ی از روشها  ک یمراجع، در ابتدا از کدام    ورزی جرات شیجهت افزا  یدرمانگر رفتار -139

 یواقع سازی مواجه (1

 منظم  زدایی تیحساس (2

 یخودگردان( 3

 نقش  یفای( ا4

 ؟ستین  شود،  یم  دهیسنج  نهیب- هوش استنفورد  اس یهوش که در مق  های ییتوانا  طهیجزو چهار ح  کیکدام   -140

   ی(   استدالل کالم 1

 ی (  استدالل کم2

 ( حافظه بلندمدت 3

 ت مد ( حافظه کوتاه4
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 هیجان: روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و 

 

 ست؟ین REM خواب   های یژگی از و کیکدام   -141

 ی فقدان تونوس عضالن( 1

 امواج با دامنه کوتاه و فرکانس باال ( 2

 کیپاراسمپات  تیفعال( 3

 نیکاهش سروتون( 4

متوقف   ر یاز مراحل ز  ک یشده است، در کدام    ما تای یکه دچار آلکس  ی لن و شوارتز، فرد  یتحول  ی بر اساس الگو -142

 شده است؟ 

 یحرکتی حس( 1

 ی اتعملی شیپ ( 2

 ینیع   اتیعمل( 3

 یصور اتیعمل( 4

 اشاره کرده است؟   یجانب  ی برتر  نهیدر زم   یاساس های هیاز فرض یکیبه    یبه درست کیکدام   -143

 است اریناهش  یجانیچپ مسئول پردازش اطالعات ه مکرهین( 1

 است یلیراست مسئول پردازش تحل مکرهین( 2

 شود یم یراست باعث سرخوش مکرهین بیتخر( 3

 است  حیموارد صح همه (4

 تر است؟آور حساسبر اساس نظریه آیزنک، کدام تیپ شخصیتی به محرک اضطراب -144

 گراییدرون( 1

 گراییبرون( 2

 آزردگیروان( 3

 پریشیروان( 4

 ابد؟ ی یم  شیافزا  یترشح کدام ناقل عصب   ند، یناخوشا  ی دادهایدر مواجهه با رو -145

 ن یدوپام (1 

 گلوتامات( 2

 نیسروتون( 3

 ن کولی لیاست( 4

 بارز است؟   ریاز موارد ز کی( در کدام  BISرفتار )  یضعف نظام بازدار -146

 ( هراس2     وسواس ( 1

 ( اعتیاد 4     ی زستی جامعه( 3

 دارد؟  یکیارتباط نزد  ریز  یروان  های زمیاز مکان کیبا کدام   دیفرو  "ن یتفکر نخست  یالگو" -147

   سرکوب( 1

    شیپاال( 2

 ی روان زدایی هیسرما( 3

 ارضا قیتعو( 4
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 کند؟ یم  ن ییپردازش اطالعات تب  هیاضطراب را بر اساس نظر کیکدام   -148

 مندلر ( 1

 اومن( 2

 زارد یا( 3

 بارلو( 4

 مننژ را  پر کرده است؟ های هیکدام ال  نیب  ی نخاع- یمغز  عیما -149

 هیو عنکبوت شامه سخت( 1

 ه یو عنکبوت شامه نرم( 2

 شامه  و نرم شامه سخت( 3

 و جمجمه  شامه سخت( 4

 شود؟  یم   وانی باعث رام شدن ح  یکدام منطقه در سندرم کلووربوس  بیآس - 150

 بادامه ( 1

 تاالموس( 2

 نسوال یا( 3

 ی انیم مغز( 4

 سازند؟ یمدار پاداش مغز را م  یبرا  ی عصب  یدر ارتباط تنگاتنگ با هم، مبنا   یقشر   ر یز  یساختارهاکدام   -151

 ی بطن  یکالهک هیناح - بادامه( 1

 ی بطن یکالهک  هیناح - آکامبنس هسته( 2

 بادامه -مخطط جسم( 3

 هسته آکامبنس   -پوتاالموسیه( 4

 ؟ ستین  حی صح  گردی کدام درباره خواب - 152

 از بزرگساالن است  شتریکودکان ب در( 1

 از پسران است شتریدختران ب در( 2

 دهد  یدر خواب متعارف رخ م  ( 3

 ندارد  اد یآن را به  یداریپس از ب  فرد( 3

 شده است؟   یو عملکرد بررس   یختگیسطح برانگ  نیرابطه ب  ه،یدر کدام نظر -153

 ی توازن شناخت هینظر( 1

 یی احساس کارا هینظر( 2

 متضاد  ندیفرا هینظر( 3

 معکوس  U هینظر( 4

 کدام است؟   یزشیانگ  ندیفرا  کی بعنوان   یناهمخوان  جاد یگام ا  نی و مهمتر  نیاول -154

 هدف  نییتع( 2      بازخورد( 1

 تالش( 4    اطالعات  یگردآور( 3

 دارد؟   اشاره  شده آموخته یفرد به کدام عنصر درماندگ  یکنترل در زندگ  رقابلی غ  یطیمح  یدادهایوجود رو - 155

 ی وابستگ( 1

 اسنادها ( 2

 ها یریسوگ( 3

  ای مقابله رفتار( 4
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 روانشناسی تربیتی: 

 

به سبب معطل شدن   قوی   آموزان دانش   ماندن  عقب  "در حد تسلط  ی ریادگی"  یاز انتقادات به روش آموزش  یکی -156

 شده است؟   دهیامر چه نام  ن یبه آنهاست. ا  فیضع   رندگانیادگی  دنیرس  یبرا    

 نیقانون تمر (1

 هود نیاثر راب (2

 داربست زدن  (3

 ونس یعقده  (4

 کالس درس است؟   تیری مد  های  از سبک کیکدام    های یژگی از و  نییپا  یخودکنترل -157

 مقتدرانه( 1

 انه جوی سلطه( 2

 رانه گی سهل( 3

 رانه گی سخت( 4

و هر بار که سر   زند می لبخند  آنها  به  هستند  ساکت آموزان کالس، هر بار که دانش طیآرام کردن مح یبرا  ی معلم - 158

 کند؟   ی استفاده م   ت ی. او از کدام روش تقوکند یکنند به آنها نگاه نم   ی و صدا م    

 با نرخ کم  ی رفتارها یکیتفک تیتقو (1

 گر ید ی رفتارها یکیتفک تیتقو (2

 رفتار ناهمساز یکیتفک تیتقو (3

 رفتار نامطلوب یکیتفک تیتقو (4

 به عملکرد کدام است؟   یریادگی  لیبندورا، عامل مهم در تبد  هیبر اساس نظر - 159

 ی درون زهیانگ (1

 یخودکارآمد (2

 تیتقو (3

 مشاهده الگو  (4

 هدف است؟   یرگی کدام جهت  ی دارا  کند، یم   دوری  اش مطالعه وهیکه از انتقاد معلم نسبت به ش  آموزی  دانش -160

 ی تسلط (1

 یعملکرد (2

 یاجتناب (3

 یزشیانگ (4

 یشتر یب  ی ریادگی  ییتوانا   هایی  دهد که در چه موضوع  ص یبتواند تشخ  رندهیادگی»  نکه یبر ا  ی مبن  یهدف آموزش -161

 رد؟ گی یدارد« در کدام طبقه از دانش قرار م  

 دن یفهم-یدانش روند( 1

 کار بستنبه   -یدانش مفهوم( 2

 کردن  یابیارزش-یدانش روند( 3

 دن یفهم-ی(دانش فراشناخت4
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فرزندپرور  نیوالد -162 سبک  کدام  محدود کودک  یازهای ن  نی وتام   تی ازحما   یبیمعتقدندترک یبا  نداشتن   ت،یو 

 اورد؟ یفرزندشان را خالق و با اعتماد بار م  

 مقتدرانه( 1

 مستبدانه  (2 

 رانه گی سهل (3

 هتوج ی( ب4

 بخش پردازش اطالعات است؟   نی مهمتر  کیبر اساس نظر استرنبرگ، کدام  -163

 ی لیتحل های مولفه (1

 یعملکرد های مولفه (2

 ها فرامولفه (3

 یرمزگردان (4

 نشات گرفته است؟   هنظری  کدام  از  زاد درون  گرایی سازنده -164

 اژه یپ ( 1

 ی گوتسکیو( 2

 بندورا( 3

 نر یاسک (4

 شود؟ یمطرح شده توسط استرنبرگ مربوط م   های  نواع هوشااز   کیبه کدام   نش«یمفهوم »ب -165

 ی لیتحل( 1

 یعمل  (2

 نندهیآفر (3

 متبلور  (4

 است؟   کدام  دارند  کننده که تفکر جذب  ی افراد  یریادگی کلب، سبک    هیبر اساس نظر -166

 ی مشاهده تامل-ینیتجربه ع ( 1

 فعال  یشگریآزما-ینیربه ع جت( 2

 یانتزاع  سازی مفهوم- یتامل مشاهده  ( 3

 فعال  یشگریآزما-یانتزاع  سازی مفهوم( 4

 شده است؟  ه یارا  ی چه کس  های شهی از اند  ی رویبه پ  تیفعال  هینظر -167

 ی گوتسکیو( 1

 وان یسال( 2

 اژه یپ ( 3

 برونر( 4

 مطابقت دارد؟  ا یمارس  دیاز د  تیهو  یبا کدام الگو  ،یبرزونسک  هیدر نظر  یهنجار  تیسبک هو -168

 موفق  تیهو( 1

 زودرس تیهو( 2

 ررسید تیهو( 3

 ت یهو یآشفتگ (4
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 است؟   یر یادگی   های بر کدام جنبه  دیتاک  یر یادگی  ی برا  زشیانگ جادیراه ا  نی ازوبل، موثرتر  دگاهیاز د -169

 ی عاطف (1

 یشناخت (2

 ی عمل (3

 ی فرهنگ (4

 است؟   دهیدر کالس درس داشته باشد، به کدام مفهوم رس  یرفتار آرام   زی معلم ن  ابی در غ  تواند یکه م   یکودک -170

 یخودکارآمد (1

 دهی  خودنظم (2

 یخودکنترل (3

 ی خودآگاه (4

 رد؟گی یصورت م   یطبق چه اصل  ی ریادگیبندورا،   یاجتماع  ی ریادگی   هیبر اساس نظر -171

 ماک یپر (4  مجاورت  (3     تیتقو (2    شباهت (1

بهره   ی ریادگیشدن چتر خود را باز کند، از کدام نوع    سیاز خ  ی ریجلوگ  ی با شروع مشاهده باران، برا  یاگر فرد -172

 برده است؟   

 ی زآموزیگر (2    یاجتناب یریادگی (1

 کیکالس سازی یشرط (4    ه یتنب قیاز طر یریادگی (3

 او به چه شکل است؟   ی. اسنادها داند یامتحان م   ی علت شکست خود را در امتحان درس نخواندن برا  آموزی دانش -173

 قابل کنترل ریغ -داری ناپا- یرونیب( 1

 قابل کنترل ریغ -داری پا- یرونیب( 2

 قابل کنترل ریغ - داریپا-  ینورد( 3

 قابل کنترل -داری ناپا- یدرون( 4

 ی ارهای با مع  یو سازگار  یخود به دنبال هماهنگ  یاخالق  های کلبرگ؛ افراد در قضاوت  ی در کدام مرحله رشد اخالق -174

 هستند؟   کیافراد نزد  یاخالق 

 پسر خوب -دختر خوب (1

 قانون و نظم  (2

 یاخالق ابزارگونه نسب (3

 یاجتماع  مانیاخالق بر اساس پ  (4

جمله به   نیقرار دارد«. ا  م یرا دار  دنشیآنچه انتظار د  ر یتحت تاث  دایشد  م، ینبی یادراک م  هی»آنچه در مراحل اول -175

 کند؟ یخبر پردازش اشاره م   اتیاز نظر کیکدام   

 یخبرپرداز  ای مرحله سه هینظر( 1

 رمز دوگانه هینظر( 2

 ی مواز عیپردازش توز هینظر( 3

 یی وندگرایپ  هینظر( 4
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