
پاسخگویی به سواالت خودآزمایی، کدام یک از پدیده های زیر را می سنجد؟   

هوش  (1  

معلومات  (2  

عمکلرد روان (3  

استعداد (4  

 

در این آزمایش، گروه آزمایش کدام یا گروههای آزمایشی کدامهاست؟   

دوم (1  

سوم (2  

سوم یا چهارم (3  

دوم ، سوم و چهارم (4  

 

 

چگونه است؟یادگیری از راه بینش    

کشف ناگهانی اصل رابطه بین رویدادها (1  

کاهش تدریجی تعداد خطاها (2  

ایجاد رابطه بین رویدادهای مختلف (3  

تالش برای حل مسائل دشوار (4  

 

  

فرق رفتار غریزی با رفتار بازتابی این است که رفتار غریزی:   

قبال پیش بینی است (1  



مخصوص حیوانات است (2  

تری استدر سطح باال (3  

معموال آموخته می شود (4  

 

 

پاسخ بازتابی در گروه خاصی از اعضاء پاسخ دهنده تولید می شود.   

صحیح (1  

احتماال صحیح (2  

احتماال غلط (3  

غلط (4  

 

 

کدام نوع هوش با افزایش سن کاهش پیدا میکند؟   

کالمی (1  

متبلور (2  

استدالل (3  

سیال (4  

 

  

کدامیک از تعارف زیر، تعریف درستی برای روایی آزمون است؟   

به طور کامل مورد اطمینان بودن (1  

هدف مورد نظر را اندازه گرفتن (2  



در زمانهای مختلف یک نتیجه دادن (3  

نمرات تقریبا ثابتی فراهم آوردن (4  

 

 

هوش عبارت است از ..........   

قدرت یادگیری مطالب کالسی (1  

قت معلومات با سنمطاب (2  

توانایی پاسخگویی به تست هوشی (3  

توانایی در حفظ مطالب (4  

 

  

با کدام روش می توان نشان داد که حافظ به صفر نمی رسد؟   

صرفه جویی در بازآموزی (1  

بازشناسی سواالت چهار گزینه ای (2  

تکرار عناصر پس از یک بار دیدن (3  

یادآوری اطالعات خیلی دور (4  

 

  

 تفاوت حافظ کوتاه مدت با حافظ بلند مدت در نوع .............. است.

یادگیری  (1  

نگهداری (2  

تحریک (3  



یادآوری (4  

 

 

سگ پاولف زمانی به نوروز آزمایشی مبتال شد که:   

پاداش دریافت نکرد (1  

به خاطر اشتباهات تنبیه شد (2  

نتوانست تصمیم بگیرد (3  

دشوک الکتریکی دریافت کر (4  

 

 

تغییر مسیر پرخاش زمانی به خودکشی منجر می شود که .............   

راه جبران نداشته باشد (1  

هدف مشخصی در بین نباشد (2  

متوجه خود فرد شود (3  

عامل ناکامی را هدف بگیرد (4  

 

 

کدام یک از پدیده های زیر تحت سلطه احساس است نه ادراک؟   

بینش (1  

شناخت (2  

تفکر (3  

بازتاب (4  



 

 

 علت اصلی گرسنگی عبارت است از :

انقباضاهای معدی (1  

کم شدن قند خون (2  

نیاز به مواد خاص (3  

گرسنگی خاص (4  

 

 

 یکی دیگر از تفاوتهای انگیزشی با تحریک ................. آن است.

ادواری بودن (1  

انعطاف ناپذیری (2  

سیری ناپذیری (3  

موقتی بودن (4  

 

 

گرفتار هیجان است معموال:فدر که    

کمبود انرژی دارد (1  

ترمزهای اخالقی ندارد (2  

خوب تصمیم می گیرد (3  

حافظه بسیار خوبی دارد (4  

 

 



کدام توانایی یا ویژگی زنها بیشتر از مردهاست؟   

استعداد عددی (1  

هیجانی بودن (2  

استعداد مکانیکی (3  

پرخاشگر بودن (4  

 

 

کدام ویژگی مردان بیشتر از زنان است؟   

سیالی کالمی (1  

اجتماعی بودن (2  

هیجانی بودن (3  

پرخاشگری (4  

 

 

کدام یک از نوروتیکها هر روز یک ساز می زند و دیگران نمی دانند با کدام ساز او باید برقصند؟   

وسواسی (1  

پارانویایی (2  

آستنیک (3  

هیستریک (4  

 

 

دی هستند که :مواد روان گردان موا   



پایانه های آکسونی ایجاد می کنند (1  

انتقال دهنده های عصبی آزاد می کنند (2  

پیامها را در مسیرهای درد نگه می دارند (3  

بر روی دستگاه عصبی اثر می گذارند (4  

 

 

 


