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تاریخ آزمون: 1398/11/26

زمان برگزاري: 0 دقیقه

رفاه

به ترتیب هریک از مثال هاي زیر اشاره به کدام یک از پیامدهاي تغییرات شناختی در نوجوانان دارد و با توجه به توصیه هاي مربوط به این پیامدها، - 1
درست یا نادرست بودن عمل والدین هرکدام از این نوجوانان در کدام گزینه مشخص می شود؟

الف) رضا نسبت به نظرات فرزندان خاله اش درمورد او به شدت حساس است و واکنش زیادي نشان می دهد. پدر و مادر رضا در تمامی شرایط حساس بودن
او را به وي متذکر می شوند و از او عیب جویی می کنند.

ب) مرضیه در انجام هریک از کارهاي روزانۀ خود دچار تردید می شود؛ حتی در حل مسائل ساده اي نظیر جابه جایی با اتوبوس یا تاکسی دچار تردید است.
مادر او سعی می کند روش هاي صحیح و کارآمد تصمیم گیري را به او یاد دهد و در مصادیق ورود نکند.

ج) زهرا گمان می کند که استعداد و هوش خیلی زیادي دارد و می تواند نفر اول مسابقات المپیاد شود. حال آن که هیچ یک از منابع المپیاد را مطالعه نکرده
است. پدر و مادر او محاسن و معایب او و جامعه را براي او توضیح می دهند تا به او کمک کنند.

الف) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – درست ب) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – نادرست ج) مشکل در تصمیم گیري روزمره – درست

الف) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – نادرست ب) مشکل در تصمیم گیري روزمره – درست ج) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – درست

الف) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – نادرست ب) مشکل در تصمیم گیري روزمره – درست ج) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – نادرست

الف) احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز – درست ب) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران – درست ج) مشکل در تصمیم گیري روزمره – نادرست

کدام گزینه نادرست است؟ - 2

فرضیه، جمله اي خبري است که به صورت خردمندانه و نه لزومًا مبتنی بر تجربه طرح می شود.

فرضیه در صورت تأیید، به قانون یا اصل تبدیل می شود.

نتایج بررسی فرضیه ممکن است، پرسش هایی را به دنبال داشته باشد.

رابطۀ بین مسئله و فرضیه رابطۀ یک سویه نیست.

کدام گزینه به ترتیب در خصوص سه مورد مصاحبۀ ساختار یافته - پرسشنامه و مصاحبۀ بدون ساختار صحیح است؟ - 3

هدایت به سمت پاسخ هاي مورد نظر - استفاده از نتایج آن با احتیاط - نیازمند آموزش ویژه

وقت گیر - دقیق و معتبر - توجه به نکات اخالقی

سازمان دادن سوال بعدي بعد از شنیدن سوال قبلی - از نتایج آن باید با احتیاط استفاده کرد - هدفمند و سازمان یافته

پاسخ با بلی و خیر - اخذ اطالعات عمیق - وقت گیر

کدام گزینه در مورد «روانشناسی رشد» درست می باشد؟ - 4

به آن فراخناي زندگی یا  هم گفته می شود.

دامنۀ محدودي از محیط هاي رشد جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و اخالقی در زندگی فرد را شامل می شود.

در روانشناسی رشد می توان جنبه هاي مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کرد.

تغییراتی را که از زمان تولد تا زمان مرگ در آدمی رخ می دهد مطالعه می کند.

lifespan

صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟ - 5
الف) دوقلوهاي همسان از دو تخمک جدا به وجود آمده اند.

ب) دوقلوهاي همسان لزومًا هم جنس نیستند.
پ) دوقلوهاي همسان داراي ویژگی هاي وراثتی یکسان هستند.

ت) دوقلوهاي ناهمسان می توانند هم جنس یا غیرهم جنس باشند.
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روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در دستیابی به  کدام یک از اهداف علم با دشواري هاي زیادي روبه رو است و مهم ترین دلیل این دشواري ها - 6
کدام است؟

توصیف و تبیین - وجود علل گوناگون مؤثر بر پدیده هاي روان شناختی توصیف و تبیین - پیچیدگی پژوهش هاي مربوط به انسان

پیش بینی و کنترل - پیدایش نظریه ها و تعاریف مختلف از علم روان شناسی پیش بینی و کنترل - رعایت مسائل اخالقی

به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر اشاره به کدام یک از روش هاي جمع آوري اطالعات در روان شناسی دارد؟ - 7
الف) از نتایج این روش باید با احتیاط استفاده کرد.

ب) این روش بسیار وقت گیر بوده و نیازمند آموزش هاي ویژه است.
ج) این روش باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوري شخصی باشد.

الف) آزمون، ب) مصاحبۀ نظام دار، ج) مشاهده الف) پرسش نامه، ب) مصاحبۀ بدون نظام، ج) مصاحبه

الف) پرسش نامه، ب) مصاحبۀ بدون ساختار، ج) مشاهده الف) آزمون، ب) مصاحبۀ ساختاریافته، ج) مصاحبه

با توجه به مثال هاي زیر، کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش زیر است؟ - 8
الف) مینا هنگام آشپزي کردن مادرش، براي کمک کردن به مادرش، و انجام یک کار خوب مقدار زیادي نمک به غذا می ریزد و غذا را به شدت شور می کند.
ب) مینا در تابستان گذشته در کالس هاي فرهنگی و هنري ثبت نام کرده است. او در این کالس ها مهارت هاي مختلفی را گذرانده و تجربه کسب کرده

است.
- کارهاي مینا در هر یک از موارد الف و ب، به ترتیب به کدام ویژگی هاي رشدي اشاره می کند و توضیحات مربوط به آن ها کدام است؟

الف) رشد اجتماعی در دورة کودکی (آگاهی انسان از این که موجودي اجتماعی است، به تدریج در فرایند رشد حاصل می شود و او را اجتماعی تر می کند. ب) رشد اجتماعی در دورة
نوجوانی (در کنار همساالن بودن براي نوجوان لذت بخش است).

الف) رشد شناختی در دورة کودکی (این رشد مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراك، حافظه، استدالل و ... و به توانایی هاي زبانی کودك اطالق می شود.) ب) رشد هیجانی در
دورة نوجوانی (هیجانات منبع رفتارهاي مثبت و سازنده هستند و در صورت هدایت نشدن به رفتارهاي مخرب منجر می شوند.)

الف) رشد اخالقی در دورة کودکی (کودکان در ابتدا هیچ تصوري از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند) ب) شکل گیري هویت در دورة نوجوانی
(نوجوانانی که خود را می پذیرند و هویت مثبتی براي خود قائل اند، به لحاظ روانی سالم ترند.)

الف) رشد هیجانی در دورة کودکی (این فرایندي پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودك، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست.) ب) رشد
اجتماعی در دورة نوجوانی (نوجوان هیچ عالقه اي به ارتباط با والدین و یا خواهر و برادرهاي خود ندارد.)

باتوجه به منابع چهارگانه ي کسب شناخت، مصداق هر یک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟ - 9
الف) در این روش، از مدل هاي تجربی، عینی و قابل تکرار استفاده می شود.

ب) این روش، مبتنی بر درك درونی است و مهم ترین ویژگی آن خصوصی بودن است.
پ) در این روش، از فلسفه و روش مبتنی بر منطق استفاده می شود و به ویژه فیلسوفان از این روش بهره می برند.

ت) در این روش، منابع کسب اطالعات، افراد متخصص و باتجربه اند.

روش علمی – روش شهودي – روش خردگرایانه – استناد به صاحب نظران روش خردگرایانه – استناد به صاحب نظران – روش علمی – روش شهودي

روش علمی – روش شهودي – استناد به صاحب نظران – روش خردگرایانه روش خردگرایانه – استناد به صاحب نظران – روش شهودي – روش علمی
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در شکل «الف» دلیل اینکه حرف  بدون توجه به  و  عدد سیزده خوانده می شود. در حالی که همین عدد وقتی با حروف  و  می آید. حرف  - 10

 خوانده می شود، چه می باشد؟ و به ترتیب شکل «ب»، «ج» و «د» به کدام اصول روان شناسی گشتالت اشاره دارد؟
A

C

12 13 14

(د)(ج)(ب)(الف)

اصل شکل و زمینه - مشابهت - استمرار - تقارب ادراك تحت تأثیر نوع پردازش است - تقارب - استمرار - مشابهت

خطاي ادراکی - استمرار - مشابهت - تقارب ادراك یک شکل، تحت تأثیر زمینۀ آن شکل است - مشابهت - تقارب - استمرار

BACAC

B

گزینۀ صحیح را مشخص کنید. - 11

آزمون ها ابزاري براي کیفی کردن ویژگی هاي روان شناختی هستند. همۀ افراد می توانند از آزمون ها استفاده کنند و به تفسیر آن ها بپردازند.

آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرة تقریبًا یکسانی به ما بدهند. ساخت آزمون ها داراي فرآیند پیچیده اي نیست.

هرکدام از پرسش هاي زیر در پی دست یابی به کدام یک از اهداف علم روان شناسی هستند؟ - 12
الف) آیا هرگونه اختالف حقوقی برابر با جرم است؟

ب) علل وقوع جرم چیست؟
ج) آیا محیط خانواده در دوران کودکی احتمال وقوع جرم در بزرگ سالی را افزایش می دهد؟

توصیف - تبیین - تبیین تبیین - تبیین - توصیف توصیف - توصیف - تبیین تبیین - توصیف - توصیف

موارد کدام گزینه معموًال در یک بازة زمانی بروز پیدا می کنند؟ - 13

راه رفتن مستقل - پردازش ادراکی بازي هاي موازي - بازي با هم جنسان ترس از غریبه - نشستن مستقل لبخند اجتماعی - نشستن با کمک

در یک آزمایش از دو فرد  و  خواسته شده که در اتاقی تاریک به صفحه اي نگاه کنند و هر زمان که نقطۀ نورانی کوچکی در محل مورد نظر - 14
تابیده شد، گزارش دهند. طبق داده هاي جدول زیر کدام گزاره صحیح می باشد؟ 

عدم ردیابی عالمتردیابی عالمتعالمت

فرد فرد فرد فرد 
حاضر

غایب

میزان هشدار کاذب فرد  نسبت به فرد  کم تر است. ،  مرتبه است. مجموع رّد درست فرد  و 

، مهم بودن تکلیف است. علت کثرت هشدار کاذب فرد  ، دو مرتبه محرك هدف را از دست داده اند. ، یک مرتبه و فرد  فرد 

AB

ABAB

4836

4012

AB9BA

ABB

، از وجود این محرك بی خبر است. کدام گزاره دلیل مناسبی ، برخالف فرد  یک محرك در اتاقی که افراد  و  در آن هستند، وجود دارد. فرد  - 15
براي این امر نمی تواند باشد؟

گیرنده هاي حسی متناسب با محرك، در فرد  معیوب اند. فقط فرد  محرك را احساس کرده است.

، هیچ ادراکی از محرك مورد نظر ندارد. فرد  برخالف فرد  ، به محرك توجه کرده است. فرد  برخالف فرد 

ABAB

BA

BAAB

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟ - 16
الف) مبناي استدالل در دورة کودکی واقعیت هاي ملموس و بیرونی است.

ب) کودکی دوره اي است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است.
پ) در دورة نوجوانی، اندازه و ظرفیت شش، دو برابر و اندازة قلب سه برابر قبل می شود.

ت) در دورة نوجوانی در حدود یک سال پس از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد بیشتري می کنند.
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به ترتیب کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 17
«صرف تکیه داشتن بر ویژگی هاي حسی محرك، اشاره به پردازش .................. دارد و هرچه پردازش ما .................. باشد، .................. شکل گرفته،

پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. همچنین، عالی ترین مرتبۀ شناخت .................. و .................. است.»

مفهومی - ادراکی تر - تفکر - تصمیم گیري - حل مسئله ادراکی - مفهومی تر - شناخت - حل مسئله - تصمیم گیري

مفهومی - ادراکی تر - تفکر - استدالل - تفکر ادراکی - مفهومی تر - شناخت - تفکر - استدالل

شکل روبه رو مربوط به کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟ - 18

تقارب مجاورت

استمرار شکل و زمینه

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 19
الف) ما گاهی چیزي را ادراك می کنیم که هیچ موقع احساس نکرده ایم.

ب) وجود خطاهاي ادراکی نشانگر این است که آن چه را که حس می کنیم، الزامًا چیزي نیست که در ذهن خود ادراکش کنیم.
پ) روان شناسان گشتالت بر این باورند که روش هاي کل نگر، درك جامعی ایجاد نمی کنند.

ت) براساس اصل مشابهت، وقتی چند شیء در کنار یک دیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک گروه ادراك می کنیم.
ث) شواهد تجربی جدید نشان می دهد که عالوه بر ویژگی هاي حسی، ادراك به شدت از نوع پردازش افراد اثر می پذیرد.

ص - غ - ص - غ - ص غ - ص - غ - غ - غ ص - ص - غ - غ - ص غ - ص - غ - ص - ص

 

عبارت کدام گزینه، توضیح مناسبی براي تصویر روبه رو می باشد؟ - 20

زمانی که چند عنصر را در یک ناحیه مشاهده کنیم، ذهن انسان آن ها را در یک گروه و با یکدیگر مرتبط می داند.

ذهن انسان شیء را متقارن فرض می کند تا از آن طرحی منسجم ایجاد کند.

زمانی که چشم شروع به دنبال کردن چیزي می کند، تا رسیدن به شیء دیگري ادامه پیدا می کند.

اشتراکات و مشخصات بصري به صورت خودبه خودي ایجاد نظم می کنند.
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الف) رضا دچار حساسیت نسبت به انتقاد دیگران است. در این صورت بهتر است در حضور دیگران از نوجوان عیب جویی نشود. گزینه 3 - 1
ب) مرضیه در تصمیم گیري روزمره مشکل دارد. در این صورت نباید به جاي او تصمیم گرفت، اما در همین حال باید تصمیم گیري کارآمد را به او یاد داد تا الگوي او باشد.

ج) زهرا به طور اغراق آمیزي احساس منحصربه فرد بودن دارد. در این حالت بهتر است ویژگی هاي منحصربه فرد او پذیرفته شود تا در دورة مناسب دیدگاه متعادل تري براي او ایجاد شود.

فرضیۀ مبتنی بر دانش و تجربه طرح می شود. گزینه 1 - 2

گزینه 3 - 3

اشتباهات گزینه هاي دیگر: گزینه 3 - 4

) به شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی، فراخناي زندگی گفته می شود.

) دامنۀ گسترده اي را شامل می شود.

) از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ را مطالعه می کند.

دوقلوهاي همسان از یک تخمک به وجود آمده اند. گزینه 4 - 5
دوقلوهاي همسان لزومًا هم جنس هستند.

روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواري زیادي روبه روست. مهم ترین دلیل دشواري این است که پدیده هاي روان شناسی تحت تأثیر گزینه 2 - 6
علت هاي زیادي قرار دارند؛ درحالی که در علوم دیگر این گونه نیست.

از نتایج پرسش نامه ها باید با احتیاط استفاده کرد. استفاده از مصاحبه هاي بدون ساختار یا بدون نظام، بسیار وقت گیر بوده و نیازمند آموزش هاي ویژه است. مشاهده باید همراه با ثبت گزینه 4 - 7
دقیق و به دور از پیش داوري هاي شخصی باشد.

الف) این اقدام مینا به رشد اخالقی او در دورة کودکی اشاره می کند. گزینه 3 - 8
ب) این اقدام مینا به رشد و شکل گیري هویت در دورة نوجوانی اشاره می کند.

(الف) در روش علمی، از روش هاي تجربی، عینی و قابل تکرار استفاده می شود. گزینه 2 - 9
(ب) روش شهودي مبتنی بر درك درونی است و عرفا براي کسب شناخت از این روش استفاده می کنند و مهم ترین ویژگی این شیوه خصوصی بودن آن است.

(پ) روش خردگرایانه که با کمک فلسفه و روش هاي مبتنی بر منطق به حقیقت چیزي پی می برند و فیلسوفان از این روش عمدتًا استفاده می کنند.
(ت) در نهایت استناد به نظر صاحب نظران که در این روش براي کسب اطالع از افراد متخصص و باتجربه، آیات الهی و سیره ي نبوي استفاده می شود.

شکل (الف) به این نکته اشاره دارد که ادراك یک شکل تحت تأثیر زمینۀ آن شکل است و به اصل شکل و زمینه اشاره دارد. گزینه 2 - 10

شکل (ب) ما  خط جداگانه ادراك نمی کنیم، بلکه براساس اصل مشابهت، می گوییم یک خط دوتایی و دو خط یکی.
شکل (ج) به اصل استمرار اشاره دارد، زیرا گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینیم.
و در شکل (د) به اصل تقارب اشاره دارد، زیرا ما تمایل داریم اشیاي ناقص را به صورت کامل ببینیم.

آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرة یکسان یا تقریبًا یکسانی به ما بدهند. گزینه 4 - 11

گزینه 4 هدف علم روانشناسی توصیف و تبیین می باشد. - 12
توصیف، بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است و به چیستی یک پدیده می پردازد. پرسش اول در پی روشن کردن دقیق مفهوم جرم می باشد و با چیستی جرم سر و کار دارد از این رو هدف این

پرسش رسیدن به توصیف مفهوم جرم است.
تبیین، به چرایی وقوع پدیده ها و در واقع علت یابی براي وقوع پدیده ها می پردازد . سؤال دوم به علل وقوع جرم و این که چرا جرم واقع می شود می پردازد و سؤال سوم هم به رابطۀ علت و معلولی بین

محیط خانوادگی و وقوع جرم در بزرگسالی می پردازد از این رو ناظر به تبیین هستند.

گزینه 2 - 13

نشستن با کمک  ماهگیلبخند اجتماعی  ماهگی

نشستن مستقل  ماهگیترس از غریبه ها  ماهگی

دورة دبستانبازي هاي موازي   یا  سالگی بازي با همجنسان 

پردازش ادراکی  کودکی دومراه رفتن مستقل  ماهگی

،  مرتبه محرك هدف را از دست داده اند. علت کثرت هشدار کاذب فرد  مهم بودن تکلیف است و فرد  ،  مرتبه و فرد  ،  مرتبه است. فرد  مجموع رّد درست فرد  و  گزینه 2 - 14

 هشدار کاذب نداشته است.

توجه شود که در صورت سؤال آمده است که کدام یک از موارد زیر نمی تواند دلیل یا علت بی خبر بودن شخص  از محرك باشد. فرد  می تواند به دلیل حس نکردن محرك بی  گزینه 4 - 15
خبر باشد. یا به علت عیب در گیرنده هاي حسی اش محرك را حس نکرده باشد، یا این که به محرك توجه نکرده است. اما باید بدانیم که ادراك مرحله اي است که پس از احساس و توجه به وجود می 

آید. پس عدم توجه یا عدم احساس می تواند باعث عدم ادراك شود، اما عدم ادراك نمی تواند عدم توجه را به دنبال بیاورد.

ب) نوجوانی دوره اي است که با شدیدترین تغییرات زیستی همراه است. گزینه 1 - 16
پ) در دورة نوجوانی اندازة قلب دو برابر قبل و اندازة شش سه برابر قبل می شود.

به پردازشی که صرفًا بر ویژگی هاي ظاهري تکیه داشته باشد، پردازش ادراکی می گویند. هرچه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. گزینه 1 - 17
عالی ترین مرتبۀ شناخت، حل مسئله و تصمیم گیري است.
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روان در3-2-1
رفاه



وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک گروه ادراك می کنیم. همچنان که شکل صورت سؤال را به شکل یک پاندا ادراك می کنیم. گزینه 1 - 18

براساس اصل مجاورت، وقتی چند چیز در کنار یکدیگر باشند، ما آن ها را به صورت یک گروه ادراك می کنیم. روان شناسان مکتب گشتالت بر این باورند که روش هاي جزءنگر درك گزینه 2 - 19
جامعی ایجاد نمی کنند.

این شکل بیانگر اصل شباهت از اصول مکتب گشتالت می باشد: اشتراکات و مشخصات بصري به خود ي خود ایجاد نظم می کنند. گزینه 4 - 20
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