
 

رکت   شما از سر کار می آیید و بسیار خسته هستید، ولی از طرفی به مهمانی دوست بسیار نزدیکتان دعوت شده اید، شما  درخواست دوستتان یعنی ش   -1

 در مهمانی را به خواست خود یعنی استراحت کردن ترجیح میدهید. این کار حکایت از .......... صحیح شما در روابطتان دارد.

برنامه ریزی  -نگرش                             د  -ج                 هدف                    -ب              انگیزه                 -الف  

 

رد. غالم در طول سال درس هایش را با عالقه می خواند و اعتقاد دارد خواندن درس مخصوص شب امتحان نیست. غالم ...............قوی دا   -2  

برنامه ریزی    -یرونی                      د انگیزه ب  -اراده                               ج -انگیزه درونی                       ب -الف  

 

شعار )) جنگ جنگ تا پیروزی(( که در زمان جنگ تحمیلی سر داده میشد، به کدام یک از عوامل نگرش رزمندگان اشاره دارد؟   -3  

ادراک کارایی  -اراده                                  د  -باورها                               ج -اهداف                              ب -الف  

 

این عامل نگرش، عالوه بر ایجاد توانمندی ، باعث انسجام در رفتار می شود؟ -4  

هدفمندی  - باورها                                 د -ک کنترل                        ج ادرا - اراده قوی                          ب -الف  

 

س  جعفر می داند که درس خواندن و کسب تحصیالت عالی به او کمک می کند تا در آینده جایگاه شغلی خوب و پردرآمدی داشته باشد؛ اما جعفر در -5

ار ....................... شده است.دچ  نمی خواند و نمرات پایینی کسب می کند. جعفر  

بی برنامه ای   -بی هدفی                              د  -ناهماهنگی شناختی                    ج -افسردگی                          ب -الف  

 

.......... باالیی است.فردی که دانش و مهارت الزم در انجام دادن کار را در خود می یابد، دارای .......... -6  

ادراک کارایی  - عزت نفس                            د  -جرأت                                  ج - ادراک کنترل                      ب -الف  

 

احتمال تغییر نگرش ها در چه دورانی بیشتر است؟  -7  

دوران تحصیل در دانشگاه  -دوران نوجوانی                      د  -مدرسه               ج  دوران تحصیل  -دوران کودکی                     ب -الف  

 

انسان قدرت تحمل ابهام را ندارد. این جمله به کدام گزینه اشاره دارد؟ -8  

مدیریت  -د                  ادراک دارایی        -ادراک کنترل                           ج  -شفافیت                          ب -الف  

 

خص در مواجهه با شکست، دیگران و شرایط را مقصر بداند ، امکان دارد دچار .......... شود.اگر ش  -9  

همه موارد  -احساس ناتوانی در تغییر شرایط           د  -یأس و ناامیدی                           ج  -عدم تالش                    ب -الف  

 

ی غذا  کوکب  با اینکه آشپزی را دوست دارد ولی از انجام آن در نوبت خود طفره می رود و فکر میکند آشپز خوبی نیست؛ زیرا در نوجوانی چند بار -10

 را خراب کرده است و دیگر سراغ آشپزی نرفته است. مشکل کوکب چیست؟

تنبلی مفرط  -عزت نفس پایین                     د   -ج             درماندگی آموخته شده     - عدم اعتماد به نفس           ب -الف  

 

پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار بداند باعث می شود که............... اینکه فردی  -11  

شتر کند تالشش را بی -فکر کند رویدادها در کنترل او نیستند                                                 ب -الف  

اعتماد به نفسش را از دست بدهد  - رفتارهای نابهنجار از او سر بزند                                                       د -ج  

 

سومین نیاز در هرم نیازهای مازلو چیست؟ -12  

احترام -نیازهای اجتماعی              د -نیاز فیزیولوژیکی                      ج - نیاز امنیتی                  ب -الف  

 

کسب عزت و اعتبار در کدام سطح از هرم نیازهای مازلو برآورده می شود؟ -13  

هیچکدام  - نیاز اجتماعی                      د  -خودشکوفایی                           ج -احترام                   ب -الف  



 

 

؟ یچ(( استرالیایی که معلولیت دو دست و دوپا را دارد، بارتاب دهنده کدام عامل نپرش استزندگی  موفق ))نیک وی آچ -14  

ادراک کارایی  -باور                               د  - اراده                                      ج - هدفمندی             ب -الف  

 

ما خوب نخواهد شد؛ اشاره به ..................دارد. این باور که دارو بخورید یا نخورید ، سردرد ش -15  

احساس حقارت  - درماندگی آموخته شده              د - بی اثر بودن داروها                ج -بی تفاوتی شما         ب -الف  


