
 :چند مورد از نمونه سواالت روانشناسی عمومی هیلگارد

 آسیب دیدن و دست دادن ناحیه خاصی از سمت راست مغز افراد سبب از دست دادن چه توانایی خواهد شد؟

 الف( شناخت چهره همه افراد

  ☑ ب( شناخت چهره افراد آشنا

 های آشنا ج( شناخت مکان

 یابی مکان د( جهت

  

 کنند، به دلیل چه عامل اصلی است؟ ای به خیریه می سوگیری ما نسبت به اینکه افراد کمک قابل توجه

 الف( موقعیت اجتماعی فرد

 ب( دورویی و تزویر

  ☑ ها ج( دارا بودن صفت خاص در آن

 د( دارا بودن صفات اکتسابی

  

 دانلود رایگان سواالت تستی روانشناسی عمومی هیلگارد

  

 رفتاری دلیل پرخوری چه بوده است؟از دیدگاه 

 الف( محروم بودن از غذایی

 ب( آگاهی نسبت به رفتار

 ای از مغز ج( تحریک شدن بخش ویژه

  ☑ های ویژه د( پاسخ دادن به محرک



  

 حافظه افراد تشکیل شده از چند نوع قسمت است؟

 الف( حسی و حرکتی

  ☑ ب( کوتاه مدت و دراز مدت

 ج( کوتاه مدت و معنایی

 د( حسی و بلند مدت

  

 مراحل پژوهش را نام ببرید؟

 گیری الف( برخورد به مسئله و نتیجه

 ب( مشاهده و مطالعه متون

 ج( تشخیص متغیرها و آزمون فرض

  ☑ د( وضع فرضیه و آزمون فرض

  

 دانلود رایگان کتاب تست روانشناسی هیلگارد

  

 گویند؟ گیرد چه می ها مورد استفاده قرار می آوری داده به روشی که جهت جمع

 الف( روش علمی

 ب( آزمایش چند متغیره

  ☑ ج( طرح آزمایشی

 د( روش ارتباطی

  



 ترین است؟ از میان اعداد آماری مدام یک پر استفاده 

 الف( انحراف استاندارد

 ب( میانه

  ☑  ج( مد

 د( میانگین

  

 شود؟ دهد، پرسش می های پژوهشی، در کدام یک از خود فرد نسبت به اینکه آیا آن رفتار را انجام می شاز میان رو 

 الف( آزمون

 ب( ارتباطی

  ☑ یابی ج( زمینه

 د( آزمایش

  

 نمونه سواالت درس روانشناسی عمومی هیلگارد

  

 بنابر نظریه تکامل، گرایش به پرخوری در نتیجه چه عاملی است؟

 بقا و تداوم الف( میل به

 ب( عادت

   نگری ج( آینده

  ☑ د( محرومیت قبلی

  



طور معمول با مشکالت دارای وخامت کمتر  دار هستند؛اما به کدام دسته از روانشناسان هستند که بسیاری از وظایف درمانی را عهده

 کنند؟ را بررسی می

 الف( بالینی

  ☑ ای ب( مشاوره

 ج( شخصیت

 د( اجتماعی

  

 دهند، استفاده خواهد شد؟ از چه روشی، جهت فهمیدن نظریات سیاسی افراد و محصولی که ترجیح می 

 الف( ارتباطی

 ب( آزمون

  ☑  ج( زمینه یابی

 د( مصاحبه

  

 هایی از بدن، شش هفته پس از لقاح خواهد بود؟ دوره حیاتی جهت رشد طبیعی چه اندام

 الف( شنوایی

 ب( حرکتی

  ☑ ج( جنسی

 ید( داخل

  

 دانلود سواالت تستی روانشناسی عمومی هیلگارد

  



 در محدوده چند هفتگی یا چند ماهگی واکنش برگرداندن سر جنین به سمت صدا از بین خواهد رفت؟

  ☑  هفتگی ۶الف( 

 ماهگی ۴ب( 

 ماهگی ۳ج( 

 هفتگی ۴د( 

  

 د؟ده طور کلی کدام یک از صداهای زیر را نوزادان نسبت به بقیه ترجیح می به 

 الف( مردانه نسبت زنانه

 ب( همه زنان نسبت مادر

 ج( پدر نسبت به سایر مردان

  ☑ د( مادر نسبت به سایر زنان

  

 یابد؟ دهند که دستش قسمتی از بدنش را تشکیل داده است و خود را جدا از جهان می کودکان در چه زمانی تشخیص می

 الف( صوری

 ب( پیش عملیاتی

  ☑ حرکتی –ج( حسی 

 د( عملیات عینی

  

 تبعیت از قواعد را کودک در چند سالگی کودک احساس خواهد کرد؟ 

 سالگی ۴الف( 

 سالگی ۳ب( 



 سالگی ۷ج( 

  ☑ سالگی ۵د( 

  

 پژوهشگران تأکید می کنند که تداوم یا عدم تداوم مزاج تابع چه عاملی است ؟

 الف( نیازهای فرد و محیط

 ب( فنوتیپ و محیط

  ☑ ج( ژنوتیپ و محیط

 د( ارتباط والدین و فرزند

 


