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بررسی رفتار انسان با جهت گیری علمی کاری است دشوار؛ اما روان شناسان سعی میکنند با بررسی دقیق و با استفاده   - 2گزینه ( 162

 .از آخرین روش های علمی، تا اندازه ای به توصیف و تبیین علمی رفتار انسان بپردازند

روش علمی، متغیر مورد نظرباید به صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه منظور از تعریف عملیاتی این است که در   - 1گزینه ( 161

تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه گیری .ای که همه افراد با مطالعة تعریف متغیر مورد نظر به برداشت یکسان و یا تقریبا یکسانی برسند

 .هرچه متغیر دقیق تر تعریف شود، اندازه گیری هم دقیق تر است. میشود

یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست؛ بلکه هر فردی، در صورت رعایت ضوابط علمی،   - 2 گزینه( 162

 .میتواند یافته های دیگران را تکرار کند

حرک شبیه آن آماده سازی، زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا م  - 2گزینه ( 162

 .قرار میگیرد

کودک در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازی کند؛ باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد دادو با رفتار خوب و   - 2گزینه ( 162

 .گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد

باتوجه به رشد آگاهی کودکان از . رشد هیجانی در دوره کودکی، معطوف به سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت است  - 1گزینه  (166

 .هیجان های مختلف و واکنش اطرافیان، سه هیجان فوق به هیجان های مرکب دیگر، تعمیم می یابد

ان وی احساس میکنند که گرایش نوجوان به گروه همساالن خیلی در دوره نوجوانی، هم خود نوجوان و هم اطرافی  - 2گزینه ( 162

 .بیشتر از سابق شده است و در کنار همساالن بودن برای نوجوان بسیار لذت بخش است

 .اگر محرک مورد نظر به دفعات متعدد ارائه شود، خوگیری شکل میگیرد  - 2گزینه ( 162

های نخست بعد از یادگیری صورت میگیرد و بعد از آن با گذشت زمان از شدت  بیشترین مقدار فراموشی در ساعت  - 2گزینه ( 162

 .فراموشی کاسته میشود

 .یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت، بازگویی و تمرین است  - 1گزینه ( 122

 .غایب بوده است، هشدار کاذب میگویندحالتی که در آن، محرکی را ردیابی کنید که   - 2گزینه ( 122

 .به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، گوش به زنگی گویند  - 2گزینه ( 121

چون : نهج البالغه می فرماید  122حضرت علی در کالمی، شرط تصمیم گیری را رسیدن به یقین میداند و در حکمت   - 2گزینه ( 122

 .یدید، اقدام کنیدبه یقین رس

 .استفاده از روش های تحلیلی، دستیابی به راه حل مسئله را تضمین میکند  - 1گزینه ( 122

مسئله های پیچیده از آنجایی که علل متعددی دارند، به راحتی قابل تعریف نیستند و نمیتوان آنهارا با اقدامات مشخص   - 2گزینه ( 122

 .و استاندارد حل کرد

 .در سبک تصمیم گیری اجتنابی، فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، اما هیچگاه تصمیم وی عملی نمیشود  - 2گزینه ( 126
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مجموعه علت های نسبت میدهند؛ به این قضاوت های عللی اسناد اغلب افراد شکست و موفقیت خود را به یک   - 1گزینه ( 122

 .میگویند

 .گزینه، نامطلوب و ناخواستنی است و فرد مجبور به انتخاب یکی از آنهاستاجتناب، هر دو -در تعارض اجتناب  - 2گزینه ( 122

 .فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی  - 2گزینه ( 122

ه بسیار کمی برای جبران وقتی یادگیرندگان، شکست را به چیزی نسبت میدهند، که نمیتوانند آن را کنترل کنند، انگیز  - 2گزینه ( 122

 .آن خواهند داشت
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