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 شده فصل دهمبندي طبقه سواالت

 
کنند و غالبا در می این گونه افراد در ابداع الگوهاي نظري بسیار قوي هستند، علوم پایه و ریاضیات را انتخاب« -1

 )81(سراسري  دام سبک یادگیري است؟این بیان معرف ک .»کنندمی ریزي کارپژوهشی و برنامههاي بخش

 کننده ذبج) 4 ) انطباق بابنده3 واگرا ) 2 همگرا) 1

 )81(سراسري  تفکر واگرا است؟هاي منحصر به فرد و نو، ناظر بر کدام یک از ویژگیهاي تأکید بر استفاده از راه حل -2

 انعطاف پذیري) 4 پیچیدگی) 3 الییس) 2 صالت ا)1

 )82(سراسري  ن تأملی کدام است؟ادگیرندگایویژگی  -3

 .کنند و اشتباهات زیادي دارندسریع عمل می) 2  .کنند و اشتباهات زیادي دارندمی ند کارکُ) 1

 ) تنها چیزي که براي آنها مهم است، سریع جواب دادن است4  .کنندشوند و کُند عمل میاشتباهات کمتري مرتکب می) 3

 )83(آزاد  :سبک یادگیري -4

 .یک ویژگی شخصیتی است) 2   .توان آموزش دادمی ا) ر1

 .) نیازمند تخیل نیرومند است4 .سازي اندیشه نقش دارددر نیرومند) 3

 گزینه کدام است؟ترین درست -5
 )83(آزاد  .عالقه مند به خلق و تدوین و طراحی امور هستند .............. راد داراي سبک تفکراف

 خودحکومتی) 4 نون گذارانهقا) 3 قضایی) 2 ) اجرایی1

 )83(آزاد  :افراد داراي سبک اجرایی -6

 .پسندندمی ) مراحل پیچیده انجام کارها و مقررات سفت و سخت را1
 .نند و غالبا انتقادات آنان بجاستکمی موجود مدارس انتقادهاي ) از شیوه2
 .ل کنندو امور را تحلیها دهند که بتوانند اندیشهمی ) مسائلی را ترجیح3
 .دهند تا خود آنها سازمان دهندمی ) مسائل سازمان نیافته را ترجیح4

 )83(آزاد  :یادگیرنده برخوردار از سبک یادگیري جذب کننده -7

 .تواند خود را با امور فوري و فوتی سازگار کندبه سرعت می) 2 .هادمبا اشیا کار کند، تا آدهد می ) غیر هیجانی است، ترجیح1

 .انتزاعی عالقه مند است، تا به مردمهاي ) بیشتر به مفهوم4  .هاي مختلف توانمند استتولید اندیشه و دیدن امور از زاویهدر ) 3

 شوند؟می کنند، اما اغلب اشتباهات زیادي را مرتکبمی کدام گروه از افراد در پاسخ دادن به سواالت، سریع عمل -8
 )84(سراسري 

 تکانشی) 4 أملی) ت) 3 خالق) 2 ) باهوش1

 )84(آزاد  کند، چه نام دارد؟می که به کمک آنها یادگیرنده خود را توصیفاي باورهاي ویژه -9

 خود احتمالی) 4 خودپنداره)3 ) عزت نفس2 خود طرحواره ) 1

 )86(سراسري  دهند؟می از نظر استرنبرگ افراد داراي کدام سبک فکري، کارها را به میل خود انجام -10

 قضایی و اجرایی) 4 قضایی) 3 قانونی) 2 راییاج) 1
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 افراد با سبک شناختی ناوابسته به زمینه از کدام یک از خصوصیات زیر برخوردارند؟» ینویتگ«طبق نظر  -11
 )87(سراسري 

 کی بر واقعیاتتم) 4 فرضیه ساز) 3 راي ساختار) پذی2 ) سنت گرا1

 .دهندمی فردي شکلهاي کنند و عقایدشان را بر اساس ادراكمی ی مقاومتدر برابر فشارهاي اجتماع ...........افراد  -12
 )88(سراسري 

 (Field independent)سته به زمینه ناب) 2  (Reflective)تأملى ) 1

 (Introverted)درون گرا ) 4  (Impulsive)تکانشی ) 3

 )88(آزاد  .................اند، افرادي که از لحاظ سبک یادگیري، وابسته به زمینه -13

 .هاي شناختی آموزش تأکید دارندغالبأ بر جنبه) 2  .جدا کنندها توانند محرك را از زمینهمی به سادگی )1

 .نظري آموزش تأکید دارندهاي ) بیشتر بر جنبه4  .ها جدا کنندها را از زمینهتوانند محركبه راحتی نمی) 3

 )89(آزاد  سنجد؟می یادگیري وابسته به زمینه و نابسته به زمینه راي هاسبک ،زیرهاي کدام یک از آزمون -14

 نهفتههاي آزمون شکل) 2  آشناهاي آزمون همتایابی شکل) 1

 حافظههاي سیاهه رویکرد و مهارت) 4  ي سبک یادگیريسیاهه) 3

 )90ري (سراس با کدام سبک، بیشترین وجه اشتراك را دارد؟» ي عینیبهتجر«سبک یادگیري  -15
 ) تکانشی4 وابسته به زمینه) 3 مستقل از زمینه) 2 ملی) تأ1

 )91(سراسري شود؟ می در کدام سبک شناختی دیده» دراك تحلیلیا« -16
 پیچیده شناختی) 4 تکانشی) 3 مستقل از زمینه) 2 ی) تأمل1

د قیاسی در حل مسائل، تأکی -ايتوانایی باال در استدالل استقرایی، حل شهودي مسائل، تمرکز بر استدالل فرضیه -17
یري یادگهاي کدام دسته از سبکهاي به ترتیب نمایانگر ویژگیها بر مشاهده کردن تا عمل کردن در برخورد با موقعیت

 )92(سراسري  از نظر کلب است؟

 واگرا، انطباق یابنده، جذب کننده، همگرا) 2  ابندهذب کننده، واگرا، همگرا، انطباق یج) 1

 جذب کننده، انطباق یابنده، همگرا، واگرا) 4 را، انطباق یابنده، واگرا، جذب کنندههمگ) 3

 )93(سراسري  یادگیري از نظر کلب است؟هاي سبک یادگیري جذب کننده حاصل ترکیب کدام یک از شیوه -18

 عینی و آزمایشگري فعالي تجربه) 2  ي تأملیعینی و مشاهدهي تجربه) 1

 ي تأملیانتزاعی و مشاهدهسازي مفهوم) 4 اعی و آزمایشگري فعالانتزسازي مفهوم) 3
 به الگوي ثابت رفتار و عملکرد که به وسیله آن فرد به تجارب آموزشی الزم دست می یابد، چه می گویند؟ -19

 )95(سراسري 
 ) سبک شناختی4 ) سبک یادگیري      3 ) راهبرد یادگیري     2 فنون یادگیري    )1
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 امه تست هاي طبقه بندي شده فصل دهمپاسخن
 
 4.گزینه 1

 وهايالگ ابداع در سبک، این داراي افراد و است شده تشکیل تأملی مشاهده و انتزاعی سازيمفهوم يشیوه دو از: کننده جذب هايسبک
 مندعالقه هاهنظری از عملی يستفادها به مردم، به تا مندندعالقه انتزاعی سازيمفهوم به بیشتر هستند، قوي استقرایی استدالل و نظري

 .کنندمی کار ریزيبرنامه و پژوهشی هايبخش در اغلب و شوندمی ریاضیات و پایه علوم جذب. نیستند
 1. گزینه 2

 اصالت یعنی ارائه راه حل هاي جدید و منحصر به فرد است. ،یکی از ویژگی هاي تفکر واگرا
 3. گزینه 3

 شوند.می مرتکب کمتري اشتباهات و کنندمی کار آهسته و کند تأملی، یادگیرندگان
 2. گزینه 4

 از استفاده مانند دهد،می ترجیح هاروش بقیه به را آن و پسنددمی را هاییروش و هاراه یادگیري، و مطالعه براي یادگیرنده که زمانی
ک یادگیري سب .شودمی گفته یادگیري ترجیح یا سبک نآ به کردن، کار تنها عوض به دیگران با کردن کار یا کتاب، جاي به تصاویر

 ویژگی شخصیتی یادگیرنده محسوب می شود.
 3. گزینه 5

 نوشتن مانند هستند، امور طراح و خالق خود و دهندمی انجام خود میل به را کارها سبک، این داراي افراد: گذارانه قانون تفکر سبک
 زندگی. امور درباره گیريتصمیم نیز و علمی هايپروژه و اضیری مسائل حل و شعر سرودن ابتکاري، مقاالت

 1. گزینه 6
 نوشتن مانند شوند،می هدایت دیگران وسیله به و هستند هادستورالعمل و قوانین اجراي به مندعالقه افراد این: اجرایی تفکر سبک

 انجام در دیگران دستورات از پیروي و دیگران سیلهو به شده طرح مسائل کردن حل کند،می منعکس را دیگران دیدگاه که مقاالتی
 زندگی. امور

 4. گزینه 7
 1مراجعه شود به پاسخ سوال 

 4. گزینه 8
 .شوندمی مرتکب زیادي اشتباهات و کنندمی کار تند و سریع تکانشی، یادگیرندگان

 3. گزینه 9
 د.را تشکیل می دهنوي خود پنداره  ،اور و نگرش هاي فرد نسبت به خودشب

 2. گزینه 10
 نوشتن مانند هستند، امور طراح و خالق خود و دهندمی انجام خود میل به را کارها سبک، این داراي افراد: گذارانه قانون تفکر سبک

 زندگی. امور درباره گیريتصمیم نیز و علمی هايپروژه و ریاضی مسائل حل و شعر سرودن ابتکاري، مقاالت
 3. گزینه 11
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 راكاد که چیزي و سازند جدا هازمینه از را محرك توانندمی راحتی به هستند، زمینه به نابسته یادگیري سبک لحاظ از که افرادي
 .شودمی گفته نگرتحلیلی افراد، این به و گیردنمی قرار ايزمینه تغییرات تاثیر تحت کنند،می
 2. گزینه 12

 هايعالیتف در و) مهندسی و اخترشناسی( باشند ارتباط و تعامل در دیگران با رکمت که شوندمی مشاغلی جذب زمینه، به نابسته افراد
هستند و عقایدشان را براساس ادراك هاي فردي شکل می  درونی انگیزه داراي و دهخودنظم کارها در کنند،می کار تنها تحصیلی

 دهند.
 3. گزینه 13

 هامحرك توانندنمی و گیرندمی قرار ايزمینه تغییرات تأثیر تحت راحتی به ،هستند زمینه به وابسته یادگیري سبک لحاظ از که افرادي
 گویند.می نگرکلی افراد، این به و کنند جدا زمینه از را

 2. گزینه 14
 این در. شودمی استفاده نهفته هايشکل آزمون از زمینه به نابسته هايسبک و زمینه به وابسته هايسبک با افراد تشخیص براي

 کند. جدا هایشانزمینه از را هاشکل باید شونده آزمون که دارد وجود تصویر تعدادي آزمون،
 3. گزینه 15

 خود ساساح به نسبت و کند برقرار ارتباط دیگران با که آموزد می خاص تجارب از دارد، عینی تجربه یادگیري شیوه که اي یادگیرنده
 مستلزم که گزینندبرمی را معلمی مانند هاییشغل و شوندمی دیگران جذب اند،زمینه به وابسته که اشخاصی. باشد حساس دیگر افراد و

 .است دیگران با رابطه ایجاد
 2. گزینه 16

 راكاد که چیزي و سازند جدا هازمینه از را محرك توانندمی راحتی به هستند، زمینه به نابسته یادگیري سبک لحاظ از که افرادي
 .شودمی گفته نگرتحلیلی افراد، این به و گیردنمی قرار ايزمینه تغییرات رتاثی تحت کنند،می
 4. گزینه 17

 اربردک در سبک، این داراي افراد و است شده تشکیل فعال آزمایشگري و انتزاعی سازيمفهوم یادگیري يشیوه دو از: همگرا سبکهاي
 يشیوه دو از: واگرا سبکهاي. گیرندمی کار به خاص مسائل مورد در را قیاسی -ايفرضیه استدالل هستند، قوي هااندیشه عملی

 و ندیشها تولید در دارند، قوي تخیلی توانایی سبک، این داراي افراد و است شده تشکیل تأملی يمشاهده و عینی يتجربه یادگیري
 . هستند توانا مختلف زوایاي از امور دیدن

 گوهايال ابداع در سبک، این داراي افراد و است شده تشکیل تأملی مشاهده و انتزاعی سازيمفهوم يشیوه دو از: کننده جذب سبکهاي
 مندعالقه هاهنظری از عملی ياستفاده به مردم، به تا مندندعالقه انتزاعی سازيمفهوم به بیشتر هستند، قوي استقرایی استدالل و نظري

 . نیستند
 را توانایی رینبیشت افراد اینگونه و است شده تشکیل فعال آزمایشگري و عینی يتجربه یريیادگ شیوه دو از: یابنده انطباق سبکهاي

 به اطالعات کسب براي و کنندمی حل شهودي طور به را مسائل دهند،می وفق فوري امور با را خود سرعت به دارند، کارها انجام در
 .اندمتکی دیگران

 4. گزینه 18
 ل ترکیب مفهوم سازي انتزاعی و مشاهده تأملی است.سبک یادگیري جذب کننده، حاص

 3. گزینه 19
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 از استفاده مانند دهد،می ترجیح هاروش بقیه به را آن و پسنددمی را هاییروش و هاراه یادگیري، و مطالعه براي یادگیرنده که زمانی
 .شودمی گفته یادگیري ترجیح یا بکس آن به کردن، کار تنها عوض به دیگران با کردن کار یا کتاب، جاي به تصاویر
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 دهمجبندي شده فصل هطبقه سواالت

 
توانند تمام آن چیزي موزان عمال میآدر کدام روش آموزشی، اگر شرط و زمان الزم آموزشی مقدور باشد، تمام دانش -1

 )84(سراسري  را که آموزش داده می شود، یاد بگیرند؟
 ) آموزش به کمک کامپیوتر4 ) یادگیري در حد تسلط3 اي ) آموزش برنامه2 ) آموزش انفرادي 1

 )85(سراسري  کنید؟میاي وارد کنید، کدام یک از موارد زیر را انتخاب اگر بنا باشد که یک انتقاد بر روش برنامه -2

 ) محدود شدن خالقیت2  ) محدودیت قدرت تعمیم 1
 ) فراموشی زودهنگام اطالعات4  ها) محدودیت تقویت کننده3

 )86(سراسري  ترین ویژگی یک معلم کار آمد، داشتن کدام قابلیت است؟مهم -3

 در یادگیرندگاني مثبت ) ایجاد خودپندارنده2 هاي شاگردان ) ارزیابی در دست آموخته1
 آموزان) داشتن روابط انسانی مطلوب با دانش4  ي یادگیري در شاگردان) ایجاد انگیزه3

 )87(سراسري  شود؟هاي زیر تأکید میاي بر کدام یک از گزینهدر آموزش برنامه -4

 ) تقویت درونی4 ) تمرین3 بینش )2 مدهاي رفتارا) پی1

 )87(سراسري  اي کدام است؟مهاز امتیازات مهم روش آموزش برنا -5

 ) افزایش بینش یادگیرنده2  ) مقرون به صرفه بودن1

 ) اثر مثبت بر استدالل و منطق4  ) از بین بردن رقابت فردي3

 )87(سراسري  هاي آموزشی زیر معلم نقش بارزتري دارد؟در کدام یک از روش -6

 ايبرنامه )4 ) شهودي3 ) مشارکتی2 ) اکتشافی1

 ، استعداد یادگیرنده به کدام یک از عوامل مربوط است؟(Mastery Learning)وش یادگیري در حد تسلط در ر -7
 )88(سراسري 

 ) نحوه پردازش اطالعات2 ) توانایی شناختی و قدرت یادگیري 1
 ) خالقیت و اندیشه واگرا4  ) زمان صرف شده در یادگیري 3

 اي وارد شده است.ي انتقادهایی است که بر روش آموزش برنامهموارد در زمرهبه استثناي ...................... سایر  -8
 )88(سراسري 

 ) ساده کردن بیش از حد مطالب2  ) محدود کردن خالقیت یادگیرنده1

 هاي آزمایشگاهی) استفاده از یافته4 ) نادیده گرفت سوابق قبلی یادگیرنده3

 )89(سراسري  کردن کدام مورد است؟ اي، محدودیکی از نقاط ضعف آموزش برنامه -9

 ) انگیزه و عالقه یادگیرنده2  ) قدرت تعمیم و خاموشی1

 دارهاي خودجوش و معنی) پاسخ4  ) خالقیت و آفرینندگی3

 )93(سراسري  تواند موجب تضعیف خالقیت شود؟هاي آموزشی از نظر بعضی مربیان نمیکدام یک از روش -10

 ) پردازش اطالعات4 ايبرنامه) 3 ) اکتشافی2 ) گروهی 1
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 )93(سراسري  اولین نگرانی معلم در تعیین کدام یک از موارد است؟» ايبرنامه«در آموزش  -11
 ) چگونگی استفاده از ماشین آموزشی2   ي اعمال تقویتها) نحوه1

 ) سطح پیچیدگی رفتار پایانی4  ) عوامل خوشایند و ناخوشایند از نظر یادگیرنده3

 ) 94قاد اصلی اسکینر بر تعلیم و تربیت موجود، به کدام مورد مربوط است؟ (سراسري انت -12
 ) محتوا4 ) روش                3 ) برنامه                     2 ارزشیابی              )1

 )95شود؟ (سراسريمی استفاده موقع چه در »سخنرانی روش« از معموال -13
 ) در گروه هاي بزرگ و در زمان محدود2 ن محدود است.             )وقتی اطالعات یادگیرندگا1
 ) وقتی سن یادگیرندگان اجازه جستجو واکتشاف نمی دهد.4 ) وقتی که باید اصول اساسی موضوع یادگرفته شود.3
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 طبقه بندي شده فصل هجدهم سواالتپاسخنامه 
 
 3.گزینه 1

 يهنظری در روش این زیربناي. دارد نام تسلطی تدریس یا تسلط حد در یادگیري براي آموزش مستقیم، آموزش روش ترینمعروف
 ردمو کمک و زمان آموزان،دانش اگر که شودمی بیان آموزشی روش این در. رسید انجام به بلوم توسط آن گسترش و بود کارول جان
 زمان هرچه که داردمی بیان آموزشی روش این. آموخت خواهند بگیرند، یاد باید را آنچه هر باشند، داشته دسترسی در را خود نیاز

 بود. خواهد بیشتر نیز یادگیري مقدار باشد، بیشتر یادگیري
 2. گزینه 2

 محدود شدن خالقیت یکی از انتقادهاي وارد شده به روش آموزش برنامه اي است.
 2. گزینه 3

 داره مثبت در یادگیرندگان است.مهمترین ویژگی یک معلم کارآمد ایجاد خودپن
 1. گزینه 4

 در آموزش برنامه اي بر پیامد هاي رفتار تأکید می شود.
 3. گزینه 5

 هب مرحله یک از تدریج به آموزدانش و شودمی تقسیم کوچکی هايبخش به آموزشی مطالب و یادگیري موضوع ايبرنامه درآموزش
 صورت به آموزشی، برنامه این. شوندمی نامیده آموزشی قالب نام به هاگام یا مراحل این ايبرنامه آموزش در. رودمی پیش بعدي مرحله
 .رودمی جلو خود یادگیري و توانایی با متناسب سرعت با فرد و گیردمی انجام خودآموز صورت به و انفرادي

 4. گزینه 6
 بتواند تا کنندمی نظارت و همراهی را آموزدانش آموزشی، حلمرا تمام در زیرا دارد بارزتري نقش معلم اي،برنامه آموزش روش در
 وقس نهایی هدف سوي به را آموزاندانش معلم، بنابراین. کند پیدا راه آموزش بعدي) مرحله( گام به و کند سپري را مختلفی هايگام
 .است نهایی رفتار همان که دهدمی
 3. گزینه 7
 تسلط حد مالك آن به که شودمی تعیین آموزاندانش یادگیري سطح براي مالك یا عیارم یک قبل از تسلط، حد در آموزش روش در

 حل را مسئله 8 مسئله، 10 از سال پایان در بتوانند باید آموزاندانش فیزیک دروس در که کندمی تعیین معلم مثالً . شودمی گفته
 کند. کسب را مهارتی یا بیاموزد را لبیمط دارد نیاز شخصی که زمانی مقدار=  استعداد روش این طبق. کنند

 3. گزینه 8
 -2 فوري بازخورد و تقویت -1: جمله از دارد همراه به را متعددي فواید که است شده گرفته اسکینر نظریه از ايبرنامه یادگیري
 انتقادهایی ما یادگیري مراحل لیهک در یادگیرنده فعال شرکت -4 کوچک هايگام در مطالب ارائه -3 یادگیرنده توانایی با بودن متناسب

 ساده -3 آزمایشگاهی هايیافته از استفاده -2 یادگیرنده خالقیت کردن محدود -1: جمله از است شده وارد آموزشی روش این بر نیز
 مطلب حد از بیش کردن

 3. گزینه 9
 است. ايبرنامه آموزش روش به شده وارد انتقادهاي از یکی خالقیت شدن محدود
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 3گزینه . 10
 است. اي برنامه آموزش روش به شده وارد انتقادهاي از یکی خالقیت شدن محدود

 3.گزینه 11
در آموزش برنامه اي اسکینر که بر پایه اصول رفتارگرایی بنا شده است، یکی از اولین نگرانی هاي معلم حصول اطالع در باب عوامل 

 ن براي تقویت  دانش آموزان ضروري است.خوشایند و ناخوشایند دانش آموزان است که دانستن آ
 3. گزینه 12

 انتقاد اصلی اسکینر بر تعلیم و تربیت موجود بر روش هاي رایج آموزشی در آن زمان بود.
 2. گزینه 13
 ادياقتص لحاظ از روش این .داد قرار یادگیرندگان اختیار در کوتاهی نسبتاً  زمان مدت در را جامعی اطالعات توانسخنرانی می روش با

 فردي، آموزشی هايروش مانند و داد آموزش افراد از بزرگی گروه به همزمان طور به آن، وسیله به توانمی و است صرفه به مقرون
 ندارد. دربر گزاف هايهزینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx


 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
https://t.me/kayhanravan_ir
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