
 .نمایید مشخص آیزنک شخصیت نظریه اساس بر را صحیح عبارت

 .دهند می نشان بیشتری واکنش حسی تحرک به الف(برونگرایان

 .●است درونگرایان از تر پایین برونگرایان مغزی انگیختگی ب(سطح

 .است برونگرایان از تر پایین درونگرایان مغزی انگیختگی ج(سطح

 تاس درونگرایان از تر پایین برونگرایان حسی د(آستانه

  

 ؟باشد نمی مزلو نظر از خودشکوفا افراد های ویژگی زیر،از های گزینه از یک کدام

 جاو تجارب از ب(برخورداری پذیری فرهنگ برابر در الف(مقاومت

 یمختار خود(د ●تنهایی به نیاز ج(عدم

  

 ؟است کدام پخته شخصیت آلپورت،مالک دیدگاه از

 .نیست خود گسترش فقط پختگی عالمت اما دارد دوست را خود کس الف(هر

 .هستند متفاوت موضوع دو بینش و طبعی ب(شوخ

 .●باشد می مهمی عنصر مذهبی گرایش پخته افراد زندگی ج(در

 دارنند دیگران داشتن دوست در گذشتگی خود از نگرش پخنه د(افراد

  

 دمیشو چیزی چه شامل دومی میکند،مسیر مشخص را تالش کلی مسیر دو خود نهای نظریه در ادلر

 ●همگان موفقیت برای تالش الف(

 یشخص برتری برای ب(تالش

 یفرد اجتماعی های موفقیت برای ج(تالش

 یاجتماع های موقعیت کسب برای د(کوشش

  

 دبو چه ادلر نظریه در اصل سومین

 ●ومنسجم یکپارچه الف(شخصیت

 یاجتماع ب(عالقه

 یذهن های ج(برداشت

 یوبرتر موفقیت برای د(تالش

  



 تنیس ناسازگاری در بیرونی عوامل جز زیر عوامل از یک کدام

 ●اجتماعی های فعالیت الف(کمبود

 هنازپرورد زندگی سبک ب(

 زامی اغراق جسمانی ج(نقایص

 هشد غفلت زندگی سبک د(

  

 دنمیشو ناشی زیر ازموارد یک کدام نداشتن از یروان اسیب نظرادلر به

 ●نامطلوب اجتماعی الف(عالیق

 تجسار نداشتن از روانی ب(اسیب

 یبرتر امیز اغراق ج(احساس

 یاجتماع عالقه نکردن د(رشد

  

 نشان دنیا به افراد که شخصیت از ای جنبه“ ویژگی،که این بیانگر که الگویی یونگ،کهن نظریه طبق

 ؟دارد نام چه”میدهند

 هسای(د خود(ج آنیما(ب ●الف(پرسونا

  

 کهن کدام به مربوط زنان در منطقی غیر عقاید و تفکر مسئول و زنان مردانه یونگ،جنبه عقیده به

 ؟الگوهاست

 گمادربزر(د آنیما(ج پرسونا(ب ●الف(آنیماس

  

 ؟دارد نام چه فرد یک در متضاد های قطب کردن یکپارچه فرآیند

 دفراخو(د الگوها کهن(ج خود(ب ●الف(خودشکوفایی

  

 ؟چیست شیء روابط پردازان نظریه دیدگاه ار انسان رفتار اصلی ی انگیزه

 یوزندگ مرگ تعارض حل-د اهداف به رسیدن-ج ● ارتباط و تماس-ب جنسی لذت-الف

  

 ؟ندا کدام سائق دو این آیند می دنیا به نیرومند سائق دو با افراد کالین نظر از

 یجنس میل-گرسنگی-د ●وزندگی مرگ-ج پارانوئید-جنسی لذت-ب اسکیزوئید-پارانوئید-الف



  

 ؟است کدام شیء روابط ی نظریه ویژگی مفیدترین

 نکارورزا برای راهنمایی-د ایجاز-ج درونی همسانی-ب ● اطالعات دادن سازمان در آن توانایی-الف

  

 نابود به میل مورد در گناه احساس با عزیز،همراه شیء دادن دست از مورد در نگرانی کالین نظر از

 ؟دهد می شکل را چیزی چه آن کردن

 داسکیزوئی-پارانوئید-د جدایی اضطراب-ج پارانوئید-ب ●افسرده موضع-الف

  

 ؟چیست در فروید نظریه با هورنای نظریه تفاوت

 االگوه کهن بر تاکید ●اجتماعی نیروهای بر تاکید

 یکودک دوران تجربیات به تاکید زیستی نیروهای بر تاکید

  

 ؟است رنجور روان نیازهای از یک کدام بیانگر هورنای زندگی سرگذشت

 لاستقال و بسندگی خود به نیاز        محبت و تایید به نیاز

 ممقا و شهرت به نیاز       ●قدرتمند همسری به نیاز

  

 ؟کنند می استفاده گرایش کدام از انزوا یادیبن تعارض کردن حل برای افراد برخی

 ممرد علیه حرکت       مردم سوی به حرکت

 ممرد علیه و مردم از دور به حرکت       ●مردم از دور به حرکت

  

 ؟اید می پدید چطور فروم دیدگاه از انسان تنگنای

 .●اگاهند خود منزوی وجود خود واز اند شده جدا طبیعت از-۱

 .اگاهند خود منزوی وجود خود از اند دهش جدا خود از-۲

 .خبرند بی ومحیط طبیعت واز اند جداشده خود از-۳

 دنیستن اگاه خود منزوی وجود خود از و اند شده جدا طبیعت از-۴

  

 ؟میرساند را همزیستی ی رابطه تعریف یک کدام

 ●است بخش رضایت دونفر هر برای که ای رابطه-۱



 .است بخش رضایت طرفین زا نفر یک برای که ای رابطه-۲

 .میکنند زندگی باهم صرفا نفر دو که ای رابطه-۳

 مکدا هیچ-۴

  

 ؟میرساند را گون بیمار پرخاشگری تعریف گزینه کدام

 یدلیل هر به شتم و ضرب و کشتن-۲        هدفی هر با کشتن-۱

 ندشمنا به رساندن واسیب وشتم ضرب-۴       ●بقا از غیر دالیلی به کشتن-۳

  

 ؟است کرده مطرح فروم که است شخصیتی اختالل کدام به مربوط اخالقی انگاری خودبیمار

 یگرای مرده-۲               ناهمگون همزیستی-۱

 نبیمارگو گرایی،خودشیقتگی مرده-۴            ●بیمارگون خودشیفتگی-۳

  

 ؟کنند جستجو را حقیقت چیزی چه با باید افراد نگری وجود دیدگاه از

 نذه هوشیار بخش بر کنترل با-۲            شده کنترل علمی تحقیقات انجام اب-۱

  ●اصیل زندگی و فعال کردن زندگی-۴                 خود جوهر پذیرفتن-۳

 


