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ه  عرض سالم و خسته نباشید خدمت کنکوری ها و دانش آموزان  گل و با انگب  

 یم دونید که امسال سال مهم و با ارزشی برای شماست و ما هم
ً
م بنابراین شتیذادر این راه دشوار تنهاتون ن قطعا

م ترین شیوه رو به ساده ترین و قابل فههستش به آوری در کنکور س رتشناش که در  صمیم گرفتیم درس روانت

 براتون جمع آوری کنیم. 

 های مهم این کتاب براتون بگیم: 
ی

 پس الزمه که در ابتدا از ویژگ

اید انجام ب جوریچ و در هر قسمت مشخص شده که چه کارییعن   هست مشاور -این کتاب به صورت کتاب  (3

 بدید. 

-1به صورت نکته ای -2خالصه -به صورت درسنامه  -3 :صورت براتون بیان کردیم1به  و متر  کتاب درش ر  (2

یک به  دبه صورت خالصه تصویری که واقعا این بخش خییل مفید و مهم هستش بخصوص برای روزهای نز 

براتون خالصه   وشید ما در این کتاب تمام مطالب ر خالصه نوییس نکردید نگران نباو ن کتاب ر کنکور اگر تا اال

 کردیم. 

دشوار طبقه بندی شده که تست های دشوار تحت  و  ساده ، متوسطسطح تست های این کتاب به سه  (1

که این تست ها برگزیده از آزمون های آزماییسی و کتاب های کمک درش معتبر یم   اومده for hundredعنوان 

 باشد. 

ییح  (4 و ناش کنکور عالوه بر اینکه روانشه چون قرار  هدار هم نگران امتحان کتنر ها نباشید این کتاب سوال تشی

ید.  21  هم ترکونید امتحاناتیم  بگب 

ویژه این هست که در این کتاب لغات مهم هر درس با توضیحات کامل در یک جدول طرایح  توپ و  خبر یه  (5

ه.  اونارو شده که حتما   بخونید واقعا محشی

ی که تهیه این کتاب بنده رو یاری کردند  و  کر و قدردان  کمال تشدر نهایت از استاد خوبم جناب آقای حامد اکبر

  از برجسته ترین و دلسوز ترین اساتید کشورمون هستند که برایرو دارم و به جرئت میتونم بگم ایشون ییک

 دری    غ نیم کنند و همکاری با ایشون سعادنر برای بنده بود. از هیچ چب    موفقیت دانش آموزان 

 عیل متنوی که خییل از نو آوری هانی که در کتاب دیده میشه زاده ذهن ایشون هست 
ضمنا از جناب آقای دکبر

 .خییل سپاسگزارمن همچنت   خانواده عزیزم که در این راه منو حمایت کردو   قدر دان  یم کنم

  مخب این
ی

.های کتاب ما؛ امیدوارم مطالب کتاب براتون مفید واقع بشهاز ویژگ  

 نظرات و پیشنهاداتونو از طریق راه  
ً
.قرار داده شده بفرستید (ارتباط با ما)یط که در قسمت اارتبهای لطفا  

                                                 

 موفق باشید.                                                                                                                              
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 22                                                                                                                   درس دوم

 

 42                                                                                                                 درس سوم 

 

 62                                          (                                                                      3گام ویژه)

 

 65                                                                                                               درس چهارم 

 

 95                                          درس پنجم                                                                       

 

 311                                      درس ششم                                                                        

 

 323                                                                                 (                             2گام ویژه)

 

 324                                                                                                               تمدرس هف

 

    343                                                                                          درس هشتم                    

    

 363                                                                                                              (1ه)گام ویژ 

 

      361                                                                                                                 پاسخنامه

                                                  

 فهرست
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 :دارد وجود روش دو  روانشناسی حیطه در شده مطرح های سوال به افراد  پاسخ نادرستی یا  درستی از شدن آگاه برای

 همخوانی شده تایید های واقعیت با ها پاسخ  این اگر دهیم مطابقت روانشناسی علم در شده تایید های واقعیت با را ها پاسخ باید-1

.بود خواهد معتبر و دقیق باشند  داشته  

 ،باشد داشته وجود علمی های روش با آن بررسی  امکان باید نداشت وجود آن از دانشی که شدیم مواجه پاسخی با اگر-2 

.دهیم قرار تایید مورد علمی های روش از استفاده با را آن صحت بتوانیم تا   

 را دخو شخصی دیدگاه تدریج به و دهند می عامیانه پاسخی روانشناسی در شده مطرح های پرسش به متخصص غیر افراد

 .طلبند می را دیگران تبعیتو  کرده باور

 

 

.دشو می استفاده گیری اندازه قابل و دقیق های ابزار و ها روش از در آن  که است تجربی علم اینجا در علم از منظور  

ز این بیان ها اهمیت زیادی دارند.ابه مفاهیم علمی  مختلفی اشاره دارد در علوم تجربی برخی  علمی بیان واژه  

نظریه - فرضیه– مسئله      :مانند   

 شود. می تبدیل اصل یا قانون به تایید صورت در :فرضیه

 

 )سلسله مراتب بیان علمی(

 .مجموعه ایی از قوانین علمی نظریه را تشکیل می دهندنظریه : 

 آموزش: گام اول                                         

 :)استاد اکبری( مشاور             
علم  -3علم چیست..........  -2مقدمه..........  -1بخش مهم به نام های:   6دوست گلم درس اول روانشناسی به 

تعریف علم روانشناسی..........  -5منابع کسب شناخت..........  -4چه هدف هایی را دنبال می کند.......... تجربی 

 .می باشد ..........روش های جمع آوری اطالعات در روانشناسی-7(شناخت چیست..........6

 

 

 

 (علم چیست؟2

 نظریه قوانین فرضیه مسئله

 (مقدمه1
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 روانشناسی         درس اول                                                                                                                      
 

 

 صوری و تجربیآن میسنجند نظریه ها دارای دو سطح  )کاربردپذیری(و )سود مندی( یه های علوم تجربی را براساس نظر

                                                    هستند.                                                                                                                       

.منظور از سطح صوری:ساختار ظاهری و نحوه نگارش است  

.ذیری و پژوهش پذیری آن استمنظور از سطح تجربی : تجربه پ  

. 

 

.موضوع پژوهش است ، پیش بینی ،کنترلتبیین توصیف،:  هدف علم روانشناسی همانند سایر علوم تجربی   

دارد؟ قطعا سخنوری  بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است مثال آیا کسی  که سخنور خوبی است حافظه خوبی هم(توصیف: 1

 .معادل داشتن حافظه عالی نیست

 می سعی تجربی درروانشناسی است مربوط چیستی به توصیف واژه که درحالی دارد اشاره پدیده آن چرایی بیان (تبیین:2

. شود می مطالعه پدیده بروز علل ترین مهم شود  

.اردد بستگی مطالعه مورد پدیده تبیین و توصیف چگونگی به کنترل و بینی پیش به موفقیت پیش بینی و کنترل : (3  

 

ه:ازجمل کنند می استفاده گوناگونی منابع از شناخت کسب برای و سوال به پاسخ در ها انسان  

 است .  افراد متخصص و با تجربهمنظور از صاحب نظران  (استناد به افراد صاحب نظران و مقام صالحیت دارد:1

برای عرفا این روش مبتنی بر درک درونی روش هایی که  (شیوه مبتنی بررسی و سلوک و روش های شهودی :2

است.                              غیر قابل تعمیم بودنکسب شناخت دارند در این مقوله قرار دارد مهم ترین ویژگی این شیوه 

از  وفانفیلس .هایی مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند و روش فلسفه دراین روش با کمک (شیوه خردگرایانه:3

 این روش استفاده می کنند .

هستند متاسفانه  عینی و غیر قابل تکراردر این روش ازروش های تجربی استفاده می شوند روش های علمی (روش علمی:4

ب  دیگر کس به یافته های خود اعتماد می کنند و منابع بسیاری از دانشمندان علوم تجربی دچار اشتباه می شوند  وآن ها بیش از حد

) دباشد نه اینکه بگوین)نمی دانم( شناخت را نامعتبر می دانند . حال آنکه موضع آنها نسبت به سایر منابع کسب شناخت باید 

 نیست(

 

 

 (علم تجربی چه هدف هایی را دنبال می کند؟3

 (منابع کسب شناخت4

 وان نتیجه گرفت که بیشترین مطالعات جنبه صوری نظریه پردازی بوده است.تبا بررسی اجمالی پژوهش های اسالمی می 

2 



  درس اول                                                                                                                    روانشناسی       

برای مشخص کردن یک موقعیت  نظام دارو  با قاعدهفرایند جستجو  کاربردی ترین تعریف روش علمی عبارتند از :

 واژه مهم استفاده شده است از جمله:در این تعریف از چند نامعین . 

  اشاره دارد وقتی از مبدا به سوی مقصد درحال حرکت هستیم جریان رسیدن به هدف را  جریان یک عملفرایند به

 فرآیند گویند. 

  است که به صورت منظم طی می شود. تابع قواعد مشخصینظام داربودن یعنی روش علمی 

 فرد برخالف دانشمند مواجه اما شوند می مواجه با مسئله هردو هرچند که است دراین دانشمندبا فرد عادی تفاوت ترین مهم 

 .استو قاعده مند  منظم عادی

 است سازی روشن و زدایی ابهام دنبال به ؛دانشمندان است نامعین موقعیت علمی روش درتعریف مفهوم آخرین .

 .شود می روشن ناشناخته موقعیت علمی روش ی بواسطه کند می خلق را ناشناخته موقعیت مسئله طرح با دانشمند

 

 گویند، می عملیاتی تعریف ویژگی این به.شود بیان طوردقیق به باید هرمتغیر علمی درروشویژگی های روش علمی: 

 ی همه هک ای گونه ،به شوند تعریف ودقیق عینی صورت بایدبه متغیرموردنظر علمی درروش که است این عملیاتی منظورازتعریف

 باعث عملیاتی تعریف است ثابت دربرابر متغیر. برسند یکسانی ویاتقریبا یکسان برداشت به نظر مورد متغیر تعریف ی مطالعه افرادبا

به ویژگی های اشیا وافراد هرچه متغیر دقیق تر تعریف شود  یعنی نسبت دادن عدداندازه گیری   .شود می گیری اندازه سهولت

 ،اندازه گیری هم دقیق تراست. 

                         . نیست وشخصی خصوصی علمی ازروش آمده دست به های یافته ،است پذیری تکرار علمی روش دیگر ویژگی

 .است مواجه محدودیت با همواره علمی ،روش انسان به مربوط های پژوهش پیچیدگی ونیز اخالقی مسائل رعایت دلیل به

 : روانشناسی علم تعریف

  علم مطالعه رفتارو فرآیند های ذهنی. جامع ترین تعریف روانشناسی عبارت است از:

                                                     (زاویه نگاه دانشمند2(گذر زمان و پیشرفت دانش                     1 :           دالیل اصلی وجود تعاریف متعدد در روانشناسی

مطالعه رفتار محدود به انسان نیست بلکه همه موجودات زنده را شامل  به هرنوع فعالیت مورد مشاهده ی جاندار می گویند . رفتار:

ذهنی نیز به دلیل عدم مشاهده ی مستقیم بسیاری از رفتارها وتاکید برکنش های انسانی درتعریف روانشناسی  می شود. واژه فرآیند

 امروزه ازفرآیندهای ذهنی باواژه ی شناخت تعبیر می شود. لحاظ شد.

 

 

چشم راتحریک می کند که به نتیجه ی محیط ما لبریز ازمحرک های مختلف است .این محرک هاگیرنده های حسی همچون هوش و 

حرک احساس شده را انتخاب می کنیم سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و مبه کمک توجه یک یا چند  آن احساس می گویند.

                                                                                                                                              تفسیر می کنیم. 

 

 : روانشناسی علم (تعریف5

 (شناخت چیست؟6
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 حافظه

 ادراک

 توجه

تحریک گیرنده 

 ها

 استدالل 

 قضاوت

 حل مسئله

 تصمیم گیری
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  ادراک می گویند. فرآیند تفسیر محرک های انتخابیبه 

ود موج بازنمایی اطالعاتآن حافظه می گوییم. فرآیند  درمرحله ی بعد تفسیرهای خودرا درمحفظه ای نگهداری میکنیم که به

 . : استدالل ، قضاوت ،حل مسئله وتصمیم گیری استنام دارد که شامل  تفکردرحافظه ، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناخت عالی می گویند.هرچه  انواع تفکربه ؛شناخت پایه و   همچون توجه ، ادراک ،حافظهمتخصصان به فرآیند هایی 

 می شود.پیچیده تر  ازشناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم عمل پردازش

 اندازه وشکل ظاهریپردازش به معنای دریافت وفهم بیش تر است. برخی ازپردازشگران صرفا در ویژگی های حسی همانند 

 به ویژگی های مشترکاست. برخی دیگر سعی می کنند  پردازش ادارکی نوع پردازش درچنین حالتی،محرک تکیه دارد

 است. پردازش مفهومیل افراد نوع پردازش این قبیک های مختلف دسترسی داشته باشند.محر

  خواهد بود. پایدارتر وکارآمدترهرچه پردازش ما مفهومی تر باشد ،شناخت شکل گرفته 

وده است پردازی ببا بررسی اجمالی پژوهش های اندیشمندان اسالمی می توان نتیجه گرفت که بیشتر این مطالعات جنبه صوری نظریه

  .دانشمندان آغازگران خوبی بوده اند ولی این موضوع تداوم نیافتلیکن در بعد تجربی با اینکه این 

 

 

 .باشد  به دور از پیش داوری شخصیو  ثبت دقیقمشاهده باید همراه با  مشاهده:-1

د و به شسنامه ها باید دقیق و معتبر باشندر این حالت محقق از خود فرد در باره رفتار خاص او می پرسند پر پرسشنامه :-2

 صورت های مختلف  نمره گذاری شوند واز نتایج پرسشنامه ها باید با احتیاط استفاده کرد .

 احساس

شناخت  تفکر     

 پایه
شناخت 

 عالی

 (روش های جمع آوری اطالعات در روانشناسی7

 بازنمایی می شود
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 1نکته شماره 

 2نکته شماره 

 3نکته شماره

 4شماره نکته

 درس اول              روانشناسی                                                                                                                    
 

موقعیت به مصاحبه ها بر خالف گفتگوی معمولی هدفمند و سازمان یافته است. انواع مصاحبه ها با توجه  مصاحبه :-3

ساختار یافته(و دو شکل) کامال  شکل میگیرد هرچند مصاحبه ها به صورت های مختلف اجرا می کنند ولی مصاحبه

ه سوال ب با بله یا خیر ویا انتخاب یکی از گزینه هامتداول تر است .در مصاحبه های کامال ساختار یافته  ()بدون ساختار

زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتری وجود  به پرسشنامه ترجیح دارندپاسخ می دهد و شبیه پرشسنامه است . مصاحبه های ساختار یافته 

ختار یافته استفاده می کنند . وقتی نتوانیم موضوعی را بصورت مستقیم از فردی بپرسیم دارد و در همه پرسی ها معموال از مصاحبه سا

از مصاحبه بدون ساختار استفاده می شود . دراین شیوه با پیروی از برخی اصول و طرح کلی، فرد مصاحبه شونده را به سمت پاسخ 

وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه وجه کنند  این روش بسیار های موردنظر هدایت می کنند . از این شیوه باید به نکات اخالقی ت

 است .

 .آزمون باید دقیقا چیزی را اندازه گیری کند که برای او ساخته شده است( 1. آزمون ها باید دارای دو ویژگی باشند آزمون ها:-4

عالوه بر این آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرات یکسان یا تقریبا یکسانی به ما بدهند . استفاده افراد کم تجربه از آزمون ( 2

 است.مشکل آفرین اشد ها بیش از آنکه راه گشا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظریه –اصول یاقوانین –فرضیه –مراتب گزاره های علمی : مسئله 

 

 

 مجموعه ای ازقوانین علمی نظریه راشکل می دهند.

 

 

 .سنجند یآن م یریوکاربردپذ یسودمندرا براساس  یعلوم تجرب یها هینظر

 

 

: یآن است. تجربونحوه نگارش  یساختارظاهر هینظر کی: یهستند. سطح صور یوتجرب یدوسطح صور یدارا ها هینظر   

  .یریو پژوهش پذ یریتجربه پز

 

 : تسلطگام دوم                                         

 :مشاور)استاد اکبری(               

 نکته طالیی. 23االن کلیت مطالبو متوجه شدی پس بیا سراغدوست عزیزم 
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 5نکته شماره

 6نکته شماره 

 7نکته شماره 

 8نکته شماره 

 9نکته شماره 

 11نکته شماره 

 11شمارهنکته 

 12نکته شماره

 13نکته شماره

 روانشناسی                                                                                                                 درس اول         
 

 

 

 پژوهش است. توصیف ،تبیین ،پیش بینی وکنترل موضوعهدف علم روانشناسی همانند سایر علوم تجربی 

 

 

 توصیف بیان دقیق وروشن مفهوم موردنظراست. از منظور  

 

 

  واژه تبیین به بیان چرایی آن پدیده اشاره دارد.

 

 

 موفقیت دررسیدن به پیش بینی وکنترل به چگونگی توصیف وتبیین پدیده موردمطالعه بستگی دارد.

 

 

-3شیوه های مبتنی برسیروسلوک وروش های شهودی  -2صاحب نظران ومقام صالحیت دار  نظربه  استناد-1شناخت :  منابع کسب

 روش علمی -4ردگرایانه  خشیوه 

 

 

 راجریان رسیدن به هدف . مشخص کردن یک موقعیت نامعینروش علمی : فرایند جستجوی باقاعده ونظام دار برای 

 گویند.فرآیند 

 

 

شود به این ویژگی تعریف عملیاتی می گویند.تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه  بطوردقیق بیاندرروش علمی هرمتغیر باید 

 گیری می شودهرچه متغیر دقیق تعریف شود ، اندازه گیری هم دقیق تراست.

 

 

 پژوهش های مربوط به انسان بامحدودیت مواجه هستند. اخالقی ونیزپیچیدگیرعایت مسائل روانشناسان به دلیل 
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 14نکته شماره

 15نکته شماره 

  16نکته شماره

 17نکته شماره

 18نکته شماره 

 19نکته شماره 

 21نکته شماره 

 21نکته شماره 

 درس اول              روانشناسی                                                                                                                    
 

 

 علم مطالعه رفتار وفرآیندهای ذهنی )شناخت(: وانشناسی ر

 

 

 محدودبه انسان نیست.وفقط  می گویندمشاهده جانداررفتار به هرنوع فعالیت مورد

 

 

 باواژه شناخت تعبیرمی شود. ازفرآیندهای ذهنیامروزه 

 

 

 می کنیم.به راتعبیر وتفسیربه کمک )توجه( یک یا چندمحرک احساس شده راانتخاب می کنیم سپس محرک انتخاب شده 

 فرآیند تفسیر محرک های انتخابی ادراک گفته می شود.

 

 

 حافظه می گویند.، را  تفسیرهای خود درمحفظهازنگهداری 

 

 

  موجود درحافظه تفکرنام دارد. اطالعاتفرآیند بازنمایی 

 

 

 .ندیگو یم یشناخت عال انواع تفکربه  تصمیم گیری است. ،حل مسئله،قضاوت ،استدالل  :تفکرشامل

 

 

 حافظه شناخت پایه می گویند. –ادراک  –به فرآیند هایی همچون توجه 

 

 

ک محر اندازه وشکل ظاهریبیشتر است.درپردازشی که صرفا برویژگی های حسی ، همانند  دریافت وفهمپردازش به معنای 

 ی رسندمفهوم متکیه دارند پردازش ادراکی گویند.درپردازشی که به ویژگی های مختلف دسترسی داشته باشند به عبارت دیگر به 

 پردازش مفهومی می گویند.
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 22نکته شماره 

 23نکته شماره 

 روانشناسی                                                                                         درس اول                                 
 

 

 

 عالی ترین مرتبه شناخت شکل گرفته حل مسئله وتصمیم گیری است.

 

 

 آزمون -4  مصاحبه-3پرسشنامه   -2مشاهده   -1روش های جمع آوری اطالعات درروانشناسی  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزاه های علم تجربی   

 

 

                

 

 

 دارای دو سطح \مجموعه ایی از قوانین علمی               نظریه   

 

 

 

 تثبیت :گام سوم                             

 :مشاور)استاد اکبری(                 

دوست قشنگم حاال که دوتا تکلیف قبلیتو به خوبی انجام دادی وقت این رسیده مطالبو به صورت دسته  

  . میشیم  RWFاسازی کنی. یعنی تازه وارد پروژهبندی شده توی ذهنت ج

 خواندن بدون فراموشی

RWF 

Reading   without   

forgotten 

 نظریه  

 مسئله 

 فرضیه

 (مسئله1

 (فرضیه 2

 (اصول یا قوانین 3

 (نظریه 4

مراتب بیان 

 علمی

 نحوه نگارشصوری : ساختار ظاهری و 

 تجربی : تجربه پذیری و پژوهش پذیری
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 .می سنجند          نظریه های علوم تجربی را براساس                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معینموقعیت نابرای مشخص کردن یک  نظام دارجستجو با قاعده و  فرایندروش علمی: 

 

 

 

 

 

 سود مندی

کاربرد 

 پذیری

توصیف=بیان دقیق و روشن 

 مفهوم مورد نظرو بیان چیستی

 تبیین= بیان چرایی

 هدف علم روانشناسی

 کنترل

 پیش بینی

به 

چگونگی 

توصیف و 

تبیین 

بستگی 

 .دارد

شیوه خرد گرایانه: مبتنی بر 

روش  \منطق است

 .فیلسوفان است

روش علمی :روش تجربی 

ار تکراست و عینی و قابل 

 .است

شیوه های مبتنی بر سیر سلوک 

و روش های شهودی: مبتنی بر 

  .روش عرفا است\درک درونی 

 

استناد به نظر صاحب نظران و 

مقام صالحیت دار : منظور افراد 

  .متخصص و با تجربه است

منابع کسب شناخت روش 

 علمی

 جریان رسیدن به هدف      روش علمی تابع قواعد مشخص است                   ابهام زدایی و روشن سازی                        
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 آزمون \مصاحبه \پرسشنامه \مشاهدهی جمع آوری اطالعات در روانشناسی: روش ها

 روانشناسی    درس اول                                                                                                                      
 

 

وهمه برداشت یکسانی از متغییر داشته  تعریف شود عینی و دقیقبیان دقیق هر متغییر که باید بصورت  : تعریف عملیات   

            باشند.

 با محدودیت مواجه است . رعایت مسائل اخالقی  پیچیدگی انسانروانشناسی به دلیل     

 

 

 

 

 

 

 

 تفکرشامل

 

 

 

 

 

 گفته می شود. شناخت پایه   توجه ، ادراکحافظه،:به شناخت پایه

 به انواع تفکر می گویند. شناخت عالی:

 .شکل ظاهری محرک تکیه دارند –اندازه "صرفا بر ویژگی های حسی همانند  پردازش ادراکی :

 .پردازشی که بر ویژگی های مختلف دسترسی داشته باشد :پردازش مفهومی

 

 

 

 

 

رفتار=به هرنوع فعالیت مورد 

 مشاهده جانداران می گویند

 

    یانتخاب یمحرک ها ریادراک=تفس

                                            

حافظه= نگهداری از تفسیر های 

 خود در محفظه

 

تفکر=فرایند بازنمایی اطالعات 

 موجود

                                        

 شناخت=فرایند های ذهنی
 

 پردازش= دریافت و فهم بیشتر  

 علم مطالعه رفتار=روانشناسی 

 استدالل 

 قضاوت 

 حل مسئله

 تصمیم گیری 
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 عالی    افتضاح 

 درسته          لعنتی

 دمم گرم    خاک برسرم

 ایول       ضایع شد

 عشقی    داغوون      

 درس اول                                                        روانشناسی                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش های دانشمندان با چه چیزی شروع می شود ؟ و کدام گزینه در صورت تایید تجربی به یک  -1

 اصل تبدیل میشود؟

        (79)گزینه دو                     مسئله   -(فرضیه4فرضیه           -مسئله (3نظریه           -(مسئله 2قانون            -(فرضیه1

ثبت واکنش های هیجانی تماشاگران مسابقه والیبال و گفتگو هدفمند و سازمان یافته به ترتیب به -2

 کدام روش جمع آوری  اطالعات مربوط می شود؟

 مشاهده -( آزمون 4پرسشنامه           –(مشاهده 3  مصاحبه    –( مشاهده 2  مصاحبه ساختار یافته      –(پرسشنامه 1

                                 به ترتیب نشان دهنده ی سلسله مراتب گزاره های علمی است؟      کدام گزینه -3

 (79)گاج                  اصول یاقانون  –نظریه  –مسئله  -(فرضیه2نظریه                        –فرضیه  -اصول یا قانون -مسئله(1 

 مسئله –نظریه  -اصول یا قانون –( فرضیه 4نظریه                        -اصول یا قانون –فرضیه  -مسئله(3   

های زیبا و جذاب محصوالت و بیان ویژگی های کیفی محصوالت در تبلیغات به ترتیب به طراحی -4

  منظور تاثیر گذاری بر خریدارانی انجام می شود که پردازش ......و....... دارند.

 (79)سنجش     مفهومی  -( مفهمومی4ادرکی             -(مفهومی3مفهومی              -(ادراکی2ادراکی           -(ادراکی1

محسن و رضا با یکدیگر در حال گفتگو درباره ی منظم و قاعده مند بودن چهان هستی می باشد.  -5

محسن با استناد به استدالل های منطقی برای دوستش رضا دالیلی را می آورد که جهان هستی منظم و 

گفتگو،به ترتیب پاسخ سوال های زیر در کدام گزینه به درستی قاعده مند است با مد نظر قرار دادن این 

 ذکر شده است؟

در این شیوه چگونه به حقیقت -محسن از کدام شیوه کسب شناخت استفاده کرده است؟           ب -الف

 (79)قلمچی                            چه کسانی از این شیوه استفاده می کنند ؟-چیزی پی برده می شود ؟      ج

 (الف:روش علمی  ب:با کمک روش های علمی قابل تکرار  ج:دانشمند1

 (الف:شیوه خرد گرایانه  ب:بااستفاده از روش های تجربی  ج:فیلسوفان و دانشمندان 2

 : ارزیابیگام چهارم                                       

 : )استاد اکبری( مشاور                  

برو و بعد از  5تا  1دوست نازنینم حاال آماده شدی تا تست های درس اول رو پاسخ بدی ابتدا سراغ تست های 

درست بوده یا غلط اگر غلط بود حل هر تست پاسخنامه رو چک کن و کنار هر تست مشخص کن که جوابت 

 علت رو در قسمت )اشتباهات من( یادداشت کن .
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 روانشناسی         درس اول                                                                                                                 
 

 (الف:روش علمی  ب:با کمک روش های مبتنی بر منطق و تجربه  ج:فیلسوفان و دانشمندان3

 (الف:شیوه خرد گرایانه  ب:با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق  ج:فیلسوفان4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (79گاج)                                          است ؟در کدام گزینه در ارتباط با ویژگی های روش علمی صحیح -6

 .(روش خردگرایانه ، روش مورد نظر روانشناسان است1

 .ف شود ی(در تعریف عملیاتی متغییر باید صورت کلی و حدودی تعر2

 .(متغییر باید به گونه ای تعریف شود که هر فرد با مطالعه تعریف آن به برداشت منحصر به فرد و خاصی برسد 3

 .گفته می شود <تعریف عملیاتی>باید بطور دقیق بیان شود. به این ویزگی <متغییر>(در روش علمی هر4

 (79گزینه دو)                                                                                                 کدام گزینه فرضیه است ؟-9

 ؟(داشتن انگیزه قوی بر پیشرفت تحصیلی چه تاثیری دارد2          ؟(مهم ترین علت خشکسالی های اخیر کشور ایران چیست 1

 .یکی ازعوامل موثر شکست امتحان باشد (عدم تمرکز شاید4         .(رژیم غذایی مناسب خطر حمله ی قلبی را کاهش می دهد3

 (79گاج)      .به ترتیب از پایین ترین سطح شامل ......و.......هستند <شناخت عالی>و  <شناخت پایه >-8

 حافظه، تفکر،استدالل و تصمیم گیری –(احساس، توجه و ادراک 1

 حل مسئله ، تصمیم گیری ، قضاوت و استدالل  -(توجه،ادراک و حافظه2

 حافظه،استدالل،تصمیم گیری و حل مسئله –(احساس، توجه و ادراک 3

 استدالل،قضاوت،حل مسئله و تصمیم گیری -(توجه، ادراک و حافظه4

 ؟چرا استفاده از روش علمی در روانشناسی نتوانسته است به همه مجهوالت بشر پاسخ می دهد -7

 : سنجشگام پنجم                                             

  :)استاد اکبری( مشاور                

رو بصورت آزمون جواب بده یعنی اول تست ها یکجا جواب بده و بعد  31تا  6دوست جان گلم لطفا تست 

 پاسخنامه رو چک کن و اگر تستی روغلط زدی علت رو در اشتباهات من یادداشت کن.
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 اشتباهات من
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  ) 79)قلمچی                               حسی ادراک- ،الهام حس،عقل( 2                   شناخت عقلی -فطرت و ادراک حسی(1

 عقلی شناخت حسی ادراک و وحی و عقل(4                               ادراک حسی -تجربه وحواس(3

 (79سنجش)                                     عبارات زیر به ترتیب بیانگر کدام یک از اهداف روانشناسی است ؟ -11

افسردگی در آنان الف( افرادی که در راه ارضای نیازهای خود به طور مکرر ناکام می شود احتمال ابتال به 

  .بیشتر است

 . ب( پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد

  .ج( اضطراب بر اثر افزایش ترشح آدرنالین هنگام مواجه با خطر ایجاد می شود

 توصیف – تبین- کنترل( 4      کنترل -تبیین -توصیف( 3       تبیین- توصیف -بینی پیش( 2       پیش بینی -توصیف-تبین (1

 (79قلمچی)                                                                       باشد؟ کدام یک جزو فرایند های شناخت پایه نمی-11

 (ادراک4                                     توجه (3                                   (حافظه2                          ل مسئله(ح1 

 (79گزینه دو)                                                                         های زیر فرضیه است؟چند مورد از گزاره-12

روشن نشدن  -شود؟آیا خوردن فلفل باعث تند مزاجی می -شود؟گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می

امید است با استفاده از المپ کم مصرف میزان مصرف انرژی  -به علت ضعیفی باتری است.ماشین 

 .کاهش یابد

 چهار(4                                     (سه3                                        یک(2                                دو(1

 (79قلمچی)   . تاکید بر............. در تعریف روانشناسی لحاظ گردید واژه فرآیند ذهنی به دلیل.......... و-13

 کنش های انسانی -عدم مشاهده مستقیم بسیاری از رفتارها (1

 روابط متقابل بین موجودات -اهمیت بیشتر شناخت نسبت به رفتار (2

  کنش های انسانی-اهمیت بیشترشناخت نسبت به رفتار (3

 روابط متقابل بین موجودات -بسیاری از رفتارهاعدم مشاهده مستقیم (4

 های علمی هموارهبه ترتیب تعریف عملیاتی کدام یک از واژگان سخت تر است؟ و دلیل اصلی این که روش-14

 (79گاج)                                                                                         با محدودیت مواجه است چه می باشد؟

 عدم تعریف عملیاتی دقیق-میزان پیشرفت تحصیلی (1

 های مربوط به انسان و لزوم رعایت مسائل اخالقیپیچیدگی پژوهش-قضاوت (2 
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 های مربوط به انسانمسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش -شتاب جاذبه زمین(3 

 عدم تکرار پذیری -جرم یک فوتبال(4

 ینا دوگانه ویژگی از وجه کدام به زیر جمالت از یک هر روانشناسی از تعریف  باتوجه به جامع ترین-11

 (79سنجش)                                                                                                                  دارد؟ اشاره تعریف

الف( نگین به دلیل عدم توجه و آینده نگری اولویت بندی اهداف خود را دچار احساس سرخوردگی و   

 .شکست شده است

ژیمناستیک در سطح جهانی به ادامه فعالیت خود در این حوزه می پردازد ب( حامد با تماشای مسابقات 

 .و هرروز ورزش می کند

 .ج( محمد به عنوان یک قاضی به قضاوت رفتارهای محرمانه می پردازد

         شناخت -رفتار -ذهنی (فرآیندهای2                                                                 شناخت -رفتار -رفتار(1

 رفتار -رفتار -(شناخت4                                         رفتار -ذهنی فرایندهای -ذهنی (فرایندهای3 

 (79گاج)               ؟پاسخ هر یک از عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است-16

 ؟نامگذاری می شودالف( سطوح نظریه ها به چه صورت 

 ؟ب( پژوهش پذیری نظریه مربوط کدام سطح نظریه است

 ؟دآین می دست به مورد کدام  ترکیب با ها نظریه  ج(

 ختلفم قوانین و اصول ترکیب:  ج  تجربی سطح: ب  الف: سودمندی و کاربردی بودن(1

 مختلف های فرضیه و ها مسئله ترکیب: ج  ظاهری سطح: ب  الف: ظاهری و تجربی(2

 مختلف قوانین و اصول ترکیب: ج  الف: ظاهری و تجربی ب: سطح تجربی(3 

 مختلف های فرضیه و ها مسئله ترکیب  :ج  ظاهری سطح:ب  الف: سودمندی و کاربردی بودن(4

 (79گزینه دو )                                                                  هر دو عبارت نادرست است؟ هگزیندر کدام -19 

 .مرحله بعد توجه احساس است -راه رفتن انسان و النه سازی حیوانات نمونه هایی از رفتار هستند (1

 .ردیابی حرکات توسط چشم نشان دهنده شناخت است-به انواع تفکر شناخت پایه میگویند (2 
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 .شوندحافظه و ادراک شناخت پایه محسوب می-گویند به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار رفتار می(3

  .عالی استدالل استباالترین سطح شناخت -هایی از رفتار هستند غذا خوردن و خوابیدن نمونه(4 

 (       79)قلمچی             بررسی اجمالی پژوهش های اندیشمندان اسالمی کدام نتیجه به دست نمی آید؟-18 

 .بیشتر مطالعات این اندیشمندان جنبه تجربی نظریه پردازی بوده است(1 

  .بر بعد تجربی اندیشمندان اسالمی آغازگران خوبی بوده اند (2

 .پژوهش های چشمگیری در حوزه روانشناختی صورت گرفته است درعصرجدید(3

  .در بعد تجربی نظریه های اندیشمندان اسالمی در طول زمان تداوم نیافت(4

                           (79)سنجش                                   های زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟پاسخ درست پرسش-17

  .مجموعه ای از قوانین علمی......... را شکل می دهند- 

 ؟پژوهش های اندیشمندان معموال با چه موردی شروع میشود -

 ؟نظریه های علوم تجربی را بر چه اساسی می سنجند -

 ؟کدام سطح یک نظریه ساختار شکلی و نحوه نگارش آن است -

 جربیت-قابل بررسی بودن یا نبودن -ارائه نظریه -فرضیه (1 

 ظاهری-پشتوانه تجربی -ارائه نظریه-نظریه (2 

 تجربی -کاربردی بودن-طرح مسئله  -فرضیه(3 

 ظاهری-سودمندی  -طرح مسئله -نظریه(4

شخصی با مطالعه چند کتاب درباره کهکشان ها و منظومه شمسی توسط دانشمندان این دانش -21

ین گیرد اشمسی بدون قاعده در فضا قرار نمیرسد که اجزای منظومه نوشته شده است به این نتیجه می

                                     (79)گاج                     شخص با استفاده از کدام یک از منابع کسب شناخت به دانش جدید رسیده است؟

 صالحیت دار مقام و نظران صاحب نظر  استناد به(1

 روش های شهودیشیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و (2  

                       شیوه خردگرایانه(3 

 علمی روش (4

    (79)قلمچی                     ؟پاسخ به کدام یک از پرسش های زیر در علم روانشناسی بررسی نمی شود -21
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 .اک دو جسم با یکدیگر گرما تولید می شودچرا در اثر اصطک(1

  .چرا هنگام مطالعه حواسمان مدام پرت میشود (2

 .علل موثر بر فراموشی چیست(3 

 .تماشای برنامه های خشونت آمیز رسانه ها چه تاثیری بر پرخاشگری کودکان دارد(4 

دام های کبه ترتیب جزو ویژگی  -عینی و غیر قابل تکرار بودن -بودن  مشخصی و غیر قابل تعمی-22

                                                                                             (79)سنجش                                                                                                      ؟منابع کسب شناخت است

 علمی-شهودی (4              شهودی -صاحب نظران (3           شهودی -خردگرایانه(2             علمی -خرد گرایانه(1 

                                                    (79)گاج                                                                   ؟کدام مورد به تعریف عملیاتی مربوط نمی شود-23 

  ارائه تعریفی دقیق از واژه ها (1

 به حداقل رساندن اثر سایر متغیرها (2

 گیری واژه های مورد نظرقابلیت اندازه(3 

 به صورت کمی نشان دادن(4 

                                                                 (76)سراسری                                                                        کدام عبارت تعریف عملیاتی هوش است؟-24

 .ظرفیت فرد برای کسب اطالعات و یادگیری است(1

 .قدرت یادگیری و توانایی تجزیه و تحلیل فرآیندهای شناختی است(2 

 .درصد آن تحت تاثیر وراثت است ۰۸توانایی فرد است که حدود  (3

 .متغیری است که توسط آزمون ریون اندازه گیری می شود (4

دانشمندان علوم تجربی در مورد اعتبار سایر منابع کسب شناخت باید بگویند ........درحالی که -21

                                        )مکمل کتاب درسی(                                                                                        .........                    میگویند

 دانم نمی -نیست (4        نیست -دانمنمی (3             دانم نمی -هست (2            هست -نمیدانم(1

                (79)گاج                   ؟می باشدکدام یک از گزینه های زیر بیانگر ویژگی های مصاحبه ساختار یافته  -26

 پرسشنامه بر این روش ترجیح دارد  (2           د                          برای اخذ اطالعات عمیق استفاده میشو (1

  استشبیه پرسشنامه (4                                                باشدنام دیگر آن بدون نظام می (3

در کدام روش محقق بعد از شنیدن پاسخ یک سوال سوال بعدی را سازمان می دهد همچنین -29

 (79)قلمچی                                                                                               ؟ویژگی عمده این روش چیست
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  .مصاحبه هدفمندی و سازمان یافتگی(1 

 .پرسشنامه پیش داوری شخصی در آن راهی ندارد(2

 .پرسشنامه هدفمندی و سازمان یافتگی(3 

 .مصاحبه پیش داوری شخصی در آن راهی ندارد(4 

زمانی که یک روانشناس در پاسخ به این سوال که آیا افراد باهوش در زندگی موفق ترند به طور -28

کدام یک از اهداف علم ؛وش چیست و موفقیت چه نوع رفتاری است هدقیق بیان می کند که منظور از 

                                                                                  )مکمل کتاب درسی(                                                                                      ؟روانشناسی تحقق یافته است

 پیش بینی(4                               توصیف (3                              تبین  (2                      کنترل(1 

                                                 (79)قلمچی                                                    ؟عبارت در ارتباط با روش مشاهده نادرست استکدام  -27

 در مراحل اولیه پژوهش برای تبیین موضوع مورد مطالعه به کار میرود (1

 پیش داوری شخصی باشدباید همراه با ثبت دقیق و به دور از (2 

 گاهی اوقات در محیط آزمایشگاهی به کار میرود(3

 برای اخذ اطالعات عمیق از آن استفاده می شود(4 

 (مکمل کتاب درسی)                    ...........هرچه از شناخت......... به سمت شناخت......... پیش می رویم-31

 .کاهش می یابدپیچیدگی پردازش اطالعات -عالی -پایه  (1

 .پردازش اطالعات پیچیده تر می شود-پایه -عالی (2 

 .پیچیدگی پردازش اطالعات افزایش می یابد -پایه–عالی (3 

 .پردازش اطالعات پیچیده تر می شود-عالی -پایه (4 

                         (79)سنجش                                منظور از نظریه و معیار سنجش نظریه های علمی به ترتیب چیست؟-31

 پژوهش صوری و تجربی بودن-مجموعه ای از گزاره های دقیق (1 

 سودمند و کاربرد پذیر بودن -مجموعه ای از اصول و قوانین علمی(2 

 توضیح و تبیین کردن دقیق-مجموعه ای از فرضیه های دقیق و مسئله های روشن (3 

 پشتوانه تجربی دقیق داشتند-مجموعه ای از قوانین علمی (4 
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                                                                                                 (79)گاج                                                                                        ؟کدام عبارت زیر صحیح می باشد-32

 .تاکید پردازشگر آن بر ویژگی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری محرک پردازش مفهومی نامیده می شود (1

 .ستم گیری عالی ترین مرتبه شناخت ااستدالل و تصمی(2 

 .گرفته کارآمد تر خواهد بودهرچه پردازش ادراکی تر باشد شناخت شکل(3

  .گیری مبتنی بر پردازش ادراکی استمبتنی بر پردازش مفهومی کارآمد تر از تصمیمتصمیم گیری (4 

                                         (79)گزینه دو                                             است؟ درست علمی روش تعریف با ارتباط در گزینه  کدام-33

 .حال حرکت هستیم جریان رسیدن به هدف را فرآیند می گویندوقتی از مبدا به سوی مقصد در (1

 .شود تا روش علمی مبهم و گنگ شوددر جستجوی چیزی بودن باعث می(2

 .نظام داربودن روش علمی به جریان یک عمل اشاره دارد(3

  .در صورتی که اقدامی محقق شود دیگر وجود هدف یا عدم آن موضوعیت ندارد(4

                         م تعریف عملیاتی بررسی کدام یک از موارد زیر به طور دقیق ناممکن است؟با توجه به مفهو-34

 (79)گاج                                                الف( بررسی میزان سواد ریاضی با استفاده از آزمون های ریاضی 

 استفاده از ابزارهای مخصوصب( اندازه گیری ارتفاع صخره ای در کنار دریا با 
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 : تیر خالصگام ششم

 : )استاد اکبری(مشاور                

 کنکوری پر انگیزه اول جای خالی زیر رو بادقت پر کن

 ---------تعداد درست 

 FOR HUNDREDروز دیگه برو تست های  3تا یا بیشترهست بهت تبریک میگم ؛ حداقل 12اگر 

 حل کن

 روزدیگه 3تا درست داری لطفا برگرد از اول گام دوم ولی نه امروز؛ حداقل  11تا  9اگربین 

 روز دیگه 3تا درست داری از گام اول شروع کن ولی نه امروز ؛ حداقل 9اگر کمتر از 

 FORتست های  

HUNDRED 
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 ج( اندازه گیری میزان راستگویی یک کودک

 د( بررسی میزان ترس یک زن باردار از حیوانات وحشی

 میزان قوت شنوایی شخصی با آزمون شنوایی سنجی ه( بررسی

 گیری شجاعت سربازان در مقابله با دشمنانو( اندازه

 ه-و(4                                    و-د(3                             ه-ب (2                         ج-الف( 1

جمالت زیر توسط افراد مطرح شده است هر یک در یک مباحثه دوستانه درباره مبحث قضا و قدر -31

                       (79)قلمچی                          از این نظرات به ترتیب بر مبنای کدام یک از روش های کسب شناخت است؟

برم از حسین :شنیده ام که حضرت علی علیه السالم فرموده اند :من از قضای الهی به قدر او پناه می 

 .قضا و قدر وجود دارد

 بررسی مورد عینی طور به یا کرد عملیاتی تعریف را آن توان نمی چون ندارد معنا قدر و قضا  حسام:

 .داد قرار

سامان :حتی اگر قضا و قدر به طور عینی هم قابل بررسی نباشد و من شخصاً آن را در زندگیم احساس  

 .کرده ام

   به نظر صاحب نظران خردگرایانه(استناد 2                                     شهودی–علمی -استناد به نظر صاحب نظران (1

 شهودی خردگرایانه علمی(4ه                                                          شهودی علمی خردگرایان(3  

 (مکمل کتاب درسی)                                     در کدام یک از موارد موضوع مورد نظرتبیین شده است؟ -36

 . استاد معلمی است که در موسسات آموزش عالی به تحقیق و تدریس اشتغال دارد (1

 .پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران باشد (2

 .داردشکل ظاهری یک کتاب در ایجاد عالقه و تاثیر آن در یادگیری نقش (3

 .بر بروز پدیده مورد نظر با استفاده از روش علمی کنترل شده باشد یتاثیر گذار (4
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