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  فصل پنجم: ادراك
 
 )75ام یک از توضیحات زیر تعریف عمومی ادراك است؟ (بهداشت کد-1
    .) رفتار آموخته شده از محرك هاي حسی خارجی است1
 .) فرایند بیولوژي مرکب است و ارتباطی با تجارب فردي ندارد2
   .ت) فرایند سازمان یافته از تعبیر اطالعات حاصل از ارگان هاي حسی و ترکیب آن ها با نتایج قبلی اس3
 .) فرایند مرکزي است که تنها مقدار محدودي از اطالعات را می تواند تعبیر و تفسیر کند4
 )77چه نوع پدیده اي است؟ (بهداشت  "گروه بندي ادراکی"-2
 ) خطاي ادراکی4 )ثبات ادراکی گشتالت3 ) سازمان ادراکی گشتالت2 ) استروبوسکوپی1
 )75کدام حکم درست است؟ (سراسري -3
 .) ادراك و احساس هر دو یکی است2  .راك به احساس معنا می دهد) اد1
 .) احساس به ادراك معنا می دهد4 .) ادراك و احساس از محیط متاثر نمی شوند3
این نوع خطاي ادراك  هاگر تصاویر ثابت را به طور متوالی و یکی پس از دیگري و با سرعتی معین نگاه کنیم، چنین به نظر می رسد که تصاویر حرکت می کنند، ب -4

 )75اصطالحا چه گفته می شود؟ (سراسري 
 ) گروه بندي ابتدایی4 ) قانون امرت3 ) پدیده فاي2 ) ثبات اندازه1
 )75منظور از اصطالح سازمان ادراکی چیست؟ (سراسري  -5
 زاي ادراکی) وابستگی تصویر ادراکی به روابط بین اج2 ) تقدم و تاخر محرك هاي ادراکی از ضعیف به قوي1
 ) نوع تفسیر روانی فرد از مجموعه محرك هاي ادراك شده4 ) نحوه تنظیم محرك هاي ادراکی در یک مجموعه محرك3
 )75مطالعات روان شناسی درباره پدیده توجه (دقت) حاکی از آن است که: (سراسري -6
 .و انتظارات در ادراك؛ کمتر از شدت محرك است ) اثر رغبت2 .) آن چه می توانیم در یک لحظه ادراك کنیم بسیار متنوع است1
 .) مهم ترین عامل در ایجاد توجه، تقابل محرك ها است4 .) در حالت عدم توجه نیز اثرات محرك در دستگاه ادراکی ثبت می شود3
 )87(بهداشت ه خود نزدیک می شویم ولی بزرگتر به نظر نمی آید، این پدیده چه نوع ثباتی است؟ به دوچرخ  این که ما -7
 ) شئ4 ) شکل3 ) ادراکی2 ) اندازه1
 )88دیداري ناشی از ضایعه ناحیه آهیانه راست کدام عبارت صحیح است؟ (بهداشت  –در خصوص مشکالت ادراکی  -8
   .) بی توجهی دیداري به فرایند تجسم هم ممکن است تعمیم یابد1
 .ه می شود) اصوال بی توجهی دیداري در این گونه اختالل ها مشاهد2
    .) این گونه اشخاص اغلب اشیایی رو که در سمت چپشان قرار دارد گزارش نمی کنند3
 .) این گونه اشخاص بیشتر در کارکردهاي حسی و حرکتی مشکل دارند4
؟ روشی براي مطالعه استفاده کرده استروان شناسی کودکی را تحت بررسی دارد تا متوجه شود کودك در مقابل دو شئ به کدام بیشتر چشم می دوزد. وي از چه  -9

 )90(بهداشت 
 ) نگاه تدریجی2  ) خوگیري1
 ) بررسی میزان دلزدگی4  ) عالقه مندي کودك به رنگ خاص3

 )76چیست؟ (سراسري  "آستانه اختالفی ادراك"منظور از  -10
  .) حداقل تفاوت در ادراك محرك بین دو فرد1
 .غالبا آن را تمییز می دهد) مقدار تغییر دو محرك که آزمودنی 2
    .) تفاوت بین حداقل و حداکثر شدت محرك که توسط آزمودنی درك می شود3
 .) مقدار تغییر در یک محرك که آزمودنی در نیمی از موارد بتواند آن را تشخیص دهد4

 )77تغییر درخشنده رنگ ها چه نام دارد؟ (سراسري  -11
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 ) نوسان ادراك4 حرکت ظاهري) 3 ) پدیده پورکینجه2 ) پدیده فاي1
 )78کدام عبارت در رابطه با ادراك عمق و فاصله صحیح است؟ (سراسري  -12
 .) افراد یک چشمی قادر به تشخیص فاصله اشیاء نیستند2 .) افراد یک چشمی اشیاء را به صورت سه بعدي می بینند1
 .) افراد یک چشمی نیز از نشانه هاي دو چشمی کمک می گیرند4 ) افراد یک چشمی فاصله را با نشانه هاي یک چشمی درك می کنند3

 تحریک گیرنده حسی و انتقال اطالعات به دستگاه عصبی مرکزي چه نامیده می شود؟ -13
 ) انگیزش4 ) ادراك3 ) احساس2 ) دریافت1

 )79چیست؟ (سراسري  "آستانه دو نقطه اي" -14
 .) حداقل فاصله بین دو نقطه که جدا از یکدیگر تمیز داده می شوند2 .اه آورد) حداقل تماس بین دو نقطه پوست که درد به همر1
 .) کمترین تفاوت محسوس بین دو نقطه تحریک شده4 .) کمترین انرژي الزم براي ایجاد تحریک در دو نقطه3

 )79چیست؟ (سراسري  "پس تصویر"علت مشاهده  -15
 .) پس از محرك، مکمل آن وارد عمل می شود2 .) گیرنده هاي حسی به هر تحریکی پاسخ نمی دهند1
 .) پس از محرك اصلی، اثر آن باقی می ماند4 .) گیرنده هاي حسی فورا به حالت اول بر نمی گردند3

 ز میان ابر ها است.در شب هاي مهتابی که هوا ابري و باد در حال وزیدن است وقتی به آسمان نگاه می کنیم به نظرمان می رسد ماه به سرعت در حال حرکت ا -16
 )81این پدیده در روان شناسی ادراك ................ نامیده می شود. (سراسري 

 ) استروبوسکوپی4 ) معمولی3 ) واقعی2 ) القایی1
 )81؟ (سراسري نمی شوددر مبحث سازمان دهی ادراکی، کدام پدیده جزو سازمان داده هاي حسی طبقه بندي  -17
 ) ثبات هاي ادراکی4 ) خطاهاي ادراکی3 عمق ) ادراك2 ) ادراك رنگ1

 )82پدیده فاي نمونه اي از ادراك حرکت ................. است. (سراسري  -18
 ) القایی4 ) ظاهري3 ) نسبی2 ) واقعی1

 )82در ارتباط با ادراك حرکت عبارت است از: (سراسري  "انطباق انتخابی" -19
 اقعی) ادراك حرکت و2  ) ادراك حرکت ظاهري1
 ) از دست دادن حساسیت به حرکت اشیاء به طور اختصاصی4  ) حساسیت به حرکت اشیاء به طور کلی3

 )82کدام یک از عوامل زیر از نظر مکتب گشتالت براي گروه بندي اشیاء نقش تعیین کننده دارند؟ (سراسري  -20
 تکمیل  –شباهت  –) مجاورت 2  تقویت  –بسامد  –) مجاورت 1
 مجاورت  –تقویت  –) شباهت 4  بسامد  –تکمیل  –) تقویت 3

 )82کدام عبارت درباره آزمایش امرت صحیح است؟ (سراسري  -21
 .) رد تصویر در فاصله کم بزرگتر نمایان می شود2  .) تصویر اشیاء سیاه دوام بیشتري دارد1
 .با فاصله آن است) اندازه تصویر متناسب 4 .) رد تصویر در فاصله دور کوچکتر نمایان می شود3

 )82ادراك حرکت در شیء کوچکتر در نتیجه حرکت شئ بزرگتري که آن را فرا گرفته است چه نامیده می شود؟ (سراسري  -22
 ) حرکت استروبوسکوپی4 ) حرکت مطلق3 ) حرکت واقعی2 ) حرکت القایی1

 )82کدام یک از موارد زیر مصداق فرایند نزولی در ادراك است؟ (سراسري  -23
 ) تاثیر بافت بر ادراك4 ) خطاي ادراکی3 ) ثبات مکان2 ) ثبات شکل1

 )82خطاي ادراکی عبارت است از: (سراسري  -24
 ) موجودات غیر واقعی دیدن2  ) با واقعیت سازگار نشدن1
 ) صداهاي غیر واقعی شنیدن4  ) عدم تطابق ادراك با واقعیت3
 

 )83آستانه اختالفی عبارت است از: (سراسري  -25
 ) کمترین تفاوت محسوس بین دو محرك2  ) حداقل انرژي الزم براي ایجاد درد شدید1
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 ) کمترین فاصله براي جدا ادراك شدن دو نقطه4 ) حداقل تحریک الزم براي ادراك محرك3
  )84روان شناسان شناختی معتقدند که ادراك یک فرایند ................... است. (سراسري  -26
 ) انفعالی4 ) عصبی3 ) فعال2 ) زیستی1

 )84آستانه اختالفی به چه معناست؟ (سراسري  -27
 ) کمترین نیروي الزم براي تحریک2  ) اختالف در تشخیص گرما از سرما1
 ) اختالف بین وزنه هاي دو وزنه بردار4  ) کمترین تفاوت محسوس بین دو محرك3

 )84ریم، آهن سنگین تر به نظر می رسد، علت این نوع خطاي ادراکی چیست؟ (سراسري اگر یک کیلو آهن و یک کیلو پنبه را با هم بردا -28
 ) تضاد با انتظار2  ) احساس هاي متفاوت1
 ) تفاوت در تسلط دو دست4  ) نداشتن تجربه قبلی3

 )84حرکت واقعی چگونه به وجود می آید؟ (سراسري  -29
 ) نوسان هاي ادراکی2  ) خطاي ادراکی1
 ) تحریک هاي ناشی از چند نقطه4  یک محرك) جابجایی 3

 )84خطاي عمودي به چه معناست؟ (سراسري  -30
 ) متفاوت احساس شدن دو وزنه با حجم هاي مختلف2 ) به هم رسیدن خطوط راه آهن در فواصل دور دست1
 هاي مختلف) بلندتر دیده شدن خطوط محدود به شاخک 4 ) بلندتر دیده شدن خط عمود از خط افقی هم طول آن3

 )85کدام عبارت نظریه گیبسون را نسبت به حرکت تبیین می کند؟ (سراسري  -31
 .) نشانه هاي ادراك حرکت از درون خود فرد ناشی می شود2 .) ادراك حرکت ناشی ازتجارب پیشین بیننده است1
 بی حرکت توسط یک محرك، ایجاد حرکت می نماید. ) پوشش متوالی زمینه4 .) نشانه هاي محیطی نقش ناچیزي در ایجاد حرکت ایفا می کنند3

 )85نارنجی، در یک متن خاکستري، چه رنگی خواهد بود؟ (سراسري  –پس تصویر آبی  -32
 قرمز  –) سبز 4 آبی  –) نارنجی 3 سبز –) زرد 2 سبز  –) قرمز 1

 )91همگرا به نظر آمدن خطوط موازي کدام نشانه یک چشمی است؟ (کنکور  -33
 ) ارتفاع نسبی4 ) عمق نهایی خطی3 ) اندازه نسبی2 نندگی              ) پوشا1

 )93آید؟  (کنکور اي مستقیماً اطالعاتی درباره عمق شیء به دست مییابی شیئی، از کدام نشانه فاصلهدر مکان -34
 ) اختالف منظر حرکتی4 ) شیب بافت3 ) عمق نمایی خطی2 ) اندازه نسبی1

 )88(کنکور  دهند که.........رخ یا یک گلدان، نشان مییمنذیر، مثل تصویر دو پتصاویر برگشت -35
 توانند به یک ادراك منجر شوند.) دو تحریک مختلف می2 تواند به دو ادراك مختلف منجر شود.) یک تحریک معین می1
 شود.هاي فرد تشکیل میساس) ادراك، از مجموع اح4 توانند یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند.) شکل و زمینه می3

 )89(کنکور هاي....... است یجانههاي ثانویه گویند و منظور از هیجانادراك بدون آگاهی را ادراك....... می -36
 وابسته به سطح پختگی و فردي -) پایین به باال 2  هاي اولیهوابسته به هیجان -درونی  )1
 زیست محور و جهان شمول -حسی ا ) فر4 وابسته به سطح پختگی و فردي -ي اآستانهزیر  )3

 )89(کنکور دهد؟ پدیده فاي چیست و چه چیزي را نشان می -37
 نسبی بودن ادراك ما از محیط –اثر متن یا زمینه بر ادراك ) 2 مستقل بودن ادراك از مکان –ثبات اندازه یا ثبات درخشندگی  )1
 منجر شدن یک احساس به دو ادراك –عدم تطابق ادراك با واقعیت ) 4  حساستفاوت ادراك از ا –غیاب حرکت واقعی ر ادراك حرکت د) 3
 
 )89(کنکور دهنده چیست؟ سانتی متري از فواصل یک متري و دومتري نشان 30کش ثبات اندازه، مثالً یکسان دیده شدن خط -38
 ) ادراك غیر از احساس است.2  احساس، پایه و اساس ادراك است. )1
 ) ادراك متشکل از چند احساس ساده است.4  .کندر تغییر میادراك بر حسب انتظا )3
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شود، این می هاي تازه او تلفیقهاي پیشین با یادگیريدانشجویی درباره درس فیزیولوژي رفتار انسان اطالعات قبلی دارد، به هنگام تدریس استاد، این دانسته -39
 )89(کنکور اي است؟ یدهپدموضوع نشانگر چه 

 هاي کاذب) پردازش2  یادگیرير ي دپردازش صعود )1
 یادگیرير ) پردازش نزولی د4  هاي کاذبپیوند )3

 )92شود چه نوع حرکتی است؟ (کنکور ها دیده میحرکتی که در فیلم -40
 ) روحی 4 ) واقعی3 ) القایی2 ) استروبوسکوپی1

 )91هایی که: (کنکور ادراك عبارت است از فرآیند -41
 گیرد.ها صورت میر معنی دار احساس) طی آن تلفیق و تفسی1
 هاي محرك و عوامل روانی با یکدیگر کنش متقابل دارند.ها ویژگی) براساس آن2
 پردازند که باید بین شدت دو محرك وجود داشته باشد تا آن دو قابل تمیز باشند.ها به تعیین حداقل تفاوتی می) در آن3
 تواند آن را تشخیص دهد.پردازند که دستگاه حسی میمی ها به تعیین حداقل مقدار محرکی) درآن4

 )90جریان ادراك است؟ (کنکور ر هاي صعودي، دخالت کدام یک دمنظور از فرآیند -42
 ها و امیال فرد                  ) انگیزه2 ) اطالعات و انتظارات فرد                       1
 هاي درون دادي محرك ) ویژگی4         ها  ) زمینه یا بافت یا موقعیت محرك3

 )94خطاي عمودي یعنی بلندتر دیده شدن خط عمود از خط افقی هم طول خود، در کدام یک از تصاویر میزان خط از همه بیشتر است؟ (کنکور  -43
 
 
 
 
1( A 2 (B 3 (C 4 (D 

 )94هاي رابط کدامند؟ (کنکور در بحث از احساس و ادراك، اندام -44
 ) دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک2  صل النخاع، مخچه و مخنخاع، ب )1
 ) چشم، گوش، دماغ، زبان و پوست4 هاي عرقشست دست، مردمک چشم و غده )2

 )88(کنکور  کدام است؟» ترکیب از راه تحلیل«منظور از نظریه  -45
 .اندوابستههاي خود شیء ) تصاویر ادراکی به ویژگی1
 تفسیر منطقی درباره داده حسی وجود دارد. ها تنها یک) دراکثر موقعیت2
 گیرد.هاي شیء و تجربه گذشته را به کار میکننده ویژگی) فرد ادراك3
 شود.آن مشاهده میر هاي ادراکی مختلف بسته به شرایط و بافتی است که د) صورت4

 )95(سراسري نخستین گام براي فهمیدن محل اشیاء در محیط کدام است؟ -46
 ي آنهاتفکیک اشیا از هم و پس زمینه )2  ندي اشیابدسته )1
 آنها از خود یا درك فاصله آنها فهم فاصله )4  الگوي حرکتی اشیا یا درك حرکت آنها )3

 )97ناهمخوانی دو چشمی به چه معناست؟ (ارشد بهداشت  -47
 الف) وجود فاصله بین دو چشم و کم و زیاد شدن آن

 بینندیک شیء می ب) تفاوت بین آنچه دو چشم از
 گرج) درك فاصله اشیاء از یکدیگر و از مشاهده

 هاي مختلفد) ادراك عمیق از فواصل و در مکان
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 فصل پنجم پاسخنامه 
 
 .صحیح است 3 گزینه-1

ها براي انسجام دادن به گونه مفروضایناي براي سازمان دادن همه اطالعات خام در قاب نوعی ساختار منسجم نیز الزم است ادراك عبارت است از بکارگیري وسیله
 توانیم تصمیم بگیریم و عمل کنیم.اطالعات حسی رسیده در قاب مدلی از جهان. برپایه این مدل می

 .صحیح است 2گزینه -2
صورت گروهی نیز ادراك می دهد،انسان نه تنها اشیا را در زمینه آنها تشخیص می اي هم که از چند نقطه تشکیل شده وهاي سادهاگر به الگحتی  د.کنبلکه آنها را به 

ست نگاه کنیم سته ، در ذهن خودا شابه در یک گروه. خطاهاي ادراکی بندي میآنها را د صر م ست از قراردادن عنا شباهت عبارت ا ساس  شکل برا سازماندهی  کنیم. 
 .کننده گشتالتی وجود دارندپایداري در ارتباط با عوامل تعیین

 .ستصحیح ا 1گزینه -3
 .ورده صورت دریافت هاي ادراکی در می آدمی چگونه احساس هایش را یکپارچه می کند و بدر بحث ادراك میخواهیم بدانیم آ

 .صحیح است 2گزینه -4
یگر ادراك ود. به عبارت دهاي متفاوتی ناشی شتواند از تحریکپدیده فاي: ادراك حرکت درغیاب حرکت واقعی، مثل سینما، براي نشان دادن اینکه یک ادراك معین می

 اثر خاموش و روشن شدن دو نقطه درفاصله زمانی معین (حرکت ظاهري).ر تواند هم از جابجا شدن یک محرك حاصل شود (حرکت واقعی)، هم دحرکت می
 .صحیح است 3گزینه -5
 .صحیح است 3 گزینه-6

 ن محرك در دستگاه حسی ما ثبت می شود.م، آرکی توجه نمی کنیمطالعات جدید نشان می دهد که حتی هنگامی که به مح
 .صحیح است 2گزینه -7

ثابت  سبتاًن را در فاصله اي نء آدمی آیا فاصله ي شی رغم تغییر روشنایی و زاویه ي دیددر واقع به  .ثبات ادراکی به انسان امکان تعیین فاصله اشیا را از خود می دهد
 و بدون تغییر می بیند.

 .صحیح است 1گزینه -8
 .ن را نمیبینندر هنگام تجسم یک ساختمان سمت چپ آد مثالً ؛در تجسم هم دچار مشکل می شوند ،افرادي که دچار ضایعه در این قسمت می شوند

 .صحیح است 2گزینه -9
ست از اینکه ببینیم قابلیت شد ادراك عبارت ا ست و تا چه اندازه بر هاي ادراکی تا چه اندازهپژوهش در زمینه ر صل می ذاتی ا شود. محققان اثر تجربه و یادگیري حا

 اندهایی نظیر نگریستن ترجیحی و خوگیري بررسی کردههاي ذاتی انسان، قابلیت تفکیک را در نوزادان با استفاده از روشبردن به قابلیتبراي پی
 .صحیح است 4گزینه -10
 .صحیح است 2گزینه -11

 هاي سرخ و سبز تغییر می کند پورکینجه می گویند.به پدیده اي که طی آن، حساسیت چشم به رنگ 
 .صحیح است 3گزینه -12

شود از این رو شبکیه طول براي دانستن محل هر شیء الزم است فاصله یا عمق آن را بدانیم. شبکیه سطحی دو بعدي است که پرتو جهان سه بعدي برآن افکنده می
هاي فاصله به نحوي بازسازي شوند بایست بر پایه سرنخروند و میعات مربوط به فاصله (یا عمق) از دست میکند، ولی اطالو عرض را مستقیماً در خود منعکس می

توان به هاي فاصله را میگذارند). سرنخاند که با کمک منطق و ریاضی اطالعاتی را در مورد فاصله شیء در اختیار میهاي فاصله انواع گوناگون اطالعات بصري(سرنخ
 دوچشمی و یک چشمی تقسیم کرد. دو دسته

 .صحیح است 3گزینه -13
 ن ها ادراك نامیده می شود.ستگاه عصبی مرکزي احساس و تفسیر آتحریک گیرنده حسی و انتقال اطالعات به د

 .صحیح است 2گزینه -14
 .صحیح است 3گزینه-15
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اما پس تصویر به دلیل اینکه گیرنده هاي حسی به سرعت به حالت اول بر نمی  ،فتددر انطباق انتخابی زوال حساسیت به حرکت در هنگام تماشاي حرکت اتفاق می ا
 گردند اتفاق می افتد.

 .صحیح است 1گزینه -16
شیء کوچکتر را به ذهن القا می شیء بزرگ در جوار  ست که حرکت کردن یک  شیا بر کند. وظیفه درك حرکت واقعی (که براثر حرکتحرکت القایی ا صویر ا کردن ت

ام شده هاي انجهاي منفرد و آزمایشهاي خاصی از دستگاه بینایی است، دلیل این اظهارنظر، ثبت فعالیت سلولشود) در مغز، برعهده سلولي شبکیه به ذهن القا میرو
 در مورد انطباق انتخابی است.

 .صحیح است 3گزینه -17
 .ن ها متفاوت استن آوجود امد خطاهاي ادراکی جز سازمان دهی ادراکی نیستند و دلیل به

 .صحیح است 3گزینه -18
  4پاسخ سوال

 .صحیح است 4گزینه -19
 15پاسخ سوال 

 .صحیح است 2گزینه -20
 باهت،ش روان شناسان گشتالتی چند عامل تعیین کننده براي گروه بندي تعیین کرده اند که شامل مجاورت، .انسان اشیا را در گروه بندي هاي خاصی مشاهده می کند

 تکمیل است.داد مناسب و امت
 .صحیح است 4گزینه -21

شبکیه شیء عالوه بر توجّه به اندازه تصویر  شده نکته دیگري را هم مورد توجّه خود قرار می ،اي آنانسان به هنگام درك اندازه  دهد که عبارت است از فاصله ادراك 
 .ا به فاصله آنها نیز بستگی داردامرت نشان داد که قضاوت انسان درباره اندازه اشی 1881. در ءآن شی

 .صحیح است 1گزینه -22
 16پاسخ سوال 

 .صحیح است 4گزینه -23
گیرد و اگر این انتظار برآورده شود، براي شناسایی به در پس فرآیندهاي نزولی، اثر بافتار در ادراك مطرح است، چون از هر بافتار انتظار ادراکی خاص در ذهن شکل می

 افتد.) کمتري نیاز میاطالعات (درونداد
 .صحیح است 3گزینه -24
 .صحیح است 2گزینه -25

 کمترین تفاوت در مقدار دو محرك که براي تشخیص وجود دو محرك متفاوت الزم است.
 .صحیح است 2گزینه -26
 .صحیح است 3گزینه -27

 25پاسخ سوال 
 .صحیح است 2گزینه -28
 .صحیح است 3گزینه -29

 ید و نیازمند وجود یک محرك است.غیاب یک محرك واقعی به وجود نمی آ حرکت واقعی هیچ گاه در
 .صحیح است 3گزینه -30
 .صحیح است 4گزینه -31
 .صحیح است 3گزینه -32
 .صحیح است 3گزینه . 33

یاي ازه نسبی است. وقتی به تصویر ردیفی از اشهاي یک چشمی تا حد زیادي ادراك عمق را تجربه کرد. نشانه اول اندتوان با استفاده از نشانهفقط با یک چشم هم می
آیند. دومین نشانه یک چشمی، پوشانندگی است. اگر شیء طوري در تصویر همانند اما متفاوت از لحاظ اندازه نگاه کنیم، اشیاي کوچکتر در فاصله دورتري به نظر می
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تر هایی که نزدیکآید. نشانه سوم ارتفاع نسبی است. از میان اشیاي همانند، آنتر به نظر میدیگر گردد، شیء پوشاننده نزدیک ءیگرفته باشد که مانع دیده شدن ش قرار
ویی شوند که گشود. هنگامی که خطوط موازي، همگرا به نظر آیند، طوري ادراك میشوند. نشانه چهارم عمق نمایی خطی نامیده میبه خط افق باشند دورتر ادراك می

 دند.گردر دوردست ناپدید می
 .صحیح است 3گزینه . 34

 هاي گیبسون اشاره دارد.یابی مستقیم عمق اشیا دارد که به یافتهشیب بافت اشاره به مکان
 .صحیح است 1گزینه . 35

 کامالًهاي تواند ادراكنظر گرفت این است که یک تحریک حسی معین میر متفاوت از احساس د کامالًبهترین دلیل براي نشان دادن اینکه باید ادراك را رویدادي 
وسط آن هاي رابین است، که تپذیر از ابداعتوانند به ادراك واحدي منجر شوند. تصاویر مبهم، دو پهلو یا برگشتهاي حسی متفاوت میمتفاوتی ایجاد کند و تحریک

سط رخ یا یک گلدان. اگر درتصویر به نقطه سیاه بین دو بینی (یا ومینشود نشان داد، مثل تصویر دو هایی را که از یک تحریک حاصل میتوان تغییر پذیري ادراكمی
اده دهد که دو ادراك متفاوت از یک مگلدان) خیره شوید، خواهید دید که بازگشت و تبدیل یک ادراك به ادراك دیگر، به حرکت چشم نیاز ندارد. این آزمایش نشان می

 آیند.حسی معین بوجود می
 .صحیح است 3گزینه  36

هاي ه هیجانهاي اولیه زیستی هستند درحالیکهاي اولیه مطابق با سایتاي، توانایی یافتن اطالعاتی است که سطح زیرآگاهی هشیارانه ما هستند. هیجانادراك زیرآستانه
 ثانویه وابسته به سطح پختگی و فردي دارد.

 .صحیح است 3گزینه . 37
راك هاي متفاوتی ناشی شود. به عبارت دیگر ادتواند از تحریکمثل سینما، براي نشان دادن اینکه یک ادراك معین میپدیده فاي: ادراك حرکت درغیاب حرکت واقعی، 

 اثر خاموش و روشن شدن دو نقطه درفاصله زمانی معین (حرکت ظاهري).ر تواند هم از جابجا شدن یک محرك حاصل شود (حرکت واقعی)، هم دحرکت می
 .صحیح است 2گزینه  .38

 ماند.کند اما ادراك ثابت میتوان نشان داد ادراك غیر از احساس است: ثبات درخشندگی و ثبات اندازه است، زیرا محرك تغییر میها میدو مثال بسیار مهم که با آن
 .صحیح است 1گزینه . 39

ظارات هاي نزولی را دانش پیشین شخص و انتشوند. حال آنکه فرآیندیمکیب شوند و اطالعات جدید با اطالعات قبلی ترها فعال میهاي صعودي تنها با دروندادفرآیند
 کند.او هدایت می

 .صحیح است 1گزینه . 40
اوت هاي بی حرکت است که  هریک با عکس پیش از خود، اندکی تفبینیم، حرکت استروبوسکوپی است. فیلم متشکل از یک رشته عکسحرکتی که در فیلم ها می

هاي تاریک وجود دارد. سرعت نمایش عکس ها بسیار مهم است. در نخستین دوران فیلم سازي، افتند و بین آن ها فاصلهبا توالی سریعی روي پرده میدارد. عکس ها 
تصویر در ثانیه نمایش داده  24 رسیدند. امروزه معموالً هاي اولیه پرشتاب و ناپیوسته به نظر میتصویر در هر ثانیه بود و در نتیجه فیلم16این سرعت خیلی کم یعنی 

 شود تا پرش فیلم کمتر شود.شود و هر تصویر هم چند بار پشت سر هم تکرار میمی
 .صحیح است 1گزینه . 41

هستند که  اییهشویم. در سطح روانشناختی، احساس ها تجربهشناختی یا روانشناختی، اغلب اوقات بین احساس و ادراك تمیز قائل میدر هر دو سطح تحلیل زیست
 گیرد.شوند و در ادراك تلفیق و تفسیر معنادار احساس ها (مثل این ماشین آتش نشانی است) صورت میهاي ساده (مثالً نور قرمز چشمک زن) ایجاد میتوسط محرك

 .صحیح است 4گزینه . 42
ر افتد. بازشناسی شیء به عنوان چراغ بها و انتظارات شخص به جریان میا دانستههاي نزولی بشود. حال آنکه فرآیندها فعال میهاي صعودي تنها با دروندادفرآیند

 هاي بنیادي آن، فرآیند صعودي است.اساس توصیف حجم
 .صحیح است 4گزینه . 43
 .صحیح است 1گزینه . 44
 .صحیح است 3گزینه . 45

را تحت تأثیر قرار  هاي قبلی کیفیت ادراكتجارب قبلی. بنابراین طبیعی است که آموختهپردازان شناختی معتقدند ادراك یعنی تعبیر و تفسیر احساس به کمک نظریه
ومندي هایی هستند که در تأثیر نیرهاي نزولی همان فرآیندها نیز متفاوت خواهد بود. فرآیندهاي آنهاي گذشته افراد متفاوت است بنابراین ادراكدهند. چون تجربهمی
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ید اندکی درونداد شناساند. معلومات قبلی شما به انتظار نیرومندي انجامیده است و براي بازشناسی کسانی که از قبل میاشیا و اشخاص نهفتهبافت بر ادراك آدمی از 
 کند.کفایت می

 .صحیح است 2گزینه -46
 هم و از پس زمینه آنهاست.یابی: نخستین گام براي فهمیدن محل اشیاء در محیط تفکیک ساده در محیط، تفکیک ساده اشیاء از مکان

 صحیح است. 2گزینه  -47
 بینندتفاوت بین آنچه دو چشم از یک شیء می

اي از هم دارند و هر چشم از هر صحنه تصویري دارد که با تصویرچشم توانند فاصله یا عمق را با کمک هم استنباط کنند که در صورت، فاصلهدوچشم از آن رو می 
 شود.متفاوت است. اصطالح اختالف منظر دوچشمی به همین تفاوت مناظر دیده شده با هر چشم اطالق می دیگر از همان صحنه اندکی

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 
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  نهم: زبان و اندیشه فصل
 
 )75اختالل در: (بهداشت  عالمت شاخص در آفازي ورنیکه عبارت است از-1
 ) نامگذاري4 ) تکرار مطالب3 ) فهم مطالب2 ) روانی گفتار1
 )76چیست؟ (بهداشت  )Cognitive Dissonanceمنظور از ناهماهنگی شناختی (-2
 ) عدم توانایی ذهنی فرد در حل تناقضات و تعارض هاي شناختی2 ) عدم توانایی فرد در ادراك مسائل اجتماعی1
 ) عدم حساسیت فرد به برخی از معیارهاي شناختی4 اسیت روانی در درك مسائل شناختی) عدم حس3
 )76کودك در مرحله پیش عملیاتی به این دلیل قادر به استفاده از استدالل منطقی نیست که: (بهداشت -3
    .حرکتی نیست -) قادر به استفاده از نماد ها و زبان، گسترده تر از مرحله حسی1
 .روابط علت و معلول را دارد، اما قادر به مقایسه و تفکیک آن ها نمی باشد) احساس 2
    .) تفکر کودك در این مرحله کامال اوتیستیک است3
 .) تفکر و استدالل در سطح ادراك مستقیم بوده و منطق او براي ارتباط بر مبناي مجاورت است4
 )77عمدتا مستلزم تفکر ............ است. (بهداشت به نظر برخی از متخصصین روانشناسی اکتشاف و خالقیت -4
 واگرا –) همگرا 4 انتزاعی -) واگرا 3 شهودي –) نمادین 2 انتزاعی –) همگرا 1
 )80(بهداشت چیست؟  "طرحواره"مفهوم  -5
 ) بازنمایی اطالعات از طریق فرایند ادراك2 ) بازنمایی انتزاعی از اشیاء یا رویدادهاي جهان واقعی1
 ) ثبت، ذخیره کردن و پردازش اطالعات4 .ازنمایی و به خاطر آوري اطالعات که قبال به حافظه سپرده است) ب3
 )75آدمی وقتی می اندیشد که: (سراسري -6
 .) با مساله خاصی مواجه شود2  .) از تربیت درست برخوردار باشد1
 .) مورد تشویق قرار گیرد4  .) به مقدار کافی تجربه داشته باشد3
 )75استدالل قیاسی یعنی چه؟ (سراسري -7
 ) استعداد پیدا کردن سریع کلمات و اعداد2  ) استعداد دریافت سریع اجزاي بینایی1
 ) توانایی پیدا کردن مثال بر اساس قوانین کلی4 ) توانایی استخراج قوانین کلی از روي مثال ها3
 )85اله بیانگر ............... است. (بهداشت توانایی فرد در ارائه راه حل هاي مختلف براي حل یک مس-8
 ) تفکر واگرا4 ) تفکر فراگیر3 ) تفکر تطبیقی2 ) تفکر همگرا1
 )88کودك دو ساله اي که از نظر هوش، تکلم و زبان داراي رشد طبیعی است، داشتن کدام یک از ویژگی هاي زیر الزامی نیست؟ (بهداشت  -9
 ) توانایی نام بردن خیلی از اشیاي رایج2  واژه 300 – 200توانایی استفاده از  )1
 "اگر، زیرا، ولی... ") توانایی استفاده از 4 .) پیروي از دستورات ساده اي که همراه با اشاره نیستند3

 )77(سراسري  چامسکی داراي نظریه در چه زمینه اي است؟ -10
 یا یادزدودگی) فراموشی 4 ) تحول زبان3 ) تحول شناختی2 ) اندوزش یا حافظه1

 در روانشناسی به چه معناست؟ "مفهوم" -11
 .) آن چه از یک کلمه مستفاد می شود2  ) مجموعه تفسیرهاي ما از کلمات1
 ) انتزاع خصوصیات مشترك گروهی از اشیاء، رویدادها و افکار4  ) انتزاع معناي یک شیء، فکر یا رویداد3

 )80روش یادیار موثرتر است؟ (سراسري  در یادگیري کلمات زبان هاي خارجی، کدام -12
 ) سازماندهی کلمات 4 ) کلید واژه3 ) تصویرسازي2 ) بسط معنایی1
 

 )82به کدام دسته از اختالالت ناشی از ضایعات مغزي اصطالحا آفازي گفته می شود؟ (سراسري  -13
 ) حرکتی4 ) تکلم3 ) ادراك2 ) حافظه1
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 )85ات، اثر تقدم بیشتر ناشی از ................ است. (سراسري در برداشت هاي کلی انسان از موضوع -14
 ) تفسیر پدیده ها2  ) خود طرحواره1
 ) آخرین اطالعات در شکل گیري و برداشت4  ) پردازش طرحواره3

 )87کنند چه نام دارند؟ (کنکور هاي مسئله را تضمین میهایی که جوابراهبرد -15
 هاي اولیه) نمونه4 ) مفاهیم کلیدي3 فیهاي اکتشا) روش2 هایتمالگور )1

 )89(کنکور کنند. هایی هستند که گروه بندي اشیاء، وقایع و خصایص را تضمین می............... راهبرد -16
 هاي اکتشافی) روش4 هاي اولیه) نمونه3 ) مفاهیم 2 الگوریتم )1

 )91رشد گفتار درکودك بیانگر تأثیر کدام عامل است؟ (کنکور  -17
 هاي ارثی فرد) ویژگی2  ) تربیت و یادگیري1
 ) تعامل بین خصوصیات ارثی و تجربی4 ) رسیدن به سطح معینی از رشد جسمانی     3

 )95(کنکور مراحل حل مسئله به ترتیب کدامند؟ -18
 بازنمایی مسئله –تجزیه هدف  –تعیین هدف  –انتخاب راهبرد  )1
 انتخاب راهبرد –جزیه هدف ت –تعیین هدف  –) بازنمایی مسئله 2
 انتخاب راهبرد –بازنمایی مسئله  –تجزیه هدف  –تعیین هدف  )3
 تجزیه هدف –تعیین هدف  –انتخاب راهبرد  –) بازنمایی مسئله 4
 )98کدام مورد در زمینۀ واحدها و فرایندهاي زبان، درست است؟ (سراسري -19
 شود.ها، واژه شنیده میواج) از ترکیب 2  ها کار دشواري است.) ترکیب واژك1
 .ها استنیاز از تحلیل واژه) انسان براي فهمیدن جمل، بی4  توان واژه به حساب آورد.) تکواژها را نمی3

 )98شود؟ (سراسري پریشی دیده میمکث و تکلّم غیرروان در آغاز جمله و بین کلمات، در کدام نوع از زبان -20
 معنایی )4 ) فراگیر3 ) بروکا2 ) واجی1
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 فصل نهم پاسخنامه 
 
 .صحیح است 1گزینه -1
 .فازي ورنیکه مربوط به اختالل روانی در گفتار است و فرد نمی تواند به صورت عادي صحبت کندآ
 .صحیح است 2گزینه -2
 .صحیح است 4گزینه -3

 بنابراین نمی تواند استدالل منطقی داشته باشد. .رت استتفکر و استدالل کودك در سطح ادراك مستقیم است و منطق او براي ارتباط بر مبناي مجاو
 .صحیح است 4گزینه -4

 روش هایی خالف روش هاي معمول پیدا کند. اما در خالقیت باید تفاوت واگرا باشد و ،براي اکتشاف فرد باید داراي تفکر همگرا باشد
 .صحیح است 1گزینه -5

هاي ها است. معناي دیگر طرحواره، اطالعاتی است که راجع به نحوه رفتار کردن در موقعیتفراد، اشیاء رویدادها و موقعیتاي از ابه معناي بازنمود ذهنی دسته طرحواره
 .خاص داریم

 .صحیح است 2گزینه -6
 انسان معموال هنگامی که با مشکل یا مسئله ي خاصی رو به رو می شود می اندیشد.

 .صحیح است 4گزینه -7
یعنی اگر مقدمات استدالل درست باشند محال است که نتیجه آن نادرست  ،ترین برهان آن است که اعتبار قیاسی داشته باشندانان معتقدند قويدقواعد منطقی: منطق

 باشد.
 .صحیح است 4گزینه-8

 .ی براي یک مسئله می اندیشدمتنوع ه حل هاي زیاد وامعموال ر ،و فردي که داراي تفکر خالق است نشان دهنده ي خالقیت یک فرد است تفکر وا گرا
 .صحیح است 4گزینه -9

ساله ممکن است براي 2یک بچه مثالً  دهند.یعنی به مفاهیم نزدیک تعمیم می ،کنندهاي خود را فراگستري میساله براي پرکردن این فاصله واژه 2,5تا 1هاي بچه
 دلیل که در مورد معناي آن تردید دارد.نه به این  ،استفاده کند» هاپو«همه مفاهیم گربه، گاو، سگ از واژه 

ها گذارد و در نتیجه بسیاري از این فاصلهرود؛ احتماالً به این دلیل که تدریجاً ذخیره واژگانی کودك رو به افزایش میسالگی به بعد فراگستري تدریجاً از بین می 5/2از 
واژه باشد، در حالی که در شش  25سالگی ممکن است  5/1کند، ذخیره واژگانی کودك در د میشوند. از آن پس ذخیره واژگانی تقریباً به شکل انفجاري رشکم می

 هاي جدید نوعی آمادگی قبلی دارند.هها براي آموختن واژرسد که بچهرسد. به نظر میواژه می 15000سالگی به حدود 
هاي منفرد، ها به تدریج از ترکیب واژهکند. بچهاي را آغاز میفراگیري واحدهاي عبارتی و جملهسالگی  5/2تا  5/1هاي پیچیده: کودك در هاي ابتدایی به جملهاز جمله

 سازند.اي نظیر دوچرخۀ مهدي (این دوچرخه مهدي است) میگفتارهایی دو کلمهپاره
 .صحیح است 3گزینه -10
 .صحیح است 4گزینه -11

صی را تداعی میست، یعنی مجموعههر مفهوم، معرف یا بازنمود کلی یک مقوله از چیزها ا ست که مقوله خا صفات ا کنند. مفاهیم چند کارکرد عمده در حیات اي از 
 کنند.جویی شناختی کمک میذهنی دارند، یکی این که با تقسیم جهان به واحدهایی قابل تدبیر و اداره کردنی به صرفه

 .صحیح است 3گزینه -12
شود، این یاد مشهور، روش مکانی خوانده میهاي کمکهاي اقالم مربوط بسیار مفید است. یکی از نظامي مرتبط کردن زوجمعلوم شده است که تصویرهاي ذهنی برا

نامربوط خیلی خوب عمل میروش بویژه در مورد توالی منظمی از اقالم دلخواه نظیر واژه کار هایی  به  خارجی  غات  یادگیري ل که براي  یدواژه هم  کند. در روش کل
 .شودسازي استفاده میود، از تصویررمی
 .صحیح است 3گزینه -13

 فازي ورنیکه و بروکا است.زي می گویند که دو نوع معروف آن آاختالالتی که مربوط به حوزه ي تکلم هستند آفا
 .صحیح است 3 گزینه-14
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اي که بر ذهن ما تی یا جسمی افراد یک گروه اجتماعی هستند. کلیشهاي استنباط راجع به صفات شخصیهاي اجتماعی است که مجموعهیک نوع طرحواره مهم، کلیشه
 تري ممکن است تحریف شده باشد.آوریم به نحو جديتر باشد، آنچه به یاد میحاکم است هرچه با آن فرد نامتناسب

 .صحیح است 1گزینه -15
 اي مختلفی دارند.هکنند و شکلهایی هستند که راه حل مسئله را تضمین میها راهبردالگوریتم

 .صحیح است 2گزینه -16
 کنند.هایی هستند که گروه بندي اشیاء، وقایع و خصایص را تضمین میمفاهیم راهبرد

 .صحیح است 4گزینه  -17
اره تردیدي در نقش ما در این برسیده باشد تا یادگیري بتواند موثر واقع شود.  جسمانی رشدرشد گفتار در کودك مستلزم این مسئله است که کودك به سطح مناسبی از 

ان پرورش هاي فرانسوي زبشوند به انگلیسی و کودکانی که در خانوادههاي انگلیسی زبان بزرگ مییادگیري نداریم. درست به همین دلیل کودکانی که در خانواده
گیرد ولی تواند زبان یاد ببه همین سبب نیز کودك در خانواده ي خود میکنند. عوامل فطري نیز نقشی در این زمینه دارند و اند به زبان فرانسوي صحبت مییافته
اي و نحوي خواهد بود، زیرا در همین سطح از زبان است که مسائل مهم یادگیري زبان مطرح هاي جملهتوانند. در اینجا تاکید بر واحدهاي دست آموز خانگی نمیحیوان
 شود.می
 .صحیح است 2گزینه -18
 صحیح است. 2گزینه  -19

یص هاي متفاوت زبان را تشخواج ها معرف طبقه اي از اصوات هستند که از لحاظ فیزیکی متفاوتند اما به صورت واج واحدي ادراك می شوند. انسان می تواند صوتهاي واج 
 باهم ترکیب شوند به عنوان واژه ادراك می شوند.  دهد اما در تشخیص صوتهایی که به واج واحدي تعلق دارند چندان کارآمد نیست. واجهایی که به طرز صحیحی

 صحیح است. 4 گزینه-20
ه عبارتی در آغاز ب .میدهند پاسخ تلگرافی و غیرسلیس صورت به میشوند وقتی محبور دارند، صامت حالت ندارند، مشکلی جمالت معنی درك افراد مبتال به افازي بروکا در

 دارند.جمالت و بین کلمات مکث و تکلم غیرروان 
 

  



 

  

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
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 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 
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