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 سؤال بارم
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4/2  

4/2  

4/2  

 .درست و نادرست بودن موارد زیر را مشخص کنید

 .روش علمی ، فرآیند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است -1

 .ندارندرفتار گرایان ، صرفاً روی رفتار قابل مشاهده تأکید می کنند و به ریشه ی رفتار توجه خاصی  -0

 .می توان تصویر واحدی از رشد برای همه ی فرهنگ ها ، طبقات اجتماعی و یا گروه های نژادی مختلف قائل بود -9

 .سالگی رخ می دهد 02تا  10بحران هویت از نظر اریکسون در سنین  -5

 .اصول اخالقی به خودی خود مهم هستند( لبرگکطبقه بندی )در دوره ی قراردادی  -4

 .ی رمزگردانی از مراحل اصلی حافظه را درون داد نیز می گویند مرحله -6

 .در فعالیت های روزمره، هر قدردوتکلیف به هم شبیه تر باشند انجام آن دو تکلیف آسان تر خواهد بود -7

 .روان شناسان سالمت به دنبال راه هایی هستند تا بتوانند عوامل ریسک رفتاری را به حداقل برسانند -8

 (نمره 4/2بارم هر سؤال ).ه ی مناسب را انتخاب کنیدگزین 

 کدام روش تحقیق مناسب تر است؟« رابطه ی بین حافظه و اضطراب » در مطالعه برای بررسی  -1

 مطالعه ی تجربی ( د      همبستگی ( ج      مشاهده طبیعی ( ب     آزمایش ( الف

 دام دیدگاه نگاه می کند؟رویکرد انسان گرا، تجربه های افراد را از ک -0

 دیدگاه خود فرد ( ب           . آن چه به صالح است ( الف

 آن چه از نظر علمی درست است ( د               دیدگاه حاکم بر جامعه ( ج

 از نظر پیاژه ، خود مرکز بینی کودک مربوط به کدام دوره است ؟ -9

 عملیات ذهنی( د    عملیات عینی ( ج    پیش عملیاتی ( ب   حرکتی  –حسی ( الف

کدام ویژگی نوجوانان موجب می شود که زندگی را به نوعی دیگر تعریف کنند و شرایط کنونی را مورد  -5

 تجزیه و تحلیل قرار دهند ؟

 استدالل اخالقی ( د      تفکر فرضیه سازی ( ج  تفکر درباره خود ( ب     استدالل قیاسی ( الف 

 است ؟« منفی » کدام ویژگی مربوط به نوجوانان با هویت  -4

   عزت نفس ( ب                                      اضطراب متوسط ( الف

   پیش داوری و تعقیب کم ( د               استدالل اخالقی مافوق قراردادی ( ج

 اطالعات پوستی و ماهیچه ای دارد ؟کدام یک از نواحی قشر خاکستری ، نقش عمده ای در ادارک  -6

 پیشانی ( د               پس سری ( ج           گیجگاهی ( ب         آهیانه ای ( الف

 در رابطه با پردازش های ارادی ، کدام مورد درست است ؟ -7

  ند و سریع بودن ت( ب                قابل اجتناب نبودن ( الف

 عدم کاهش ظرفیت شناختی ( د                          انعطاف پذیری ( ج 
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قرار بگیرد « .بارید.............. دیروز از آسمان » می تواند در جمله ی « برف » شخصی که می گوید کلمه  -8

 به کدام یک از سطوح یادگیری دست یافته است ؟

 عمقی درجه دوم (د       دوم  سطحی درجه( ج   عمقی درجه اول ( ب   سطحی درجه اول ( الف

زمانی که به دانش آموزان سؤاالتی داده می شود که خود به جست و جوی اطالعات بگردند و مطالب  -3

 یادگیری شده را یادآوری نمایند از کدام نوع یادآوری استفاده شده است ؟

 آزاد ( د          ی بازشناس( ج                باکمک سرنخ ( ب               نهان ( الف

 زبان شفاهی شامل کدام یک از اشکال زبان می باشد ؟ -12

 نوشتن و خواندن( د           گفتن و نوشتن ( ج     شنیدن و خواندن ( ب   شنیدن و گفتن ( الف

« می رفتممن فردا با دوستم به کوه » و «  فردا به کوه من می روم با دوستم » در عبارت های گفتاری  -11

 به ترتیب چه نوع خطایی صورت گرفته است ؟

 شکلی  –تبدیلی  -د  ترتیبی  –تبدیلی ( ج   تبدیلی  –شکلی ( ب   تبدیلی   –ترتیبی ( الف

 نمی شود ؟کدام یک از موارد زیر از ویژگی های فرد سالم محسوب  -10

  کنترل شخصی ( ب            نداشتن استرس در زندگی ( الف

 هدف داری در زندگی ( د                 احساسات گسترش یافته ( ج

دانش آموزی که با کوچک ترین شکست تحصیلی ترک تحصیل می کند از کدام واکنش در برابر  -19

 ناکامی استفاده کرده است ؟ 

  کوشش و جدیت -د                پرخاشگری( ج              کناره گیری( ب          جابه جایی( الف

اگر شما به رشته ی تحصیلی خود عالقه ای نداشته باشید و در عین حال از تغییر رشته نیز بترسید  -15

 دچار کدام تعارض شده اید؟

  گرایش  –اجتناب  -د       اجتناب -اجتناب ( ج    گرایش -گرایش ( ب     اجتناب -گرایش ( الف

 آشفتگی های هیجانی مشخص می شوند ؟ کدام دسته از اختالالت با -14

  هراس -د                وسواس( ج               خلقی( ب             اضطرابی( الف

 در برابر فشار روانی محسوب می شود ؟« پاسخ های هیجانی»کدام یک جزء  -16

   سرخ شدن صورت -د         گریه کردن( ج          دلهره و هراس ( ب             فریاد زدن( الف
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 .در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید 

این که ما بتوانیم تشخیص دهیم آن چه که می بینیم و یا می شنویم و لمس می کنیم به چه چیز تعلق  -1

 .گفته می شود....................... دارد 

 .است........................ به آن نائل می شویم خردمندانه ترین و پیچیده ترین موفقیتی که در سیستم زبان  -0

 .اختصاص دارد................................ قرار دارد و به ....................... روکا در ناحیه ی ب -9

 .است................................ در دنیای امروز بیش تر مرگ و میرها در نتیجه ی  -5

 .است............................ خ رفتاری در مقابل فشار روانی پاسخ رایج ترین پاس -4

4/1  گ بیش ترین کاربرد را در موارد زیر دارد ؟ ینکدام یک از انواع حافظه ی تولو -1 

 )................................................(استفاده کردن از آهنگ های مناسب و جذاب در تبلیغات ( الف

 .)..............................(کودکی که یادگرفته است با گریه کردن در مطب دکتر آبنبات جایزه بگیرد  (ب

 )........................(حل کردن جدول ( ج

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 برای کلمه خوانی چند راهکار وجود دارد نام ببرید ؟  -0

 

 هرا س چیست ؟ تفاوت اختالل اضطراب فراگیر با اختالل اضطراب -9

 

 شناخت درمانی در کدام گروه درمان قرار دارد ؟ بیش ترین کاربرد آن برای درمان کدام بیماری است؟ -5

 

 دالیل عدم مراجعه ی بعضی از افراد به مراکز خدمات روان درمانی چیست ؟ -4

 

 

.موفق باشید  


