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  پردازي افراد آدمي است؟ شود كه انگيزش بازتابي از زندگي خيال . در كدام ديدگاه فرض مي1

  كاوي د. روان  نگري  ج. انساني  نگري  ب. شناختي  الف. رفتارگرايي   

  . تحقيقات صورت گرفته در مورد انگيزه پيشرفت زنان و مردان در كدام گزينه آمده است؟ 2

  دهند.  هاي بيشتري نشان مي الف. زنان در شرايطي كه به هوش مربوط است موفقيت  

  دهند.  هاي شغلي است نمرات باالتري نشان مي ب. زنان در شرايطي كه نياز به موفقيت  

  ر انگيزه پيشرفت زنان مؤثر است. ج. نياز به وابستگي د  

  دهند. هاي علمي نمرات باالتري نشان مي د. زنان در موفقيت  

  ها هدف درك معناي واژگان، مفاهيم و كاربرد آنها است؟  . كدام نوع از مقياس3

  اي د. مشاهده  ج. ليكرت   ب. افتراق معنايي   الف. ترستون      

  . سلسله مراتب نشانگان سليه به چه ترتيب است؟ 4

    الف. فرسودگي، هشدار، ايستادگي   

  ب. ايستادگي، فرسودگي، هشدار  

    ج. فرسودگي، درماندگي، ايستادگي   

  د. هشدار، ايستادگي، فرسودگي  

  هايي هستند؟  . بر اساس تحقيقات كودكان برون جو در چه خانواده5

  د. تحصيلكرده   زاد انديش آ. ج  ب. متمكن   الف. متعصب   

  . كدام روش بيشتر جهت سنجش اضطراب كاربرد بيشتري داشته است؟ 6

  ب. آزمون اندريافت موضوع     الف. پرسشنامه سنجش اضطراب  

  د. نوروفيدبك    ج. بيوفيدبك   

  كننده است؟  . در كدام نوع تكاليف اضطراب تسهيل7

      الف. در موضوعات پيچيده   

  اراي مهارتب. موضوعات د  

      ج. در موضوعات فاقد تمرين   

  د. در موضوعات كه ميان اجزاء و عناصر يادگيري ارتباطي وجود ندارد.   

  هاي افراد انگيزه پيشرفت باال در كدام گزينه آمده است؟  . ويژگي8

  ها الف. توجه به عامل بخت و شانس در موفقيت  

  هاي آزادمنشانه ب. عالقه به داوري و ارزشيابي  

  ج. توجه به پاداشهاي بيروني  

  آميز د. انتخاب اهداف مخاطره  
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  تواند باشد؟  . كدام عامل مؤثرترين علت مؤثر انگيزه پيشرفت مي9

    هاي روابط اجتماعي  الف. نظام  

  ب. تعامالت با هيجان  

    ج. روشهاي كاربردي پرورش كودك   

  د. فرآيندهاي زيستي  

  هاي اجتماعي قرار دارد؟  . كدام انگيزه در رديف انگيزه10

  د. تعادل بدن  ج. گرسنگي   ب. ذاتي   الف. جنسي   

  . در كدام نوع كنجكاوي كودك به اشكال نامتقارن بيشتر از متقارن وجود دارد؟ 11

    شناسي  ب. شناخت    الف. ادراكي   

  د. راهبردي    ج. پديدارشناسي   

  باشد؟  اتي در مورد كنجكاوي صحيح مي. كدام يافته تحقيق12

  اي وجود ندارد.  الف. ميان هوشبهر و كنجكاوي رابطه  

  اي نيست.  ب. ميان پيشرفت تحصيلي و كنجكاوي رابطه  

  ج. ميان آفرينندگي و كنجكاوي همسويي كامل است.   

  د. ميان كنجكاوي و اضطراب رابطه مستقيم وجود دارد.  

  كدام بعد قدرت مرتبط است؟ . تغييرات در انتظار به 13

  د. كوشش  ج. استواري   ب. توانايي   الف. موضع قدرت   

  . در كدام يك از ابيات ذيل نياز انسان به زيبايي بيان شده است؟ 14

  دردت بميرد جان من  اي درمان من                                   چون كه بي ده اي در دم الف. ذره  

  رشمه ساقي است                       بر آرسر كه طبيب آمد و دوا كردب. عالج ضعف دل ما ك  

  ج. اگر لذت ترك لذت بداني                                            اگر لذت نفس لذت نخواني  

  د. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم                        اينهم از روز ازل حاصل فرجام فتاد  

  كند؟  كدام قسمت از مغز همانند ترموسات براي بدن عمل مي. 15

    ب. مخ     الف. هيپوتاالموس   

  هيپوفيز  د. غده    اي  ج. جسم پينه  

  دهد؟  . آسيب به كدام نواحي مغز حد مطلوب وزن و خوردن را تغيير مي16

  دهد.  الف. آسيب به هيپوتاالموس جانبي حد مطلوب را تغيير مي  

  دهد.  ب. آسيب به تاالموس جانبي حد مطلوب را تغيير مي  

  آورد.  برد و آسيب ناحيه ميان بطني حد مطلوب را پايين مي ج. آسيب ناحيه جانبي حد مطلوب را باال مي  

  آورد.  برد، آسيب ناحيه جانبي آن را پايين مي د. آسيب ناحيه ميان بطني حد مطلوب را باال مي  
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  ن دهنده پيامدهاي ادراكي انگيزش است؟. كدام گزينه نشا17

    الف. انگيزش امري استنباطي است.   

  ب. انگيزش امري مشهود است.   

  ي عوامل رفتار باشد.  تواند تشكيل دهنده ج. توجه به تجميع عناصري كه مي  

  ها با سياست حاكمان د. توجه به منطبق ساختن آموزش  

  يه در تشكيل هيجان اشاره دارد؟ ايم به كدام نظر لرزيم چون ترسيده . مي18

  الف. تشكيل هيجان بر اساس تغييرات بدني   

  ب. تشكيل هيجان بر اساس بعد غريزي ترس  

  ج. تشكيل هيجان بر اساس ادراك ذهني   

  د. تشكيل هيجان بر اساس ترشح هورموني  

    . در كدام نظريه بر ارزش سازشي و انطباقي هيجانات تاكيده شده است؟ 19

    الف. نظريه پيوندهاي هيجاني   

  ب. نظريه شناختي ارزيابي هيجان  

      ها  ج. نيرودهي هيجان  

  د. نظريه شاختر و سينگر  

  . تحقيقات جديد در مورد بنيادهاي هيجاني به چه دستاوردي رسيده است؟ 20

    الف. وجود هشت هيجان اصلي   

  هاي بدني الگودار در هيجانات ب. واكنش  

    ها از الگوهاي آموختني  ج. پيروي هيجان  

  هاي تكويني در اساس هيجان و نقش تجربه در شكل و نمايش كننده د. تعيين  

  عصبي فعال است؟   برانگيختگي كدام قسمت از دستگاه هاي . در حالت21

  ب. دستگاه عصبي سمپاتيك   الف. دستگاه عصبي بيروني   

  تگاه عصبي پيرامونيد. دس   ج. دستگاه عصبي پاراسمپاتيك   

  هاي علمي دربارة انگيزش توسط چه كسي صورت گرفته است؟  . اولين بررسي22

  د. وودورث  ج. فرويد   دوگال  ب. مك  الف. داروين   

  هاي استعداد، شخصيت، گرايش شغلي و... تأييدكننده كدام ادعاي داروين است؟  . وجود آزمون23

  نجامد. ا الف. اختالفات فردي به بقاي نوع مي  

  ب. صفات عقلي در جانوران پست وجود دارد.   

  ج. وجود گرايشات مشترك غريزي، غيرمنطقي بين انسان و حيوان   

  د. ناآموخته بودن رفتارها  

WWW.20FILE.ORG



 

        

        

        ))))1111يك(يك(يك(يك(                        
        

        40404040         -- -- -- --        55555555         -- -- -- --        

   انگيزش و هيجان         
      )1217057روان شناسي تجميع( -)1217027روانشناسي سنتي(        

        

        

        

        

        

        

 5555ازازازاز4444صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  . كدام سازه در نظريه هال مطرح شده است؟ 24

  الف. سايق عامل ايجاد انگيزه است.  

  ب. نيازهاي فيزيولوژيك اساس ايجاد سايق است.   

  پذيري اساس انگيزش است.  ج. نقش  

  د. باورها و اعتقادات عامل ايجاد انگيزه هستند.       

   ندارد؟هاي ذيل كاربردي  . نظريه سايق براي كدام يك از انگيزه25

  هاي جنسي  ب. انگيزه    هاي غريزي  الف. انگيزه  

  دروني  د. انگيزه    هاي علمي  ج. انگيزه  

  دام نوع انگيزش حائز اهميت است؟ . در امر آموزش توجه به ك26

  د. برونزاد  ج. درون زاد   ب. فيزيولوژيكي   جويي  الف. لذت  

  زاد و روانزاد چه كسي است؟  . مبدع نيازهاي بدن27

  د. موري  ج. راتر   ب. بارل    الف. رث   

  . در سلسله مراتب نيازهاي مزلو توجه به خانه و خانواده مؤيد كدام نياز انسان است؟ 28

  د. شناختي  ج. آزادي   ب. امنيت   الف. عشق   

  توجهي به كدام نياز است؟  . رشد عقده حقارت حاصل بي29

  د. فيزيولوژيك   ج. عزت نفس   ب. عشق   الف. وابستگي   

  . در كدام نظريه يادگيري تأكيد بر متن و زمينه است؟ 30

  ب. نظريه گشتالت    سازي كالسيك  الف. شرطي  

  د. نظريه هوش مصنوعي    عامل سازي  ج. نظريه شرطي  

  يابد؟  . در كدام نوع تقويت با حذف محرك پس از رفتار احتمال وقوع پاسخ افزايش مي31

  د. منفي  ج. مثبت   ب. ثانويه   الف. اوليه   

  هاي فيزيولوژيكي و رواني هيجان عنوان ماده و شكل را مطرح سازد چه كسي بود؟  . نخستين كسي كه توانست ميان مؤلفه32

  د. افالطون  ج. سقراط   ب. ارسطو   الف. بقراط   

  . كدام نوع برنامه آموزشي مي تواند رهيافتي اميدبخش جهت شاگردان مضطرب باشد؟ 33

  سنتيب. آموزش     اي  الف. آموزش برنامه  

  د. آموزش فراشناخت    ج. فن خطابه   

PsIsMs. در فرمول 34 ×× ،Is  معرف چه نوع متغيري است؟  

  ب. انگيزه پرهيز از شكست    الف. انگيزه موفقيت   

  د. احتمال موفقيت    ج. ارزش تشويقي   

  

WWW.20FILE.ORG



 

        

        

        ))))1111يك(يك(يك(يك(                        
        

        40404040         -- -- -- --        55555555         -- -- -- --        

   انگيزش و هيجان         
      )1217057روان شناسي تجميع( -)1217027روانشناسي سنتي(        

        

        

        

        

        

        

 5555ازازازاز5555صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  تواند در زنان به رشد فاليكولين كمك نمايد؟  . ترشح كدام هورمون مي35

  FSHد.    LHج.    ICSHب.    PHالف.   

  تواند نقش داشته باشند؟  ها مي . كداميك از متغيرهاي ذيل در ايجاد هنجارها و معيارها براي گروه36

  شناسي د. روش  گذاري  ج. ارزش  ب. هنجاريابي   سازي  الف. قانع  

  گيري نظريه اجتماعي پيرامون كالس نقش داشته است؟  . كدام گزينه به عنوان منبع اصلي مؤثر در شكل37

      ها  ير نگرشالف. تغي  

  ب. نظريه ايجاد انگيزه   

      ج. نظريه بهداشت رواني   

  ها دهنده د. نظريه پيش سازمان  

  بندي در كالس درس كدام است؟  هاي درجه . طبق نظر ويكمن بيشترين ضعف مقياس38

      الف. فقدان معيار مشترك   

  ب. عدم توجه بر همبستگي درون داد و برون دادها  

  ج. ساده بودن   

  هاي عيني د. توجه زياد بر قضاوت  

  رسد؟  ها به كمترين حد خود مي . در فرآيند ادراك ميان افراد آدمي در كدام ويژگي اختالفات انسان39

  ب. رفتارهاي قالبي    ها الف. سوءگيري   

  ها د. انگيزه    ج. شخصيت   

  يابد؟  . در كدام الگوي رهبري طبق نظر كران باخ امنيت عاطفي كاهش مي40

  ب. شاگرد رهبري    معلم رهبري - الف. شاگرد  

  د. بدون رهبري    ج. معلم رهبري   
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