
 کدام یک از عوامل زیر باعث ارتباط بیشتر نگرش و رفتار می شود؟

تجربه غیر مستقیم (1  

همخوانی باال  (2 ☑ 

فرد مورد نظر (3  

چگونگی دریافت نگرش (4  

 

 نتایج آزمایش های که سولومون ا انجام داد نشان داد که: ؟

نفوذ اجتماعی، بیشتر از نوع متابعت است. (1  

میل به همرنگی در همه افراد وجود دارد.  (2 ☑ 

خانم ها بیشتر از آقایان میل به همرنگی دارند. (3  

همرنگی تحت اثر اعضای گروه نیست. (4  

 

از نظر الزاروس  و فولکمن چه عاملی در ایجاد فشار روانی مهم است؟   

وقایع زندگی (1  

تعارض (2  

ناکامی (3  

ادراک فرد از رویدادها  (4 ☑ 

 

امیک از گزینه های زیر در تعریف ویژگیهای هوش هیجانی درست تر است؟کد  

اداره هیجانها، درک هیجانها  (1 ☑ 

تفکر هدفمند، استدالل منطقی (2  

ارادی بودن، پیچیده بودن (3  

درک دست، رفتار هدفمند (4  



 

هدف چیست؟ –در حل مسئله، منظور از روش تحلیل وسیله    

تقدم راه حل های کلی به حل های جزئی (1  

درک کل به جای درک جزء (2  

تجربه یک مسئله پیچیده به مسائل ساده  (3 ☑ 

شناسایی راه حل دستیابی به یک هدف (4  

 

نمره هوشی قرار دارند؟ 118تا  58در منحنی توزیع طبیعی چند درصد از افراد بین   

1) 34  

2) 88  

3) 33  

4) 35 ☑ 

 

مردم این گرایش را دارند که نگرش های همسو را بر آورد اضافی کنند. این جمله به کدام یک از راهبردهای  

 زیر اشاره دارد؟

قاعده اکتشافی معرف (1  

همبستگی خیالی (2  

  ☑اثر انفاق نظر کاذب  (3

آماده سازی (4  

 

این شعار چه ایرادی وارد است؟در دیوار شهر نوشته شده است که: ) فراوای آب توهی بیش نیست( به   

توهم نیست، بلکه هذیان است. (1  

بهتر است به جای فراوانی کمبود می نوشت. (2  



هیچ ایرادی ندارد. (3  

به فرد عادی نمیتوان توهم را نسبت داد  (4 ☑ 

 

این ضرب المثل که ) گر به دستش به گوشت نمی رسد و می گوید بوی بدی دارد(  بیانگر چه مکانیزم دفاعی 

 است؟

فرافکنی (1  

جا به جایی (2  

بازگشت (3  

دلیل تراشی  (4 ☑ 

 

دادسون کارآترین عملکرد زمانی وجود دارد که: ؟ -طبق فانون یرکز   

برپایی همراه مشوقهای محیطی باشد. (1  

یزان برپایی در سطح متوسط باشد. م (2 ☑ 

حداکثر برانگیختگی وجود داشته باشد. (3  

حداقل تنش و ناآرامی وجود داشته باشد. (4  

 

طبق با پدیده فالین در هر دهه، عملکرد مردم در ازمونهای هوش:   

نمره افزایش می یابد  8تا  3 (1 ☑ 

نمره کاهش می یابد 8تا  3 (2  

می یابد.نمره افزایش  11تا  8 (3  

نمره کاهش می یابد. 11تا  8 (4  

 

القای افکار به فرد به منظور افزایش دسترسی پذیری به آنها در حافظه اش، چه نوع قاعده اکتشافی است؟   



اتفاق نظر کاذب (1  

مداومت (2  

آماده سازی  (3 ☑ 

همبستگی خیالی (4  

 

شایعترین هذیانها کدام است؟   

گزند (1  

خود بزرگ بینی (2  

نفوذ  (3 ☑ 

مسموم شدن (4  

 

تجارب نیکان به صورت کهن ریخت ها در نظریه یونگ تحت تاثیر کدام مولفه سازمانی روانی افراد است؟   

ناهوشیار شخصی (1  

من (2  

فرامن (3  

ناهشیار جمعی  (4 ☑ 

 

کدام دسته از افراد سطح لپتین خون باال است؟   

بیماران روانی (1  

افراد الغر (2  

نوزادان (3  

افراد چاق  (4 ☑ 

 



کدام حافظه با دانشی سروکار دارد که درباره حقایق و اشیاء باشد؟   

حافظه اخباری  (1 ☑ 

حافظه دانشی (2  

حافظه اجرایی (3  

حافظه شناختی (4  

 

کدام گزینه با نظر اسکینر مطابقت دارد؟   

درون نگری بهترین شیوه مطالعه انسان است. (1  

یادگیری مشروط به وجود تقویت کننده هاست  (2 ☑ 

در شرطی سازی، محرک مقدم بر پاسخ است. (3  

شکل دهی، فرایندی برای طوالنی کردن شرطی سازی است. (4  

 

کدام روان شناس، هر مرحله از رشد را توام یک )بحران( می داند؟   

آلفرد آدلر (1  

آنا فرید (2  

اریک اریکسون  (3 ☑ 

ژان پیاژه (4  

 

کدام گزینه یکی از اصول نظریه تکامل داروین محسوب می شود؟   

محیط (1  

تولید مثل (2  

سازگاری  (3 ☑ 

عدم رقابت (4  


