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 نمره شفاهی: نمره کتبی: 

 جمع با حروف:

 امضاء    نام و نام خانوادگی مصحح: 

 .سپاسگزارم دهید،یو صادقانه به سواالت پاسخ م یدخود باور دار هایییبه توانا ینکهدختران پرتالشم از ا

 ترین گزینه را عالمت بزنید.درست

1 

با فرزندان خود بیشتر صحبت کنند. کند: دانشمندی که پس از بررسی مراحل رشد زبانی کودکان، به والدین توصیه می

 شناسی توجه دارد؟به کدام هدف علم روان

 کنترل -د    بینی                 پیش -تبیین                 ج -توصیف                    ب-الف

25/0 

2 

شدگان شده با قبولهای چاپپروانه برای موفقیت در کنکور، با چند مشاور کنکور صحبت کرد و عالوه بر آن مصاحبه

 در رشته مورد عالقه خود را نیز مطالعه کرد. او از کدام منبع کسب شناخت استفاده نموده است؟

 نظراناستناد به نظر صاحب -روش شهودی       د -ج      شیوه خردگرایانه     -روش علمی        ب -الف

25/0 

3 
 تر است؟های زیر پیچیدهیک از گزینهعمل پردازش در کدام

 خط کشیدن زیر نکات مهم  -انتخاب رشته تحصیلی                                 ب -الف

 شت غلط از رفتار همکالسی خودبردا -آوردن برای درستی یک عمل                     ددلیل -ج

25/0 

4 
 تر است؟آوری اطالعات، برای سنجش استعداد، مناسبکدام روش جمع

 آزمون -پرسشنامه                       د-مصاحبه                   ج -مشاهده              ب -الف
25/0 

5 

ریز و تهران بزرگ شدند، با وجود تفاوت دو خانواده، دو خواهر دوقلوی همسان توسط دو خانواده متفاوت در شهرهای تب

کرد. کدام ها ترکی و دیگری فارسی صحبت میزدن نمودند، اما یکی از آنهر دو خواهر در یک سن شروع به حرف

 گویی آن دو مؤثر بوده است؟عامل زیر در سخن

 همه موارد -د                     رسش      -وراثت                     ج -یادگیری              ب -الف

25/0 

6 
 شود؟های زیر موجب تقویت مهارت حرکات ظریف در کودک مییک از فعالیتکدام

 پوشیدن کفش-لی کردن                  دلی -سینه خیز رفتن           ج -گرفتن جغجغه     ب -الف
25/0 

7 

ها با یکدیگر است کدام جنبه از دهنده چگونگی رفتار انساننشانرعایت قوانین و مقررات و اصول شرعی و عرفی که 

 دهد؟رشد را نشان می

 رشد درک اخالقی -رشد شناختی                 د -رشد هیجانی             ج -رشد اجتماعی       ب -الف

25/0 

8 
 د؟کنبر اساس کدام ویژگی، نوجوان در رویاهایش خود را قهرمان تیم ملی تجسم می

 رشد درک اخالقی -یابی                       دهویت-خودآرمانی                 ج-رویاپردازی           ب -الف
25/0 

9 
 میزان مورد نیاز از محرک برای تحریک اندام حسی چه نام دارد؟

 گیرنده حسی -آستانه مطلق                 د -شدت محرک             ج -محرومیت حسی     ب -الف
25/0 

10 

 زند، اما در واقع کسی صدا نزده باشد، کدام حالت زیر رخ داده است؟اگر فردی مدعی شود کسی او را صدا می

 احساس بدون ادراک/ عدم توجه                           -الف

 ادراک بدون احساس/ توهم -ب

  ادراک متفاوت با احساس/ خطای ادراکی                  -ج

 انتقال ادراک/ حافظه کاذب -د

25/0 



11 

دار چند پیراهن آبی مختلف را به او نشان داد، و ای خود بود، مغازهمحمد به دنبال پیراهن آبی رنگی برای کت سورمه

 رسید. این امر کدام اصل مکتبها را خرید. اما آن را با کت خود پوشید، رنگ آن آبی روشن به نظر میترین آناو تیتره

 دهد؟گشتالت را نشان می

 مشابهت-تکمیل                        د -شکل و زمینه                 ج -مجاورت             ب -الف

25/0 

12 

کنند، از کدام اصل گشتالت بیشتر های المپیک، افراد شکل پرچم ملی کشورها را درست میوقتی در افتتاحیه بازی

 شود؟استفاده می

 تکمیل -مجاورت                        د -مشابهت                     ج -و زمینه        بشکل  -الف

25/0 

13 

کرد، به همین دلیل احساس شناسی داشند، که کتاب آن را تامین نمینرگس و زهرا انتظارات متفاوتی از درس روان

ه بیشتر از دروس دیگر آن را مطالعه کرده بودند، بدی نسبت به درس و معلم پیدا کردند. در نهایت نیز با وجودی ک

 ها مؤثر بوده است؟نتوانستند پاسخ سؤاالت امتحان را به یاد بیاورند. کدام عامل زیر در فراموشی آن

 عدم رمزگردانی -عوامل عاطفی                  د -گذشت زمان             ج -تداخل اطالعات     ب -الف

25/0 

14 
 با کدام اصل مکتب گشتالت مطابقت دارد؟ حافظه کاذب

 تکمیل -استمرار                           د -مشابهت                   ج -مجاورت             ب -الف
25/0 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 25/0 صحیح )   (     غلط )    (                      ها استتر پدیدههای متفاوت فهم دقیقعلت وجود نظریه 15

 25/0 صحیح )   (     غلط )    (                                     شناسی علم مطالعه رفتار و شناخت استروان 16

 25/0 صحیح )   (     غلط )    (              رسند.کروموزوم پدر و مادر به ارث می 46صفات ارثی از طریق  17

 25/0 صحیح )   (     غلط )    (                                    شود.داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر می 18

 جمالت زیر را کامل کنید.

 25/0 نام دارد فرایند بازنمایی اطالعات در حافظه ...................... 19

 25/0 است .................. ترین عامل محیطی مؤثر بر تغییرات رشدیمهم 20

 25/0 گویند های حسی تحت تأثیر ویژگیهای کیفی باشد، پردازش ...................به پردازشی که عالوه بر ویژگی 21

 25/0 ......................................دهی به هیجانات کودکان مؤثر است؟ ....چه عاملی در جهت 22

 25/0 ................................دهد کدام است؟ ......تغییر اساسی دوره نوجوانی که با بلوغ جنسی رخ می 23

 25/0 ...................................... افتد؟گانه حافظه اتفاق میپدیده نوک زبانی در کدام مرحله از مراحل سه 24

25 

 هر جمله را به کارکرد توجه صحیح مرتبط سازید:

 جستجو -1                                                  .کندزهرا مرتب به ساعتش نگاه می -الف

 هشدار کاذب -2                                         .ترسدمار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می -ب

 تصمیم درست یا اصابت -3        بان از تیم مقابل                                             گل خوردن دروازه -ج

 گوش به زنگی -4          پنگ                                                ضربه راکت به توپ پینگ -د

 دادن محرک هدفاز دست -5                                                                                                   

 رد درست -6                                                                                                   

1 

 سواالت تشریحی

26 

گر پاداش آموزان تالشتا برای افزایش انگیزه تحصیلی، به دانشآموزی پیشنهاد داده است اگر در جلسه شورای دانش

گیرد؟ هایی را در پیش میشناسی چه روشداده شود. برای آگاهی از درستی یا نادرستی این پیشنهاد، علم روان

 بنویسید.

75/0 

 5/0 .یک فرضیه علمی بنویسید "دارند؟ها، چه تأثیری بر پرخاشگری کودکان آمیز رسانههای خشونتبرنامه"برای مسئله  27

 5/0 .یک تعریف عملیاتی بنویسید "پرخاشگری"برای متغیر  28

 1 .چهار نشانه رشد اجتماعی در دوره کودکی را بنویسید 29

 1 سازی در دوره نوجوانی خودتان را بنویسید.یک نمونه از تفکر فرضیه 30



31 
کنم مدتی است علی از ما دور شده دانم چکار کنم، احساس مینمی"گوید: میمادر علی با نگرانی به مشاوره مدرسه 

 .مشاور مدرسه چه پاسخی به مادر علی خواهد داد؟ بنویسید "دهد با دوستانش وقت بگذراند.است و ترجیح می
5/0 

 1 دو اصل علمی بنویسید. "توانیم تمرکز کنیم؟چرا هنگام مطالعه نمی"برای مسئله  32

33 
های خوراکی، روغنی را خرید که در تلویزیون درباره آن تبلیغ شده تدالل کنید چرا مادر شیرین از بین انواع روغناس

 بود.
1 

 1 شناسان گشتالت اهمیت زیاد دارد؟چرا ادراک در نظر روان 34

35 
 با رسم شکل تفاوت دو خطای ادراکی پونزو و مولرالیو را نشان دهید:

 مولرالیر:                                                                   پونزو:            
5/0 

 1 نحوه رمزگردانی اطالعات در کودکان و بزرگساالن را مقایسه کنید. 36

 1 .مورد بنویسید 2هایتان استفاده کنید؟ توانید برای بهبود یادگیری درساز نتایج آزمایش ابینگهوس چگونه می 37

 1 تفاوت حافظه رویدادی و معنایی را با ذکر مثال توضیح دهید. 38

 1 مدت و کاری را بنویسید.یک شباهت و یک تفاوت حافظه کوتاه 39

 1 نوع رمزگردانی و ظرفیت هر یک از انواع حافظه کوتاه مدت و بلند مدت را بنویسید. 40
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