
 1سواالت تستی فصل 

 ؟کدام یک از گزینه های زیر رفتار محسوب می شود -1

 تکلم(4حافظه (3انگیزش (2تفکر (1

 انگر تغییر پدیده مورد نظر است؟ ف روان شناسی بیهداکدام یک از ا -2

  کنترل( 4یپیش بین( 3تبیین ( 2توصیف ( 1

 از عبارت های زیر در تعریف روش علمی مرتبط با هدف دار بودن، است؟  دامیکک-3

 نامعین موقعیت( 4باقاعده و نظم دار بودن ( 3در جست و جوی چیزی بودن  (2 فرایند( 1

 

 تعریف عملیاتی کدام یک از واژگان زیر سخت تر است؟  -4

 کتاب (4 ستاره( 3فاصله ( 2دینداربودن ( 1

 

 کی از گزینه های زیر بیانگر یکی از محدودیت های استفاده از روش علمی در مطالعات روانشناسی است؟ کدامی-5 

 به تعریف عملیاتی متغیرهانیاز ( 4مالحظه مسائل اخالقی (3 تکرارپذیر بودن( 2دقیق بودن (1. 

 

 کدام یک از تعاریف زیر جامع ترین تعریف روان شناسی است؟ -۶ 

 علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی( 1 

 علم مطالعه رفتار آشکار (2

 علم مطالعه رفتار و تجارب انسانی( 3 

 علم مطالعه ذهن هوشیار و ناهوشیار  (4

 

 است؟  شناخت»کدام یک از گزینه های زیر بیانگر واژه  -7

 تجارب انسانی(4  یهوشیار( 3فرایندهای ذهنی ( 2تار رف( 1

 

 زیر بیانگر رفتارهای غیرقابل مشاهده به صورت مستقیم می باشد؟ کدام گزینه-8 

 فرایندهای ذهنی (4ی ناهوشیار( 3هوشیاری ( 2تجارب انسانی ( 1 

 

 کدام یک از گزینه های زیر شناخت محسوب نمی شود؟  -9 

 حافظه (4 احساس( 3توجه ( 2ادراک ( 1 

 

 . عالی ترین مرتبه شناخت است -1۱ 
 صمیم گیریت(4  حافظه( 3توجه ( 2احساس  (1

 

 کدام یک از گزینه های زیر بیانگر یکی از انواع تفکر نیست؟ -11 



 تصمیم گیری (4  حافظه (3 قضاوت( 2استدالل ( 1 

 

 انسان ها و حیوانات مناسب تر است؟ کدام یک از روش های زیر برای مطالعه رفتار نوع دوستانه در -12

 روشهای نوین (4  پرسشنامه( 3مصاحبه ( 2مشاهده ( 1 

 

به ترتیب در کدام یک از اهداف علم روانشناسی، روانشناسان باید تالش کنند تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند و در  -13

 لعه می شود؟علل بروز پدیده مطاکدام یک از اهداف روان شناسی 

 پیش بینی -تبیین  (4 پیش بینی -توصیف ( 3تبیین  -توصیف ( 2توصیف  -تبیین ( 1 

 

 است؟ « چرایی یک مفهوم»و « چیستی یک مفهوم»به ترتیب کدام یک از عبارت های زیر به معنای  -14 

 تبیین  -توصیف ( 4توصیف  -تبیین ( 3کنترل  -پیش بینی ( 2پیش بینی  -کنترل ( 1

 است؟« عینی و قابل تکرار»و کدام یک  خصوصی تر»یک از منابع کسب شناخت رتیب کدام به ت -15

 روش خردگرایانه -روش شهودی ( 1 

 روش شهودی -روش علمی  (2

 علمیروش  -روش شهودی ( 3

 روش خردگرایانه -روش علمی  (4

 هیجان، بیانگر کدام یک از گزینه های زیر است؟ -1۶ 

 فرایندهای ذهنی( 1 

 رفتار( 2

  رفتار و فرایندهای ذهنی( 3

 یچ کدام ه (4

  برای پاسخ به این سؤال که آیا افراد عصبی در معرض بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند، اولین قدم چیست؟ - 

 خودداری از پیش داوری( 1

 بررسی تکرارپذیری پدیده مورد نظر (2

 ف کامل از مفهوم افراد عصبیتوصی( 3

 تعریف عملیاتی از بیماریهای قلبی و عروقی (4 

 کدام عبارت به صورت فرضیه است؟ -18

 ی بین یادگیری و جنسیت وجود داردچه رابطه ا (1



 ین وزن دختران به پسران کمتر استا میانگیا( 2

 . بین دختران و پسران در خصوص یادگیری تفاوت وجود دارد(  3

 ران کسب می کنندبه چه دلیل دختران در آزمون کالمی نمرات بهتری از پس (4
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