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کدامیک درمورد فرضیه غلط است؟ -1

.شود می شروع فرضیه  با دانشمندان های پژوهش -2                        .است علمی های مسئله به پژوهشگران اولیه پاسخ -1

تجربیصورتدرها،فرضیه-3علمی است.         هایمسئلهبهایسنجیدهوخردمندانههایپاسخ-3 .شوندمیتبدیلاصلیاقانونبهتأیید

کدامیک درمورد نظریه ها درست نیست؟ -2

هستند. تجربی و ظاهری سطح دو دارای نظریه ها-2                              .دارند سروکار نظریه ها  با علوم، همه -1

نظریه علمی پذیرفته می شود.  یک عنوان تأیید فرضیه، فرضیه به صورت در-4   .آیند می دست مختلف به قوانین و اصول ترکیب با ها نظریه-3

ازکدام هدف علم روان شناسی است؟ ای نمونه ،"دهد می افزایش را مسئله حل مهارت مسئله، خردکردن روش"-3

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

است؟ فیزیکی مفاهیم از دشوارتر شناختی روان های پدیده کنترل و بینی پیش چرا-4

ان شناسی آسان نیست.زیرا توصیف و تبیین پدیده های رو  -2زیرا منابع کسب شناخت کمی در روانشناسی وجود دارد .      -1

مفاهیم فیریکی قابل اندازه گیری هستند.-4هستند.      زیادی علل تأثیر تحت شناختی ه های روان پدید-3

به ترتیب هر جمله کدام هدف روان شناسی را بیان می کند؟  -5

.شود می حافظه تحکیم موجب خاطرات موقع به ب ( تکرار                    .گذشته خاطرات بازشناسی و یادآوری قدرت یعنی الف( حافظه         

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

و عرفانی های روش با دوم ردف .است باقاعده و منظم جهان که دهد می پاسخ بزرگان دین سیخن و الهی آیات به اسیتناد با اول فرد دارد؟ نظم جهان آیا :بپرسییم نفر دو از فرض کنید-6

   .کند می پیدا شناخت جهان بودن منظم به برداشت درونی،

هرکدام به ترتیب از کدام منابع کسب شناخت برای پاسخگویی به سئوال مطرح شده استفاده کردند؟ 

روش شهودی -نظرصاحبنظران   -4نظرصاحبنظران      –روش خردگرایانه  -3نظرصاحبنظران        –روش شهودی    -2روش شهودی    -روش علمی  -1

چه نام دارد؟» نامعین موقعیت یک کردن مشخص برای ردا نظام و قاعده با جوی و جست فرایند «.-7

بیان علمی -4                              روش شهود ی   -3                                 روش خردگرایانه  -2                         روش علمی -1

، در چیست؟ در مواجهه با یک مسئله عادی فرد با دانشمند تفاوت ترین مهم-8

تفاده می کند تا دانشمند.فرد عادی بیشتر از روش علمی وکمتر از روش شهودی اس-2                         است.  ه مند قاعد و منظم عادی، فرد برخالف دانشمند، مواجهه-1

ستفاده می کند تا دانشمند.فرد عادی کمتر از روش علمی و بیشتر از روش شهودی ا -4                           است.   هدفمند و منظم عادی، فرد برخالف دانشمند، مواجهه-3

......  ............  و.  ....................است.  دنبال به دانشمندیعنی   . ، است » نامعین موقعیت « علمی  روش تعریف در مفهوم آخرین -9

سازی روشن زدایی و ابهام -4اعتماد سازی و عدم سوگیری       -3ی  و  موقعیت معین      هماهنگ -2تمایز بخشی و تکرار پذیری        -1

هریک به ترتیب کدام بخش از یک بیان علمی را نشان می دهد؟ -11

 .است شده زمین کره دمای افزایش باعث ای گلخانه ب(گازهای                              چیست؟ زمین کره دمای افزایش علت ترین الف( مهم      

اصل  -فرضیه  -4نظریه                    –مسئله  -3اصل                       –نظریه  -2فرضیه                         –مسئله-1

(98به کدام مفهوم اشاره دارد؟)کنکور "مهم ترین علل شکست تحصیلی"شناسایی -11

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

(98اولین هدف روان شناسی علمی کدام است؟)کنکور-12

ه های روان شناختیاندازه گیری پدید -4              پیش بینی پدیده های روان شناختی -3             شناختی توصیف پدیده های روان -2کنترل پدیده ها روان شناختی       -1

(98در روان شناسی جنبه هایی از رفتار که می تواند اندازه گیری یا ارزیابی شوند چه نام دارند؟)کنکور-13

متغیر -4مسئله                          -3                 اصل وقانون          -2نظریه                   -1
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 چیست؟ "تعریف عملیاتی  "در روش علمی منظور از-14

 .می شود ه گیری انداز سهولت عملیاتی باعث تعریف-2         عینی ودقیق تعریف شود.   صورت به باید موردنظر متغیر-1

 همه تعریف ها از متغیر درست و کیفی سازی شده باشد. -4یکسان برسیم.              برداشت به موردنظر، مسئله درتعریف- 3      

 است؟ سخت تر زیر واژگان از یک کدام عملیاتی تعریف-15

 یشرفت تحصیلیپ -4شدت زلزله                     -3کلسترول                              -2اتم                       -1      

 دهد؟ پاسخ امروز بشر های پرسش همه به است تاکنون نتوانسته علمی در حوزه روانشناسی  روش از چرا استفاده -16

 به دلیل سختی تعریف عملیاتی و تکرار پذیر بودن مسائل انسانی -2انسان        به مربوط های پژوهش پیچیدگی نیز و اخالقی مسائل دلیل رعایت به-1     

 تکرار پذیری آزمایشات تجربی برای سنین مختلف انسان آسان نیست. -4به این دلیل که روان شناسی علمی فقط موبوط به حوزه انسانی نیست.             -3     

 کدامیک در مورد فرآیند های ذهنی درست نیست؟ -17

 نیستند. مشاهده قابل صورت مستقیم به ذهنی فرایندهای-2               نیم.   ک می استنباط بردارد در که نتایجی واسطه به را ذهنی فرایندهای-1     

 جاندار فرآیند شناختی )ذهنی(است. مشاهده مورد فعالیت نوع هر -4                           تعبیر می شود.    "شناخت"واژه  با ذهنی فرایندهای از امروزه-3     

 انتخابی چه می گویند؟ های محرک تفسیر فرایند به-18

 تفکر -4ادراک                        -3توجه                                          -2شناخت                               -1

 حافظه چه نام دارد؟ در موجود اطالعات بازنمایی فرایند-19

 یادگیری -4قضاوت                         -3تفکر                                   -2استدالل                                        -1       

 کدامیک شناخت پایه است؟-21

 تصمیم گیری/ حل مسئله / ادارک  -4توجه  / ادراک / حافظه                   -3استدالل / تفکر / حافظه                 -2احساس /توجه / ادراک                      -1

 دارد؟ نیاز چیزی چه به تفکر شناخت، شکل گیری مراحل به توجه با-21

 شناخت پایه  -4الی                                شناخت ع -3استدالل                                           -2ادراک                                      -1              

 ..............  و به انواع تفکر ....................  می گویند.   گیری تصمیم تا توجه از -22

 شناخت –حل مسئله   -4               شناخت عالی  –شناخت  -3شناخت  پایه                  –شناخت عالی -2شناخت عالی                         –شناخت پایه -1

 کدام عبارت درست بیان نشده است؟ -23

 بود. خواهد کارآمدتر و پایدارتر گرفته، شکل شناخت باشد، ی تر مفهوم ما پردازش هرچه-1    

 شود. می ه تر پیچید پردازش می رویم،عمل پیش عالی شناخت سوی به پایه شناخت از هرچه-2   

 .است مفهومی پردازش بر مبتنی تصمیم گیریِ از کارآمدتر ادراکی ، پردازش بر مبتنی وتصمیم گیری مسئله حل-3   

 .است تصمیم گیری و مسئله حل قضاوت، استدالل، شامل تفکر-4   

 باشد. داشته تکیه محرک ظاهری شکل اندازه و مانند حسی، های ویژگی بر صرفا پردازشی که  -24

 پردازش کارآمد-3پردازش حسی                       -3پردازش مفهومی                          -2پردازش ادراکی                   -1

 است؟ساله دوخواهر که مادرشان برای خرید لباس به فروشگاهی رفتند. نوع پردازش هریک به ترتیب برای خرید لباس چگونه  5ساله و سپیده  17سارا -25

 مفهومی –مفهومی  -4ادراکی                        –مفهومی   -3ادراکی                         –ادراکی  -2مفهومی                        –ادراکی -1      

 پژوهشگران در بیان مسئله اهداف خود رابیان می کنندو براساس آن به ...................می رسند.-26

 نمادهای علمی -4فرضیه                             -3اصل و قانون علمی                          -2نظریه                                  -1       
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 پژوهش، از کدام روش جمع آوری اطالعات در روان شناسی استفاده می شود؟ اولیه مراحل معموال در -27

 مشاهده  -4مصاحبه                   -3آزمون                               -2پرسشنامه                             -1

 .می پرسدواز نتایج آن باید با احتیاط استفاده کند او خاص افکار یا رفتار درباره فرد خودِ  از در این روش جمع آوری اطالعات ،محقق -28

 مشاهده  -4مصاحبه                     -3آزمون                         -2                          پرسشنامه          -1

 .است نیافته سازما و هدفمند معمولی، برخالف گفتگوی و .می دهد سازمان  را بعدی پرسش قبلی، سؤال پاسخ شنیدن از بعد محقق این حالت، در -29

 مشاهده  -4مصاحبه                   -3آزمون                             -2پرسشنامه                                    -1

 کدامیک درمورد مصاحبه به درستی بیان نشده است؟-31

   .می کنند استفاده یافته ساختار مصاحبه از معموالً ها پرسی درهمه -1

 دارد. وجود بیشتری اطالعات اخذ امکان زیرا دارد؛ ترجیح نامه پرسش بر یافته مصاحبۀ ساختار -2 

 کنیم. می استفاده )نظام بدون(ساختار بدون مصاحبه از بپرسیم، فردی از مستقیم صورت به را موضوعی نتوانیم وقتی-3      

 .می کنند هدایت نظر مورد های پاسخ سمت به را شونده فردمصاحبه کلی، طرح و اصول برخی از پیروی در مصاحبه با ساختار ،با -4     

 شده اند. این روش مواجه از استفاده با جامعه عادی افراد روش دیگرجمع آوری اطالعات در روان شناسی ، هر از بیش -31

 مشاهده  -4مصاحبه                             -3آزمون                                 -2پرسشنامه                                       -1

 کدامیک درمورد آزمون ها صحیح نیست؟ -32

 می کند. طی را های پیچید فرایند و است دشوار بسیار ها ساخت آزمون -2                         .هستند شناختی روان های ویژگی کردن کیفی برای ابزاری ها  آزمون -1     

 .است مشکل آفرین باشد، گشا راه آنکه از بیش ها، آزمون از تجربه افراد کم استفاده -4           .بدهند ما به یکسانی تقریباً  یا یکسان نمره باید اجرا دفعات متعدد در ها آزمون-3

 های علمی را برچه اساسی می سنجند؟نظریه -33

 تجربه پذیری و پژوهش پذیری -4کاربرد پذیری و سودمندی                   -3سودمندی و تکرار پذیری                   -2کاربرد پذیری و تکرار پذیری                  -1    

 سطح تجربی ،نظریه به کدامیک اشاره دارد؟-34

 تجربه پذیری و پژوهش پذیری -4ساختارظاهری و نحوه نگارش               -3تجربه پذیری و تکرار پذیری                -2ی و ساختار ظاهری                 کاربرد پذیر-1    

 بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر یعنی : -35

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

 هدف نهایی همه علوم چیست؟-36

 توصیف و تبیین  پدیده های روان شناختی -2توصیف و کنترل  پدیده های روان شناختی                    -1       

 ان شناختیپیش بینی و توصیف پدیده های رو-4کنترل و پیش بینی  پدیده های روان شناختی                -3       

 این روش کسب شناخت مبتنی بردرک درونی است و مهمترین ویژگی آن شخصی و غیر قابل تعمییم دادن آن است؟ -37

 روش خرد گرایانه -4روش علمی              -3روش شهودی             -2روش استناد به نظر صاحبنظران            -1  

 اشاره به کدام قسمت تعریف روش علمی دارد؟ "ه سوی مقصد درحال حرکت هستیم جریان رسیدن به هدف وقتی از مبدا ب"-38

 با قاعده و نظام دار بودن  -4هدفمند بودن                         -3موقعیت نامعین                        -2فرآیند                             -1        

 مغایرت دارد؟"تکرار پذیری "ویژگیکدامیک از راه های کسب شناخت با  -39

 روش خرد گرایانه -4روش علمی              -3روش شهودی             -2روش استناد به نظر صاحبنظران            -1      

 لحاظ شده است؟ فرآیندهای ذهنیعبارت  "علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی"به کدام دلیل در تعریف جامع روانشناسی-41

 2و1گزینه   -4رسیدن به موقعیت های نامعین و شناخت عالی                 -3تاکید برکنش های انسانی                      -2عدم مشاهده بسیاری از رفتار ها               -1     
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