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 عمومیروانشناسی 

تست طبقه بندی شده با  0111شامل  
 حل تشریحی جامع

 تالیف:

 فاطمه صفرزاده مقدم
 

گروه آموزشی مقدم، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند 
آوري و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، ع كنكور كارشناسی ارشد و دكتري، و همچنين فرصت كم براي جمعاست. تنوع و تعدد مناب

باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میهمواره از جمله دغدغه
جويی در وقت و يادگيري كامالً هدفمند، راه حل مناسبی براي اين مسئله رفهكنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با ص

 باشد. آرزومنديم توانسته باشيم در اين اثر ،نياز شما را جهت كسب رتبه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.
هاي طبقه بندي شده تست با تست  0111نكته  0111تست زدن براي فهم نكات كليدي هر مبحث بسيار كمک كننده است و كتب 

همراه با حل تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گردآوري شده، براي يادگيري نكات كليدي و تستی هر مبحث، 
 گزينه بسيار مناسبی است.
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 تست روانشناسی عمومی بر اساس آن تدوین شده عبارتند از: 0111نکته  0111منابعی که کتاب 

 ،متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه براهنی، محمد نقی، انتشارات رشدتکینسون، ریتا ال ا .0

 سانتراک، جان دبلیو، زمینه روانشناسی عمومی، ترجمه فیروز بخت، مهرداد، نشر رسا .2

 گنجی، حمزه، روانشناسی عمومی، نشر ساواالن .3

 رشدهیلگارد، ارنست، زمینه روانشناسی، ترجمه براهنی، محمد نقی، انتشارات  .4

 

 فهرست مطالب

 فصل اول: رویکردها و تاریخچه روان شناسی

 های زیستی رفتارپایهفصل دوم: 

 فصل سوم: رشد

 فصل چهارم: احساس و ادراک

 فصل پنجم: هشیاری و حاالت مختلف آن

 فصل ششم: حافظه و فراموشی

 فصل هفتم: تعارض و فشار روانی

 فصل هشتم: انگیزش و هیجان

 فصل نهم: شخصیت

 دهم: اختالل های رفتاریفصل 

 فصل یازدهم: نکات مربوط به توانایی های ذهنی و روانشناسی اجتماعی
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 رشد
 گیرد؟های زبانی در کدام حیطه قرار میدر روانشناسی رشد بررسی توانایی .0

 ( رشد اجتماعی4 ( رشد شخصيت 3 ( رشد شناختی2 ( رشد جهانی 0

 بندد؟های وی بر آن نقش میسفیدی است که تجربه به اعتقاد چه کسی ذهن نوزاد همانند لوح .2

  ( كانت4 ( دكارت3 ( روسو2 ( الك0

 آید؟مطابق نظر چه کسی همۀ دانش ما از طریق حواس بدست می .3

 ( دكارت4 ( الك3 ( گزل2 ( روسو0

هر نوع بزرگسالی تبدیل تواند، صرف نظر از آنچه کودک به ارث برده، اورا به به اعتقاد پیروان کدام مکتب آموزش اولیه می .4

 کند؟

 ( وجودگرايی4 ( انسان گرايی3 ( شناخت گرايی2 ( رفتارگرايی0

 شود؟های ارثی در طی کدام فرایند آشکار میاثر تعیین کننده .5

 ( رشد4 ( پرورش3 ( تكامل2 ( رسش0

 تواند در گفتارش جمله به کار برد؟هیچ کودکی قبل از چه زمانی نمی .6

 سالگی2( 4 سالگی 5/0( 3 یسالگ 0( 2 ماهگی 6( 0

 مفهوم مرحله در روانشناسی رشد کدام است؟ .7

 يابد.( رفتارها در هر مرحله حول موضوعی بارز يا مجموعه خصوصيات بهم پيوسته سازمان می0

 ( رفتارهاي هر مرحله با رفتارهاي مراحل قبل و بعد تفاوت كيفی دارد.2

 ودكان يكسان است.ها در مورد همۀ ك( مراحل و ترتيب توالی آن3

 باشند.( همه موارد مذكور صحيح می4

ها باید رویدادهای خاصی صورت گیرد تا رشد های سرنوشت سازی در زندگی فرد است که طی آنکدام مفهوم بیانگر دوره .8

 طبیعی میسر شود؟

 ( مرحله تحول4 ( طراز تحول3 هاي بحرانی( دوره2 هاي حساس( دوره0

 طبیعی اندامهای جنسی کدام بازۀ زمانی بارداری است؟دورۀ حساس برای رشد  .9

 هفتگی 12تا  10( 4 هفتگی 10تا  8( 3 هفتگی 7تا  6( 2 هفتگی 6تا  2( 0

 اینکه اندام جنسی اولیه تبدیل به ساختار جنسی زنانه شود، به کدام عامل بستگی دارد؟ .01

 xx( آرايش كرومزومی xy  2( آرايش كرومزومی 0

 ( عدم وجود هورمونهاي مردانه4  ( وجود هورمونهاي زنانه3

http://www.ravangam.com/


4 
 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 

 بینایی چندسال اول زندگی است؟دورۀ حساس رشد  .00

 سال7( 4 سال5( 3 سال3( 2 سال0( 0

 های صمیمانه بین فردی کدام است؟دورۀ حساس برای شکل گیری  دلبستگی .02

 ( جوانی4 ( نوجوانی3 ( سنين پيش دبستانی2 ( سال اول زندگی0

 کم رشد یافته ترین توانایی نوزاد در هنگام تولد مربوط به کدام حس است؟ .03

 ( بويايی4 ( چشايی3 ( بينايی2 شنوايی( 0

 دقت دید نوزادان چقدر است؟ .04

0 )20

200
   2 )20

20
   3 )20

100
   4 )20

660
   

20دقت دید کودک در چه سنی به  .05

100
 رسد؟می 

 ماهگی02( 4 ماهگی6( 3 ماهگی4( 2 ماهگی2( 0

 خوبی بزرگساالن ببیند؟تواند بهکودک از چه سنی می .06

 سالگی3( 4 سالگی2( 3 سالگی0( 2 ماهگی6( 0

 کدام عبارت نادرست است؟ .07

 كنند.( نوزادان به رغم نارسايی بينايی، وقت زيادي را فعاالنه صرف نگاه كردن به اطراف خود می0

 ترين تضاد برخوردارند.شوند كه از بيشمجذوب قسمتهايی از محيط خود می( نوزادان مخصوصاً 2

  دهند.هاي انحنادار ترجيح میهاي متشكل از خطوط مستقيم را بر طرح( نوزادان طرح3

 دهند.هاي ساده ترجيح میهاي پيچيده را بر طرح( نوزادان طرح4

 شود؟پاسخ گرداندن سر در چه زمانی ناپدید می .08

 هفتگی8( 4 هفتگی6( 3 هفتگی4( 2 گیهفت2( 0

 دهند؟از چه سنی کودکان حتی در تاریکی هم دست خود را در جهت منبع صدا حرکت می .09

 ماهگی6( 4 ماهگی4( 3 ماهگی3( 2 ماهگی2( 0

توانند محل صدا را دهند و میاز چه سنی کودکان به صدایی که به مناظر جالب همراه باشند، توجه فراوان نشان می .21

 ترمشخص کنند؟دقیق

 ماهگی 10( 4 ماهگی 8( 3 ماهگی 6( 2 ماهگی 4( 0

 نیستند، به کارتواند اصوات را که در زبانش رایج با رسیدن کودکی به چه سنی، اطالعات او دربارۀ زبان به حدی است که می .20

 نبرد؟

 ماهگی02( 4 ماهگی8( 3 ماهگی6( 2 ماهگی4( 0

 آورند؟ای آویزان، زبان خود را بیرون مینوزادان پس از چشیدن کدام طعم، با لب و لوچه .22

 ( شيرين4 ( تلخ3 ( ترش2 ( شور0

 گیرد؟در نوزادان در هنگام بذل توجه چه تغییری در ضربان و تنفس شان صورت می .23

 كاهش تنفس –( افزايش ضربان قلب 2 افزايش تنفس –( كاهش ضربان قلب 0

 افزايش تنفس -( افزايش ضربان قلب4 كاهش تنفس –( كاهش ضربان قلب 3
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 نوزادان از چه سنی حافظۀ نسبتاً خوبی دارند؟ .24

 ماهگی6( 4 ماهگی3( 3 ماهگی2( 2 ماهگی0( 0

 کدام عبارت نادرست است؟ .25

 دهند.به صداي مردان ترجيح می( نوزان صداي زنان را 0

 دهند و پخش نوار صداي ضربان قلب براي نوزادان اثر تقويت كننده دارد.( نوزادان صداي ضربان قلب را ترجيح می2

 دهند.( نوزادان صداي مادر خود را به صداي زنان ديگر ترجيح می3

 دهند.( نوزادان صداي پدر خود را به صداي مردهاي ديگر ترجيح می4

 آید؟به اعتقاد پیاژه تا چه سنی توانایی تقلید در کودک به وجود نمی .26

 ماهگی 24( 4 ماهگی08( 3 ماهگی02( 2 ماهگی6( 0

 کدام عبارت نادرست است؟ .27

 كنند.( نوزادان نه فقط حاالت چهره بلكه حركات سر را نيز تقليد می0

 ودكان دو يا سه ماهه است.تراز برانگيختن تقليد در ك( برانگيختن تقليد در نوزادان سخت2

 توانند بين حاالت مختلف چهره تمايز قائل شوند( نوزادان می3

 كنند.( نوزادان حاالت جديد چهره را تقليد می4

این های موجود خود درک کند، پیاژه کند آن را در چهارچوب طرحوارهدر مواجهه با هر شیء یا رویداد تازه، کودک سعی می .28

 امید؟فرایند را چه ن

 ( برون فكنی4 ( درون فكنی3 ( درون سازي2 ( برون سازي0

راه جهان بینی خود این کند و ازاگر طرحوارۀ موجود انطباق کافی با رویداد جدید نداشته باشد، کودک طرحواره را دگرگون می .29

 فرایند را چه نامید؟این  دهند. پیاژهرا گسترش می

 3و2( 4 برون سازي( 3 ( انطباق2 ( همانند سازي0

 روش شناسی کدام نظریه پرداز روش بالینی غیر رسمی مشاهده و مصاحبه با کودکان بود؟ .31

 ( اريكسون4 ( فرويد3 ( پياژه2 ( گزل0

 شود؟حرکتی رشد شناختی محسوب نمی –های مرحلۀ حسی یك از موارد زیر جز ویژگیکدام .30

 شناسد.عنوان عامل اعمال خودش باز می( خود را به 2 دهد.( خود را از اشياء تميز می0

 يابد.( به مفهوم نگهداري ذهنی دست می4 يابد.( به مفهوم پايداري شیء دست می3

 گردد؟های مرحلۀ پیش عملیاتی رشد شناختی محسوب نمییك از موارد زیر جزء ویژگیکدام .32

 گيرد.ژه را ياد میتصوير ذهنی و وا صورت( كودك استفاده از زبان و بازنمايی اشياء به0

 كند.بندي می( اشياء را برحسب يک ويژگی طبقه2

 تواند دربارۀ اشياء و رويدادها به طور منطقی فكر كند.( می3

 ( تفكرش خود محور است.4

 یابد؟یك از مراحل رشد شناختی پیاژه به مفهوم نگهداری ذهنی دست میکودک در کدام .33

 ( عمليات صوري4 مليات عينی( ع3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0
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 یك از مراحل رشد شناختی امکان پذیر است؟آینده و جهان بینی در کدامبررسی مسائل فرضی، .34

 ( پيش عملياتی4 ( عمليات صوري3 ( عمليات عينی2 حركتی -( حسی 0

 د هستند؟یك از مراحل رشد شناختی کودکان سرگرم کشف روابط بین اعمال خود و پیامدهای اعمال خوطی کدام .35

 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0

 حرکتی دستیابی به کدام مفهوم است؟–کشف مهم کودک در مرحلۀ حسی  .36

 ( رفتار سمبوليک4 ( خومحوري3 ( نگهداري ذهنی2 ( پايداري شیء0

 کدام عبارت نادرست است؟ .37

 شود.آغاز می( در حدود يک و نيم تا دوسالگی كاربرد زبان 0

ها هنوز به شيوه منطقی سازمان نيافته ها و تصاوير ذهنی آنتوانند به شيوه نمادي فكر كنند اما واژه( هرچند كودكان سه يا چهارساله می2

 اند.

 ( پياژه دو تا هفت سالگی را مرحلۀ رشد شناختی پيش عملياتی خوانده است.3

 سازي، تركيب و يا تغيير دادن اطالعات به شيوه منطقی.است از روش ذهنی جدا( عمليات صوري عبارت4

تواند در آن واحد توجه خود را بر بیش از است که کودک نمیاین یك از مراحل رشد شناختیبه نظر پیاژه جنبۀ کلیدی کدام .38

 یك جنبه از موقعیت متمرکز سازد؟

 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عمليات2 حركتی -( حسی 0

 شود؟خستین مرحلۀ درک قواعد در کدام دورۀ رشد شناختی ظاهر مین .39

 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0

 شود؟دومین مرحلۀ درک قواعد از چه سنی دیده می .41

 سالگی 7( 4 سالگی 5( 3 سالگی 3( 2 سالگی 2( 0

 باشد؟کدام عبارت صحیح می .40

 نوعی خلط قواعد اخالقی با قوانين فيزيک است.( واقع گرايی اخالقی 0

 تر بر اساس پيامدهاي آن است و بر مبناي قصد و نيت فاعل آن.( در مرحلۀ واقع گرايی اخالقی قضاوت كودك دربارۀ هر عمل بيش2

 هاي ثابت جهانند.( قواعد اخالقی، اموري مقدر و از وِژگی3

 باشند.( همۀ موارد مذكور صحيح می4

 شود؟ای از رشد شناختی آغاز میرحلۀ درک اخالقی از چه دورهسومین م .42

 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0

 یابند؟های تفکر بزرگساالنه دست میاز کدام دورۀ رشد شناختی کودکان به شیوه .43

 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0

 پیامدها، هستۀ اصلی کدام تفکر در نظام پیاژه است؟این پیامدهای هر فرضیه و تأیید یا رد وارسی  .44

 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0

 شود؟مرحلۀ نهایی درک کودکان از قواعد اخالقی در کدام مرحله رشد شناختی مشاهده می .45
 ( عمليات صوري4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0
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 کدام نظریه پرداز کار پیاژه را در مورد استدالل اخالقی گسترش داد تا نوجوانی و بزرگسالی را نیز در بر گیرد؟ .46
 ( فيشر4 ( اريكسون3 ( گليگان2 ( كلبرگ0

 رشد اخالقی از دیدگاه کلبرگ دارای چند مرحله است؟ .47

 مرحله 3( 4 مرحله  4( 3 مرحله 6( 2 مرحله 8( 0

 گیرد؟یك از مراحل رشد اخالقی کلبرگ، اطاعت از قوانین به منظور اجتناب از تنبیه صورت میدر کدام .48

 4( مرحلۀ 4 3( مرحلۀ 3 2( مرحلۀ 2 0( مرحلۀ 0

 گیرد؟یك از مراحل رشد اخالقی کلبرگ قرار میاگر فردی برای دریافت پاداش و مزایا با دیگران همنوایی کند، در کدام .49

 4( مرحلۀ 4 3( مرحلۀ 3 2( مرحلۀ 2 0( مرحلۀ 0

 دهد تا از عدم تأیید دیگران در امان بماند؟یك از مراحل رشد اخالقی فرد همنوایی نشان میدر کدام .51

 ( جهت گزينی بر اساس پاداش2 ( جهت گزينی بر اساس تنبيه0

 بر قرارداد اجتماعی( جهت گزينی مبتنی 4 پسر خوب -( جهت گزينی بر اساس الگوي دختر خوب3

کند تا از توبیخ مراجع قدرت و احساس گناه در یك از مراحل رشد اخالقی فرد قانون و قواعد اجتماعی را رعایت میدر کدام .50

 مورد انجام ندادن وظایف خود در امان باشد؟

 6( مرحلۀ 4 5( مرحلۀ 3 4( مرحلۀ 2 3( مرحلۀ 0

دانند، هدایت خود را طبق اصولی که همگان بر اساس بهزیستی جامعه الزامی می یك از مراحل رشد اخالقی فرد اعمالدر کدام .52

 کند؟می

 6( مرحلۀ 4 5( مرحلۀ 3 4( مرحلۀ 2 3( مرحلۀ 0

 یك از مراحل رشد اخالقی کلبرگ دارد؟جهت گزینی مبتنی بر اصول اخالقی اشاره به کدام .53

 ( مرحلۀ دوم سطح سوم2  ( مرحلۀ دوم سطح دوم0

 ( مرحلۀ اول سطح دوم4  دوم سطح اول( مرحلۀ 3

 به اعتقاد کلبرگ همه کودکان تا چند سالگی در سطح پیش عرضی )اول ( قرار دارند؟ .54

 سالگی 18( 4 سالگی 13( 3 سالگی 12( 2 سالگی 10( 0

 سالگی در کدام سطح رشد اخالقی قرار دارند؟ 03کودکان تا  .55

 ( چهارم4 ( سوم3 ( دوم2 ( اول 0

گوید تنها کسانی قادر به رسیدن به سطح سوم رشد اخالقی هستند که در کدام مرحلۀ رشد شناختی قرار داشته کلبرگ می .56

 باشند؟

 ي( عمليات صور4 ( عمليات عينی3 ( پيش عملياتی2 حركتی -( حسی 0

 خوریم؟های بزرگسال به پاسخ کامالً مبتنی بر اصول مرحلۀ ششم رشد اخالقی بر میبه اعتقاد کلبرگ در چند درصد از آزمودنی.57

 درصد 15( 4 درصد 10( 3 درصد 5( 2 درصد 1( 0

 کدام انتقاد بر نظریه کلبرگ وارد است؟ .58

 ( عدم مشاهده توالی مورد نظر كلبرگ در موقعيتهاي متفاوت2  ( مرد محوري0

   2و  0( 4  ( تمركز بر رفتار اخالقی3
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هی مشابباورند که بعد از دورۀ نوپایی، کودکان و بزرگساالن اساساً استعدادها و فرایندهای شناختی این در کدام رویکرد بر .59

 تر دانش بزرگساالن است؟ها عمدتاً مربوط به خزانه گستردهدارند و تفاوت بین آن

 ( رفتارها4 ( دانش اندوزي3 اي ( نو پياژه2 ( پردازش اطالعات0

 شود؟بین نوزادان از همان نخستین روزهای زندگی چه تفاوتی مشاهده می .61

 ( همه موارد مذكور4 پذيري ( تحريک3 ( واكنش به تغييرات محيط2 ( سطح فعاليت 0

 نامند؟خصوصیات شخصیتی وابسته به خلق را چه می .60

 ( انگيزه4 ( هيجان3 ( عاطفه2 ( خلق و خو0

 کدام عبارت نادرست است؟ .62

 ( پيوستگی و ناپيوستگی خلق و خو تابع تعامل بين ژنوتيپ كودك و محيط است.0

 و محيط خانواده است.( كليد رشد سالم، ميزان هماهنگی بين خلق و خوي كودك 2

 تر از كودكان ماليم در مدرسه مشكل و مسئله دارند.( كودكان دشوار از لحاظ خلق و خو بيش3

 كند.( وقتی والدين كودك دشوار براي او زندگی خانوادگی شاد و با ثبات فراهم آورند، رفتارهاي او تغيير نمی4

 زند؟ود لبخند میکودک معمولی از چه سنی با دیدن چهرۀ مادر یا پدر خ .63

 ماهگی4( 4 ماهگی3( 3 ماهگی2( 2 ماهگی0( 0

 دهند؟ها را به دیگران ترجیح میشناسند و آننوباوگان از چه سنی افراد آشنای خانواده را می .64

 ماهگی 6تا  5( 4 ماهگی 4تا  3( 3 ماهگی 3تا  2( 2 ماهگی 2تا  0( 0

 ها از چه سنی است؟شروع ترس از غریبه .65

0 )12 7( 2 ماهگی 10 5( 3 ماهگی 8 4( 4 ماهگی 6  ماهگی 5

 کدام عامل در ظهور و کاهش اضطراب اضطراب جدایی نقش دارد؟ .66

 2و  0( 4 ( محيط پرورشی3 ( رشد خودپروري2 ( رشد ظرفيت حافظه0

 رسد؟اضطراب جدایی در کدام بازۀ زمانی به اوج خود می .67

 ماهگی 20تا  16( 4 ماهگی 18تا  14( 3 ماهگی 11تا  9( 2 ماهگی 12تا  8( 0

 کنند؟اغلب کودکان از سنی در غیاب والدین خود به اندازۀ کافی احساس امنیت می .68

 سالگی 4( 4 سالگی 3( 3 سالگی2( 2 سالگی 0( 0

 ود؟شافراد چه نامیده میاین حضور تر درتمایل کودک به برقراری نوعی رابطه نزدیك با افرادی معین و احساس امنیت بیش .69

 ( همنوايی4 ( سرشت3 ( صميميت2 ( دلبستگی0

 کدام نظریه تلفیقی از مفاهیم روانکاوی، کردارشناسی و روانشناسی شناختی است؟ .71

 ( نظريه ساليوان4 ( نظريه اريكسون3 ( نظريه اشپيتز2 ( نظريه بالبی0

 ت؟کدام عبارت در مورد سنجش دلبستگی نادرست اس .70

 رود.( آزمايش موقعيت ناآشنا براي سنجش دلبستگی به كار می0

 شد.ماهه استفاده می 08تا  02( از آزمايش موقعيت ناآَشنا جهت سنجش استواري دلبستگی كودكان 2

 ( بالبی مبدع آزمايش موقعيت ناآشناست.3

 بندي شدند.ناايمن دوسوگرا طبقه-اجتنابی و دلبسته–ايمن دلبسته نا –ايمن ( بر اساس نتايج آزمايش كودكان به سه دستۀ4
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کنند و هنگامی که مادر از اتاق در آزمایش موقعیت ناآشنا کدام دسته از کودکان در هنگام بازگشت مادر به اتاق با او تعامل می .72

 دهند؟رود، پریشانی نشان میمی

 اجتنابی-( دلبسته2  ايمن-( دلبسته0

 سردرگم-ته آَشفته( دلبس4  ( دلبستۀ دوسوگرا3

 کنند؟در آزمایش موقعیت ناآشنا کدام گروه از کودکان در مراحل بازگشت مادر آشکارا از تعامل با او پرهیز می .73

 سردرگم –( آَشفته 4 ( دوسوگرا3 ( اجتنابی2 ( ايمن0

زدند. آنان در ومت دست میدر آزمایش موقعیت نا آشنا کدام گروه از شیرخوارگان در هنگام بازگشت مادر در برابر او به مقا .74

 کنند؟آن واحد هم در جستجوی برقراری ارتباط جسمانی با مادر هستند و هم از آن پرهیز می

 ( آشفته سردرگم4 ( دوسوگرا3 ( اجتنابی2 ( ايمن0

 شوند؟بندی میکدام گروه از کودکان در گروه آشفته طبقه.75

 بازگشت مادر مقاومت می كنند. ( در مقابل2 دهند( غالباً رفتارهاي تناقض نشان می0

 گيرند.( حضور مادر را ناديده می4 كنند.( از روابط با مادر اجتناب می3

 گرفتند؟چند درصد از شیرخواران در آزمایش موقعیت نا آشنا در طبقه آشفته قرار می .76

 درصد 20تا  15( 4 درصد 15تا  10( 3 درصد 10تا  5( 2 درصد 5تا  1( 0

 کدام عبارت نادرست است؟ .77

 شود.ايمن میشيرخوار، منجر به دلبستگی دهی حساس مراقب به نيازهاي كودك ( پاسخ0

دهی به كودك بلكه طبق فرمولهاي كتاب ناپذير و وسواسی دارند و غالباً بر اساس پاسخاجتنابی رفتاري انعطاف –( مادران كودكان ناايمن 2

 كنند.از كودك مراقبت می

 دوسوگرا شيوه و زمان تعاملشان با نيازهاي كودك همخوان نيست. –( مادران كودكان ناايمن 3

 ( خلق و خوي كودك عامل اصلی تكوين رفتارهاي دلبستگی در كودك است.4

 کدام عبارت نادرست است؟ .78

ر واكنش كودك ببندي دلبستگی در موقعيت ناآشنا عمدتاً مبتنی بر آشفتگی كودك به هنگام بيرون رفتن مادر از اتاق نبوده بلكه ( طبقه0

 به هنگام بازگشت مادر مبتنی است.

 تواند بيرون رفتن مادر از اتاق را پيش بينی كند و نهن رويداد دوم )بازگشت مادر را(( خلق و خوي كودك می2

 دهی مراقب به كودك و هم تابع خلق و خوي( واكنش كلی كودك به عزيمت و برگشتتت مراقب اصتتلی خود، هم تابعی استتت از پاستتخ3

 كودك.

 هاي چند سال بعد ارتباطی ندارد.( الگوي وابستگی اوليه با نحوه كنار آمدن كودك با تجربه4

ریباً شود که تقها نمایان میآیینای از باورهای و شبکۀ گسترده صورتها تمایز بیولوژیکی بین نر و ماده بهدر اغلب فرهنگ" .79

 جملۀ مذکور اشاره به کدام مفهوم دارد؟ "دارند. های فعالیت انسان را زیر نفوذ خود تمامی هیطه

 ( دوجنسيتی4 ( نقش آموزي جنسيتی3 ( الگويابی جنسيتی2 ( هويت جنسيتی0

 شود؟داند، چه نامیده میها و رفتارهایی که فرهنگ جامعه معینی برای زنان و مرداد خود مناسب میدسته از ویژگیکسب آن .81

 ( جامعه پذيريژ4 ( فرهنگ پذيري 3 ( نقش آموزي جنسيتی2 ( هويت جنسی0

 نخستین روانشنانسی که شرح جامع از هویت جنسیتی و نقش آموزی جنسیتی بدست داد، چه کسی بود؟ .80

 ( بالبی4 ( فرويد3 ( بندورا2 ( بم0
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 شوند؟به اعتقاد فروید کودکان از چند سالگی بر اندام تناسلی خود متمرکز می .82

 سالگی02( 4 سالگی5( 3 سالگی3( 2 سالگی 2( 0

 مطابق نظریۀ روانکاوی نقش آموزی جنسیتی فرایندی: .83

 ( همۀ موارد مذكور4 ( غير قابل تغيير است.3 ( قالبی است.2 ناپذير است.( انعطاف0

کدام نظریه در نقش آموزی جنسیتی هم بر پاداشها و مجازاتهایی که کودکان برای رفتار مناسب یا غیر مناسب جنسیتی  .84

 های یادگیری رفتارهای مربوط به نقش جنسیتی از راه مشاهدۀ بزرگساالن؟تأکید دارد و هم بر رویهکنند دریافت می

 ( شناختی رشدي 4 ( شناختی3 ( يادگيري اجتماعی2 ( روانكاوي 0

 کدام عبارت نادرست است؟ .85

 تر از مادرها به نقش آموزي جنسيتی فرزندان خود به ويژه دخترها توجه دارند.( پدرها بيش0

 هاي قالبی جنسيتی از والدين سخت گيرترند.( همساالن كودك در رعايت نقش2

 شود كه آنان رفتار متفاوتی با دختر و پسر داشته باشند.خود سبب میاين نگرند و( بزرگساالن با انتظارات قالبی به كودكان می3

تی هاي قالبی جنسياي در شكل گيري نقشهتلويزيون نيز سهم عمده هايهاي كودكان و برنامه( عالوه بر تأثير والدين و همساالن، كتاب4

 دارند.

 شوند؟ناپذیر میدر کدام فاصلۀ سنی کودکان در مورد انتخاب شغل انعطاف .86

 سالگی 02تا  9( 4 سالگی 9تا 4( 3 سالگی  4تا  2( 2 سالگی 3تا  2( 0

 های ویژه جنسیت خود بپردازند؟بازی و فعالیتدهند با همساالن هم جنس خود به کودکان از چه سنی ترجیح می .87

 سالگی 02( 4 سالگی 5( 3 سالگی2( 2 سالگی 0( 0

خود  های ویژۀ جنسیتشود که کودکان به شیوهمطابق کدام نظریه انگیزه داشتن رفتار متناسب با هویت جنسیتی سبب می .88

 رفتار کنند؟

 ( يادگيري اجتماعی4 رشدي –( شناختی 3 اي( يادگيري مشاهده2 ( روانكاوي0

 کدام اصطالح شبیه مفهوم نگهداری ذهنی است؟ .89

 ( الگويابی جنسيتی4 ( ثبات جنسيتی3 ( نقش آموزي جنسيتی2 ( هويت جنسيتی0

 شود؟تری در دورۀ پیش عملیاتی رشد شناختی دیده میبه کدام دلیل سوگیری جنسیتی بیش .91

 ( اخالق كنش و واكنش متقابل2  ( واقع گرايی اخالقی0

 ( نرسيدن به ثبات جنسيتی4  ( عدم نگهداري ذهنی3

 پرنفوذترین تببین برای رشد جنسیتی کدام است؟ .90

 ( رفتاري4 ( روانكاوي3 ( يادگيري اجتماعی2 رشدي -( شناختی 0

 های جنسیتی را مطرح نمود؟چه کسی نظریه طرحواره .92

 ( بندورا4 ( بم3 ( پياژه2 ( كلبرگ0

 نظریه:نظریه طرحواره جنسیتی یك  .93

 ( هويت جنسيتی است2  ( نقش آموزي جنسيتی است0

 2و  0( 4  ( ثبات جنسيتی است3

http://www.ravangam.com/


11 
 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 

های مختلف و در طول زندگی خود مطابق کدام نظریه رشد روانی فرد بستگی به روابط اجتماعی خاصی دارد که وی در زمان .94

 کند؟برقرار می

 ۀ بندورا( نظري4 ( نظريۀ پياژه3 ( نظريه اريكسون2 ( نظريه فرويد0

 یك از بحرانهای روانی ـ اجتماعی است؟اعتماد و خوش بینی پیامد مطلوب کدام .95

 حقارت –( سازندگی 4 احساس گناه –( ابتكار 3 ترديد -( خودپيروي2 بی اعتمادي -( اعتماد0

 شرم و تردید کدام است؟ –پیامد مطلوب بحران خودپیروی  .96

 نفس( تحقق 4 ( هدف3 ( خويشتنداري2 ( خوش بينی0

 سومین بحران روانی ـ اجتماعی در نظام اریکسون کدام است؟ .97

 حقارت –( سازندگی 2  احساس گناه –( ابتكار 0

 سردرگمی –( هويت يابی 4  شرم و ترديد –( خودپيروي 3

 های روانی اجتماعی حاکم است؟یك از بحرانسالگی تا بلوغ کدام 6در بازۀ زمانی  .98

 ترديد –( خود پيروي 4 احساس گناه -( ابتكار3 حقارت –دگی ( سازن2 سردرگمی -( هويت يابی 0

اجتماعی در نظام اریکسون  –های ذهنی، اجتماعی و بدنی پیامد مطلوب چندمین بحران روانی احساس شایستگی در مهارت .99

 باشد؟می

 ( پنجمين4 ( چهارمين3 ( سومين2 ( دومين0

 است؟ اجتماعی حاکم بر دوران نوجوانی کدام –بحران روانی  .011

 نوميدي –( انسجام 4 سردرگمی -( هويت يابی3 انزوا –( صميميت 2 حقارت –( سازندگی 0

 انتخاب مسیر شغلی پیامد مطلوب بحران روانی اجتماعی کدام مرحله از زندگی است؟ .010

 ( اواسط ميانسالی4 ( ميانسالی3 ( اوايل بزرگسالی2 ( نوجوانی0

 اجتماعی حاکم بر میانسالی کدام است؟ –بحران روانی  .012

 سردرگمی –( هويت يابی 4 انزوا –( صميميت 3 نااميدي –( انسجام 2 در خود فرورفتگی -( باروري0

 اجتماعی اریکسون است؟ –آینده پیامد مطلوب چندین بحران روانی هایعالقمندی به امور خانواده جامعه و نسل .013

 پنجمين (4 ( ششمين3 ( هفتمين2 ( هشتمين 0

 تواند در دوران پیری تحقق یابد کدام است؟آخرین پیامد مطلوب که می .014

 آينده( عالقمندي به نسلهاي2  ( احساس تحقق نفس0

 ( داشتن تصوير يكپارچه از خود به عنوان يک فرد بيگانه4 ( توانايی برقرار كردن پيوندهاي ديرپا3

 بلوغ: .015

 شود.نظر زيستی به بزرگسالی برخوردار از توانايی توليد مثل می( دورۀ تكامل جنسی است كه طی آن كودك از 0

 سال است. 4تا  3( دورۀ آن معموالً 2

 هاي جنسی ثانوي همراه است.شود و با ويژگی( با جهش رشد نوجوانی شروع می3

 ( همه موارد مذكور صحيح است.4

 دهد؟رخ مینخستین قاعدگی دختران چند ماه پس از اوج گیری جهش رشدی نوجوان  .016

 ماه 24( 4 ماه 18( 3 ماه 12( 2 ماه 10( 0
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 دهد؟اولین انزال پسر در حدود چند وقت بعد از جهش رشدی نوجوان رخ می .017

 ماه 24( 4 ماه 18( 3 ماه 12( 2 ماه 6( 0

 متوسط سن آغاز قاعدگی در دختران چند سالگی است؟ .018

 سالگی 15( 4 سالگی 12( 3 سالگی 11( 2 سالگی 10( 0

 رسند؟پسرها به طور متوسط چه زمانی دیرتر از دختران به جهش رشدی می .019

 سال 2( 4 سال 2( 3 ( يک سال2 ماه 6( 0

 شود؟از چندسالگی آغاز می در پسران انزال منی حاوی اسپرم زنده به طور متوسط .001

14/( 3 سالگی 12( 2 سالگی 10( 0  سالگی 16( 4 سالگی 5

 دانند؟در عرف عام کدام دورۀ سنی را دورۀ طوفان و احساس فشار می .000

 ( ميانسالی4 ( جوانی3 نوجوانی( 2 ( كودكی پايانی0

 گذارد؟بلوغ اثرات مهمی بر کدام مورد بر جای می .002

 ( همه موارد مذكور4 ( خلق3 ( تصوير فرد از بدن خويش2 ( عزت نفس0

 تأثیرات بلوغ ناشی از کدام عامل است؟ .003

 ( آثار فردي و اجتماعی تغييرات جسمانی2  ( تغييرات هورمون0

 مذكور ( همۀ موارد4  ( زمان بلوغ3

 کدام عبارت نادرست است؟ .004

 كنند.تر احساس رضايت می( پسران زودرس نسبت به ساير همساالن خود خلق مثبت تري دارند و از وزن و ظاهر كلی خود بيش0

 تري برخوردارند.( پسرهاي زودرس در مقايسه با پسرهاي ديررس از ثبات عاطفی و خود تنظيمی بيش2

 دختران اثر منفی دارد.( زودرسی بر عزت نفس 3

 كنند.تري تجربه می( دختران زودرس در مقايسه با ديررس اضطراب و افسردگی بيش4

 کدام عبارت نادرست است؟ .005

 اجتماعی سالم است. –( بحران هويت بخش جدايی ناپذيري از رشد روانی 0

 ها باشد.( نوجوانی بايد دورۀ تجربه نقش2

 اي بسياري از نوجوانان كاري دشوار است.( در جوامع پيچيده هويت يابی بر3

 ( در مطلوب ترين شرايط بحران هويت بايد در اوايل دهۀ دوم زندگی حل شود تا فرد بتواند به مسايل ديگر زندگی بپردازد.4

 چه کسی نظریه اریکسون در مورد رشد هویت را گسترش داد؟ .006

 ( جيمز مارسيا4 ( مارگارت ميد3 ( مونته سوري2 ( بم0

ها همخوان دام وضعیت هویت یابی افراد باورهای مذهبی و سیاسی خانوادۀ خود را بررسی کرده اند و آنچه با هویت آندر ک .007

 اند؟نبوده، کنارگذاشته

 ( پراكندگی هويت4 ( تعليق3 ( وقفه هويت يابی2 ( دستيابی به هويت0

ها عالئمی از تجربه بحران هویت وجود دارد ولی در آندر کدام دسته از افراد احساس تعهد نسبت به شغل و جهان بینی شان  .008

 شود؟دیده نمی

 ( پراكندگی هويت4 ( تعليق3 ( وقفه هويت يابی2 ( دستيابی به هويت0
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 رسند؟افراد در کدام وضعیت هویت یابی آدمایی حساس، اخالقی، روشنفکر یا اضطراب زده، مردد و جزم اندیش به نظر می .009

 ( پراكندگی هويت4 ( تعليق3 وقفه هويت يابی( 2 ( دستيابی به هويت0

 مارسیا کدام اصطالح را برای مفهوم سردرگمی در هویت یابی اریکسون به کار برده است؟ .021

 ( دستيابی به هويت4 ( پراكندگی هويت3 ( وقفه هويت يابی2 ( تعليق0

 کدام عبارت نادرست است؟ .020

 يابد.پيش از دبيرستان تا سالهاي آخر دانشگاه رفته رفته افزايش میيابند از دورۀ ( درصد نوجوانانی كه به هويت دست می0

 رسد.سال اولی دانشگاه به اوج خود می 2( تعليق در 2

 يابد.( درصد افرادي كه هويت پراكنده دارند از دورۀ پيش از دبيرستان تا سالهاي آخر دانشگاه به مرور كاهش می3

 يابند.تري به هويت سياسی دست میجهان بينی سياسی و شغلی، افراد بيشيابی در دو زمينه ( در مقايسه هويت4

 به اعتقاد چه کسی هویت زمینه ساز صمیمیت است؟ .022

 ( ساليوان4 ( فرويد3 ( نيوگارتن2 ( اريكسون0

 اریکسون مفهوم باروری را برای کدام گسترۀ سنی به کار برد؟ .023

 ی( نوجوان4 ( اوايل بزرگسالی3 ( ميانسالی2 ( پيري0

 کدام مقطع سنی را باید دورۀ بحران نیمه راه زندگی نامید؟ .024

 ( ميانسالی4 ( بزرگسالی3 ( جوانی2 ( نوجوانی0

های من کیستم و دهد و بار دیگر سؤالیك از مراحل زندگی اهداف زندگی را مورد ارزیابی مجدد قرار میانسان در کدام .025

 شود؟مقصدم کجاست، مطرح می

 ( نوجوانی4 ( جوانی3 ( ميانسالی2 ( پيري0

 کدام عبارت در مورد پیری نادرست است؟ .026

 شود. ها، ضعف بينايی و شنوايی و كاهش بنيه را سبب می( پير شدن طبيعی فرايندي تدريجی است كه تغييرات نظير كند شدن بازتاب0

صرف الكل و سيگار و عدم فعاليت جسمانی و روانی ها دارد يا ناشی از تغذيه نادرست و مهاي شديد در پيري يا ريشه در بيماري( ناتوانی2

 است.

 يابد.هاي ذهنی با افزايش سن كاهش می( توانايی3

 ( دوران پيري زمان بازنگري و تأمل است.4

 آخرین بحران روانی ـ اجتماعی اریکسون کدام است؟ .027

 انزوا-( صميميت4 پراكندگی -( هويت 3 نااميدي -( انسجام2 ركود -( باروري 0

 شود؟م اصطالح به میزان برداشت فرد از خود به عنوان مرد یا زن اطالق میکدا .028

 ( دو جنسيتی4 ( ثبات جنسيتی3 آموزي جنسيتی( نقش2 ( هويت جنسيتی0

ها جنسی و در کدام نظریه، هویت جنسیتی و نقش آموزی جنسیتی را ناشی از کشف اولیه کودک در مورد تفاوت بین اندام .029

 دانند؟کودک با والد همجنس میهمانندسازی نهایی 

 ( طرحواره جنسيتی4 رشدي -( شناختی 3 ( يادگيري اجتماعی2 ( روانكاوي0

 رشد در باب هویت جنسیتی توسط چه کسی و بر اساس نظریۀ چه کسی صورت بندی شده است؟ –نظریه شناختی  .031

 پياژه –( بم 4 پياژه -( بندورا 3 پياژه -( كلبرگ 2 كلبرگ -( بم 0
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نکته است که چرا اصوالً در وهلۀ اول کودکان خودپندارۀ خویش را بر پایۀ تمایز مرد از زن بنا این نظریه در پی توضیحکدام  .030

 کنند؟می

 ( طرحواره جنسيتی4 رشدي -( شناختی 3 ( يادگيري اجتماعی2 ( روانكاوي0

 دگی است؟بر اساس نظریه اریکسون شکل گیری هویت فردی از مسائل عمدۀ کدام دوران زن .032

 ( ميانسالی4 ( جوانی3 ( نوجوانی2 ( كودكی پايانی0
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 درست است. 2گزینه  .0

 هاي مختلف رشد وتر است. روانشناسان رشد با چگونگی و چرايی جنبهتر باشد، دوره رشد طوالنیهرچه دستگاه عصبی موجود زنده پيچيده

است: رشد جسمانی مانند تغييرات قد و وزن و كسب مهارتهاي حركتی؛ تحول كنشهاي انسان در طول زندگی سروكار دارند، كه از آن جمله 

رشد شناختی مانند تغييرات فرايندهاي تفكر، حافظه و تواناييهاي زبانی؛ و رشد اجتماعی و شخصيت مانند تغييرات مفهوم خويشتن، هويت 

 جنسيتی و رابطه با ديگران.

 درست است. 0گزینه  .2

فدهم، مخالف اين ديدگاه رايج زمانه خود بود كه كودكان بزرگساالن كوچكی هستند كه با دانش و تواناييهاي جان الك، فيلسوف انگليسی قرن ه

لوحی »آيند و فقط بايد بزرگ شوند تا اين ويژگيهاي ذاتی در آنان بروز كنند. برعكس، وي بر اين باور بود كه ذهن نوزاد همانند دنيا میالزم به

 بندند. كند بر آن نقش میبويد و لمس میچشد، میشنود، میبيند، میي، يعنی هرآنچه او میهاي واست كه تجربه« سفيد

 درست است. 3گزینه  .3

 يی، درونی و ذاتی نيست.آيد، يعنی حاصل تجارب ماست و هيچ دانش يا انديشهدست میي دانش ما از طريق حواس بهطبق نظر الك، همه

 درست است. 0گزینه  .4

هاي وراثت گرا شد، اما در قرن بيستم، بازگشت نظريه(، كه بر بنيادزيستی رشد انسان تأكيد داشت منجر به0859چارلز داروين )ي تحولی نظريه

گرايام مسلط شدند. رفتارگرايانی از قبل جان بی. واتسون و بی.اف. اسكينر سرشت انسان را كامالً قابل با سربرزدن رفتارگرايی، مجدداً محيط

 هر نوع بزرگسالی تبديل كند. ارث برده، او را بهنظر از آنچه كودك بهتواند، صرفستند: آموزش اوليه میانعطاف دان

 درست است. 0گزینه  .5

ارثی در  هايكنند. اثر اين تعيين كنندههاي كلی بدن را تعيين میژنهاي بسياري از ويژگيها، از جمله جنسيت، رنگ پوست و چشم و مو و اندازه

 ي فطري نمو و تغييرات نسبتاً مستقل از رويدادهاي محيطی است.شود كه خود تابع زنجيرهفرايند رسش فرد آشكار میطی 

 درست است. 2گزینه  .6

ي كودكان در جريان رشد طبيعی خود، سخن گفتن را ياد آورد. همهفراهم میي ديگري از تعامل بين خصوصيات ارثی و تجربهرشد گفتار نمونه

 كار برد. هب« جمله»تواند در گفتارش از يكسالگی نمیسطح معينی از رشد عصبی رسيده باشند. هيچ كودكی قبلشرط آنكه بهد، بهگيرنمی

 درست است. 4گزینه  .7

بهم  خصوصيات تري از مرحله دارند. در نظر آنان در هر مرحله: )الف( رفتارها حول موضوعی بارز يا مجموعهروانشناسان رشد، مفهوم دقيق

ها در اند؛ )ب( رفتارهاي هر مرحله با رفتارهاي مراحل قبل و بعد تفاوت كيفی دارند؛ و )ج( اين مراحل و ترتيب توالی آناي سازمان يافتهپيوسته

كه  یاين معني كودكان يكسان است. عوامل محيطی ممكن است رشد را كند يا تند كنند، ولی ترتيب توالی مراحل ثابت است، بهمورد همه

 ي بعدي برسد. مرحلهي قبلی بهتواند بدون گذر از مرحلهكودك نمی

 درست است. 0گزینه  .8

سازي در زندگی فرد كه طی هاي سرنوشتهاي حساس نيز مطرح است. دورهدر مبحث رشد، در ارتباط نزديک يا مفهوم مراحل، مفهوم دوره

هاي هاي رشد جسمانی جنين انسان، وجود دورهسر شود. در مورد بعضی از جنبهها بايد رويدادهاي خاصی صورت گيرد تا رشد طبيعی ميآن

 صورت قطعی تأييد شده است.حساس به

 درست است. 2گزینه  .9

 شود. ي حساسی براي رشد طبيعی اندامهاي جنسی محسوب میي شش تا هفت هفتگی بعد از لقاح، دورهدوره
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 درست است. 4گزینه  .01

وجود هورمون مردانه ، وابسته بهXYو  XXساختار جنسی زنانه تبديل شود يا مردانه، صرفنظر از آرايش كروموزمی اينكه اندام جنسی اوليه به

ی تتواند تغييراشود. حتی تزريق هورمونهاي مردانه در مراحل بعدي رشد نمیرشد اندامهاي جنسی زنانه میاست، و در هر مورد فقدان آن منجر به

 را كه صورت گرفته، دگرگون كند. 

 درست است. 4گزینه  .00

شود،  سالگی درمانشوند تا هفتي حساسی براي رشد بينايی وجود دارد. اگر آب مرواريد كودكانی كه با اين بيماري متولد میپس از تولد، دوره

س ضعف شديد و دايمی اين حت سال اول زندگی منجر بهكند، ولی فقدان بينايی كافی طی هفصورت طبيعی رشد میها تقريباً بهبينايی آن

 خواهد شد. 

 درست است. 0گزینه  .02

ت دبستانی نيز ممكن اسي مهمی باشد. سالهاي پيشي بين فردي دورهگيري دلبستگيهاي صميمانهممكن است سال اول زندگی براي شكل

هاي زبانی كافی ندارند، ممكن است سالگی تجربه 7يا  6كانی كه تا سنين ي پراهميتی باشد. كودويژه براي رشد فكري و اكتساب زبان، دورهبه

گيري هاي حساس چنان در شكلهاي كودكان طی اين دوره(. تجربه0982مِدو  –اكتساب مهارتهاي زبانی نشوند )گلدين طور كلی، موفق بهبه

 ود.شگذارد كه راه بر هرگونه تغيير بعدي بسته میها اثر میرشد بعدي آن

 درست است. 2گزینه  .03

ها در تغيير بين هستند و توانايی آناز آنجا كه دستگاه بينايی هنگام تولد كامل نيست، نوزادان از دقت بينايی كمتري برخوردارند، بسيار نزديک

 ي تمركز چشم محدود است. نقطه

 درست است. 4گزینه  .04

20/دقت ديد هر بزرگسالِ برخوردار از بينايی  20/بين با ديد است. چيزي كه بزرگسال نزديک 20 فوتی ببيند  20ي فقط تواند از فاصلهمی 30

20/فوتی ديد. براساس اين شاخص، ديد نوزادان  30ي توان آن را از فاصلهبا ديد طبيعی می  است. 660

 درست است. 3گزینه  .05

20/در شش ماهگی   رسد. می 100

 درست است. 3گزینه  .06

 خوبی بزرگساالن ببيند. تواند بهدر دوسالگی كودك می

 درست است. 3گزینه  .07

ي منظمی جهان اطراف خود را از نظر شيوهها بهكنند. آناف خود میاطركردن بهرغم نارسايی بينايی، وقت زيادي را فعاالنه صرف نگاهنوزادان به

كنند. نوزادان مخصوصاً مجذوب قسمتهايی از محيط خود ها پديدار شود، مكث میگذرانند و هر وقت شئی يا تغييري در ميدان بينايی آنمی

متی از آن نگاه قسي بزرگساالن است، بهاي وارثی كل شئی چنانكه شيوهجهاي اشياء. آنان بهمانند لبه -شوند كه از بيشترين تضاد برخوردارندمی

هاي متشكل از خطوط مستقيم هاي انحنادار را بر طرحهاي ساده، و طرحطرحها را دارد. نوزادان، طرحهاي پيچيده را بهكنند كه بيشترين لبهمی

 كنند. ي آدمها بيشتر توجه میدهند، و بويژه، چهرهترجيح می

 درست است. 3گزینه  .08

رداندن سر گي جالب آن است كه، پاسخگردانند. نكتهسوي منبع صدا برمیخورند، و عالوه بر اين، سرشان را بهنوزادان دربرابر صداي بلند يكه می

اپديد شدن موقت شود. ني جستجوي چشمی منبع صدا، ديده نمیماهگی، يعنی شروع مرحله 4يا  3شود و تا هفتگی ناپديد می 6در حدود 

 ي كوشش اراديمرحلهي زير قشر مغز، بهي پاسخ بازتابی و تحت كنترل منطقهي گذر رشد از مرحلهدهندهپاسخ گرداندن سر، احتماالً نشان

 براي يافتن منبع صداست.
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 درست است. 3گزینه  .09

 دهند. ماهگی، كودكان حتی در تاريكی هم دست خود را در جهت منبع صدا حركت می4در  

 درست است. 2گزینه  .21

توانند محل صدا را دقيق مشخص كنند. دهند و میصداهايی كه با مناظر جالب همراه باشند، توجه فراوان نشان میماهگی، كودكان به 6در 

 يابد. سال دوم زندگی نيز همچنان ادامه میتوانايی با ورود بهپيشرفت اين 

 درست است. 2گزینه  .20

 كار نبرد.تواند اصواتی كه در زبانش رايج نيستند، بهحدي است كه میي زبان بهماهگی، اطالعات او درباره 6با رسيدن كودك به

 درست است. 3گزینه  .22

 دهند. پاسخ مشخصمزه ترجيح میمايعات شور، تلخ، ترش يا بیدهند و مايعات شيرين را بهتميز میها را نوزادان اندكی پس از تولد تفاوت مزه

شود. محلول ترش باعث غنچه شدن لبها و چين افتاد مايع شيرين، حالتی شبيه لبخند ماليم است كه گاه با ليس زدن بر لبها همراه مینوزاد به

 آورد.ي آويزان زبانش را بيرون میادن بيزاري خود از محلول تلخ، با لب و لوچهشود. شيرخواره براي نشان دبر بينی می

 درست است. 3گزینه  .23

جه، ي بذل تونشانهها بهگردانند، و ضربان قلب و تنفس آندهند؛ سرشان را در جهت بوي خوش برمینوزادان بوهاي مختلف را نيز از هم تميز می

 يابد. كاهش می

 درست است. 3گزینه  .24

ا پاي دست يماهه با ريسمانی بهي نسبتاً خوبی دارند. در يک بررسی، وقتی شیء متحركی باالي گهواره نوزادان سهنوزادان در سه ماهگی حافظه

آورد. هشت روز بعد در همان موقعيت حركت در میسرعت كشف كردند كه كدام دست يا پايشان شیء متحرك را بهها بهها بسته شد، آنآن

 حركت درآورده بودند. ياد آورند كه كدام دست يا پاي خود را بهدان توانستند بهنوزا

 درست است. 4گزینه  .25

دهند، ولی صداي پدر را بر نوزادان صادي ضربان قلب و صداي زنان را بر صداي مردان، و صداي مادر خود را بر صداي زنان ديگر ترجيح می

 دهند.صداي مردهاي ديگر ترجيح نمی

 درست است. 3 گزینه .26

بينايی محدود نوزاد و طبيعت ناهماهنگ او، شكی نيست كه در اوايل زندگی امكان تقليد وجود ندارد. تقليد مستلزم آن است كه نوزاد باتوجه به

سرانجام آن  دستورهاي حركتی مورد نياز تبديل نمايد، وي خود رمزگردانی كند، سپس اين ادراك را بهي بزرگسال را در حافظهتصوير چهره

زبينی كند، ها را ببيند يا باتواند آناينكه تقليد مستلزم بازسازي سلسله حركاتی است كه خود فرد نمیدستورها را عملی سازد. بعالوه باتوجه به

توانايی تقليد در  –ماهگی  08حدود  -روانشناس مشهور سويسی، ژان پياژه، اين نظر را پيش كشيد كه تا وقتی كودك نتواند تصوير ذهنی بسازد

 آيد. او بوجود نمی

 درست است. 2گزینه  .27

د كنند. درواقع برانگيختن تقليد در نوزادان آسانتر از برانگيختن تقليرسد نوزادان نه فقط حاالت چهره بلكه حركات سر را نيز تقليد مینظر میبه

كن است نوعی بازتاب باشد كه با پيدايش تقليدشناختی و اجتماعی رشد ي تقليد مماند كه اين شكل اوليهدر كودكان دو يا سه ماهه است. گفته

اين دليل در مقايسه با نوزادان توانايی كمتري توانند تقليد كنند، اما تنها بهخوبی میماهه، به 3تا  2شود. عالوه بر اين، كودكان يافته، متوقف می

 پردازند. بازيهاي اجتماعی میاداهاي جالب دارند به دهند كه بزرگساالنی كه حاالت چهره يادر تقليد نشان می
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 درست است. 2گزینه  .28

نسازي هاي موجود خود درك كند )پياژه اين فرآيند را درونكند آن را در چهارچوب طرحوارهدر مواجهه با هر شیء يا رويداد تازه، كودك سعی می

 هاي موجود خود پيوند دهد. وارهاز طرح كوشد رويداد جديد را با يكیاين معنی كه كودك میخواند. به

 درست است. 4گزینه  .29

كند. و از اين راه جهانبينی واره را دگرگون میي موجود انطباق كافی با رويداد جديد نداشته باشد، كودك همچون دانشمندان، طرحوارهاگر طرح

 ق يا برونسازي خواند.دهد. )پياژه اين فرآيند تجديدنظر در طرحواره را انطباخود را گسترش می

 درست است. 2گزینه  .31

ا هها طرح كرد و از آني علمی و اخالقی براي آني دقيق سه فرزندش در خالل بازيهايشان شد و مكرراً سؤالهاي سادهكار مشاهدهپياژه دست به

 يیتوانست پذيراي روانشناسان امريكابا چند كودك نمیاند. اين روش بالينی غير رسمی مشاهد و مصاحبهپاسخهايشان رسيدهپرسيد چگونه به

 ی بردند. اهميت كار او پعنوا روشی غيرعلمی انتقاد كردند اما مدتها بعد بهها از رويكرد پياژه بهبسته بودند. آنروش تجربی دلآن زمان باشد كه به

 درست است. 4گزینه  .30

 سالگی( 2حسی حركتی )تولد تا 

 دهد. ت خود اشياء را تميز می

كشد تا شیء قابل كند. براي مثال، ريسمانی را میفعاليت هدفمند میشناسد و شروع بهش باز میعنوان عامل )فاعل( اعمال خويت خود را به

 دهد تا صدا ايجاد كند. حركت درآورد، يا جغجغه را تكان میحركتی را به

 دارند. كنند، بازهم وجود كند كه اشياء حتی وقتی حواس را تحريک نمیيابد: درك میمفهوم پايداري شیء دست میت به

 درست است. 3گزینه  .32

 سالگی( 7تا  2پيش عملياتی )

 گيرد. صورت تصوير ذهنی يا واژه ياد میت استفاده از زبان و بازنمايی اشياء را به

ي قطعات چوبی قرمز را صرفنظر از شكل آنها، با تمام قطعات چوبی مربعی كند، براي مثال همهبندي میت اشياء را برحسب يک ويژگی طبقه

 دهد. ها در يک گروه قرار میشكل را صرفنظر از رنگ آن

 درست است. 3گزینه  .33

 سالگی( 00تا  7عمليات عينی )

 طور منطقی فكر كند. ي اشياء و رويدادها بهتواند دربارهت می

 يابد(سالگی دست می 9سالگی( و وزن )7سالگی( چرم )6نگهداري عدد )ت به

 ها را برحسب بُعد معينی، نظير اندازه، رديف كند. تواند آنكند و میبندي میت اشياء را برحسب چند ويژگی طبقه

 درست است. 3گزینه  .34

 بعد(سالگی به 00عمليات صوري )

 ها بپردازد.آزمون فرضيهطور نظامدار بههاي مجرد فكر كند و بهي گزارهطور منطقی دربارهتواند بهت می

 پردازد.مسائل فرضی، آينده و جهابينی میبهت 

 درست است. 0گزینه  .35

حركتی ناميد. طی اين دوره،  -ي حسیارتباط نزديک بين فعاليتهاي حركتی و ادراكی در نوزادان، پياژه دو سال اول زندگی را مرحلهباتوجه به

قدر شیء معينی چكنند كه براي دسترسی بهاي مثال، كشف میكودكان سرگرم كشف رابطه بين اعمال خود و پيامدهاي اعمال خود هستند. بر
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له افتد، و اينكه دستشان قسمتی از بدنشان است و ميلغزانند چه اتفاقی میبيرون میي ميز بهبايد دستشان را دراز كنند، وقتی بشقاب را از لبه

 ند.رسعنوان موجودي جدا از دنياي خارج میومی از خويشتن بهمفههاي بيشمار بهآزمايش»كمک گهواره قسمتی از بدنشان نيست. كودكان به

 درست است. 0گزینه  .36

مفهوم پايداري شیء است؛ يعنی آگاهی از اينكه حتی وقتی اشيا درمعرض حواس نيستند، بازهم كشف مهم كودك در اين مرحله، دستيابی به

 وجود دارند. 

 درست است. 4گزینه  .37

هايی از اشيا را بازنمايی كنند و هر شیء توانند اشياء يا گروهعنوان نمادها، میها بهشود. واژهكاربرد زبان آغاز می تا دوسالگی، در حدود يک و نيم

ي اسب رفتار مثابهيی چوب بهتواند شیء ديگري را بازنمايی كند )نماد شیء ديگري باشد(. براي مثال، كودك سه ساله ممكن است با تكهنيز می

حساب سواري كند؛ يا ممكن است چوب مكعب شكلی را اتومبيل، عروسكی را پدر، و عروسک ديگري را طفلی شيرخوار بهق با آن اسبكند و در اتا

ي منطقی سازمان شيوهها هنوز بهها و تصاوير ذهنی آني نمادي فكر كنند، اما واژهشيوهتوانند بهآورد. هرچند كودكان سه يا چهارساله می

يا  درك برخی قواعدعملياتی خوانده است. زيرا در اين سن كودك هنوز قادر بهسالگی را مرحله رشدشناختی پيشپياژه، دو تا هفتاند. نيافته

 ي منطقی.شيوهعمليات نيست. عمليات عبارت است از روش ذهنی جداسازي، تركيب و يا تغيير دادن اطالعات به

 درست است. 2گزینه  .38

مركز از موقعيت متتواند در آن واحد توجه خود را بر بيش از يک جنبهعملياتی اين است كه كودك نمیي پيشي مرحلهكليدنظر پياژه جنبهبه

الوه ي خميري توجه كند. عطول و قطر گلولهتواند همزمان بهعملياتی نمیهمين دليل نيز در تكليف نگهداري مقدار خمير، كودك پيشسازد. به

 ي تأثرات بصري است.عملياتی زير سلطهود كه تفكر پيشبر اين، پياژه معتقد ب

 درست است. 2گزینه  .39

 پردازند. كودكان دربازيهاي نمادي میشود، يعنی هنگامی كه كودكان بهعملياتی ظاهر میي پيشنخستين مرحله درك قواعد در ابتداي دوره

گر و با اشياي مشترك ولی بدون ارتباط سازمان يافته با ديگران. در اين نوع زنند: بازي در كنار كودكان ديمی« بازي موازي»اين مرحله دست به

هاي رنگی مختلف را در يک كند. براي مثال، ممكن است كودك تيلهي قواعد خاص خودش پيروي میميل خود از مجموعهبازي، هر كودك به

ودك برها دهند ولی كبازي كودك نظم میبه« قواعد»ديگر اتاق بغلتاند. اين  هاي كوچكتر از سويهاي بزرگتر را بعد از تيلهگروه قرار دهد يا تيله

 دهد، و بعالوه اين قواعد در راستاي هيچ نوع هدف جمعی مانند همكاري يا رقابت نيست.دلخواه تغيير میها را بهآن

 درست است. 3گزینه  .41

عنوان سالگی، احساس وظيفه براي مراعات قواعد و تلقی قواعد بهد. از آغاز پنجرسپايان میگيري دربرابر قواعد بهدر دومين مرحله، يكباره سهل

يابد. قواعد، مقوالتی پايدار، مقدس و تغييرناپذيرند و الزمات اخالقی مطلقی كه يک مرجع قدرت، احتماالً والدين يا خدا، تعيين كرده، رشد می

كشند. براي مثال، كودكان در اين مرحله ها پيش میست كه براي آدميان براي تغيير آنها مهمتر از هرگونه داليلی امو از آنبهاطالعات مو

 توان وضعيت آغازين بازي را تغيير داد. تا كودكان كوچكتر نيز بتواند در بازي شركت كنند. بازي میپذيرند كه در تيلهنمی

 درست است. 4گزینه  .40

ين كند كه نوعی خلط قواعد با قوانگرايی اخالقی، میتيجه رسيد كه كودك در اين مرحله از واقعاين ناز اين بررسی و بررسيهاي ديگر، پياژه به

درست مانند قانون جاذبه، كودك دربرابر اين پرسش كه سرپيچی از بعضی  –فيزيكی است. قواعد اخالقی، اموري مقدر از ويژگيهاي ثابت جهانند 

يا  كند ودهد كه قطعاً مجازات )تنبيه( درپی دارد: خدا او را تنبيه مینتايجی در پی دارد، پاسخ میقواعد اخالقی )مانند دروغگويی يا دزدي( چه 

 ي هر عمل، بيشتر براساس پيامدهاي آن است و نه بر مبناي قصد و نيت فاعل آن.گيرد. در اين مرحله، قضاوت كودك دربارهماشين او را زير می
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 درست است. 3گزینه  .42

ايی ها اشبي كاربد اين واژهبرند، اما محدودهنامد. )هرچند كودكان در اين مرحله واژگان انتزاعی بكار میرا مرحله عمليات عينی میپياژه اين دوره 

ه يابد كشود. كودك رفته رفته در میي درك اخالقی نيز حدود همين زمان آغاز میشوند. از نظر پياژه سومين مرحلهاست كه مستقيماً حس می

 يابند. شوند يا تغيير میطور قراردادي وضع میهمان توافقهاي گروهی كه به -قواعد درواقع قراردادهايی اجتماعی هستندبرخی 

 درست است. 4گزینه  .43

ي ازهيصورت كامالً نمادي استدالل كنند. پتوانند بهيابند و میهاي تفكر بزرگساالنه دست میشيوهدر حدود يازده تا دوازده سالگی، كودكان به

كوشد دريابد چه عاملی مدت زمان رفت و ي عمليات صوري خوانده است. در يكی از آزمونهاي تفكر صوري، آزمودنی میاين مرحله را دوره

 بيند كه از قالب آويزان است، همراه با چند وزنهكند. در اين آزمايش، آزمودنی تكه نخی را میبرگشت پاندول )مت زمان نوسان( را تعيين می

آن بسته شده عوض كند، و ارتفاعی را يی را كه بهتواند طول نخ را تغيير دهد، وزنهانتهاي ديگر نخ ببندد. آزمودنی میتواند هر يک را بهكه می

ر بعضی از يصورتی غير نظامدار )غير سيستماتيک( و با تغيي عمليات عينی بهشود كم يا زياد كند. برخالف كودكان مرحلهكه وزنه از آن رها می

كنند و با استفاده از روشی هايی را طرح میزنند، نوجوانی كه توانايی ذهنی متوسط دارند سلسله فرضيهآزمايش و خطا میمتغيرها دست به

 پردازند. ها میآزمايش اين فرضيهنظامدار به

 درست است. 4گزینه  .44

ي اصلی چيزي است كه پياژه آن را رضيه و تأييد يا رد اين پيامدها هستهي شقهاي احتمالی، يعنی وارسی پيامدهاي هر فدرنظر گرفتن همه

 ي عمليات صوري خوانده است.شيوهتفكر به

 درست است. 4گزینه  .45

ي چهارم و نهايی درك كودكان از قواعد اخالقی نيز همزمان است. نوجوانان دوست دارند حتی در مورد ي عمليات صوري، با مرحلهآغاز مرحله

ي اين مرحله، استدالل اخالقی مبتنی بر نوعی جهانبينی است كه در اند، قواعدي ارائه دهند. مشخصهها روبرو نشدههايی كه هيچگاه با آنموقعيت

 ي مورد توجه است.جاي موقعيتهاي شخصی و بين فردي، مسائل اجتماعی گستردهآن به

 درست است. 0گزینه .46

، 0976پياژه را در مورد استدالل اخالقی گسترش داد تا نوجوانی و بزرگسالی را نيز در برگيرد)كلبرگ  روانشناسان امريكايی، الرنس كلبرگ، كار

 ي تنگناهاي اخالقی در قالب داستان تالش كرد مراحل جهانشمول در رشد قضاوت اخالقی را مشخص نمايد.( كلبرگ با ارائه0969

 درست است. 2گزینه  .47

چند نوع از اين تنگناهاي اخالقی، كلبرگ شش مرحله در رشد قضاوت اخالقی مشخص ساخت كه در سه سطح پاسخهاي كودكان به با تحليل

 ند. شوگذاري میشده براي تصميمات و نه براساس درستی يا نادرستی عمل مورد بحث، نمرهاند. پاسخها براساس داليل ارائهگروهبندي شده

 است.درست  0گزینه  .48

 منظور اجتناب از تنبيه(: جهت گزينی براساس تنبيه )اطاعت از قوانين به0مرحله 

 درست است. 2گزینه  .49

 گزينی براساس پاداش )همنوايی با ديگران براي دريافت پاداش و مزايا(: جهت2مرحله 

 درست است. 3گزینه  .51

 دهد تا از عدم تأييد ديگران در امان بماند(.می: جهت گزينی براساس الگوي دخترخوب/ پسرخوب )همنوايی نشان 3مرحله 

 درست است. 2گزینه  .50

كند تا از توبيخ مراجع قدرت و احساس گناه در مراجع قدرت )قانون و قواعد اجتماعی را رعايت می: جهت گزينی براساس وابستگی به4مرحله

 مورد انجام ندادن وظايف خود در امان باشد(.
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 درست است. 3گزینه  .52

؛ كنددانند هدايت می: جهت گزينی مبتنی بر قرارداد اجتماعی )اعمال خود را طبق اصولی كه همگان براي بهزيستی جامعه الزامی می5مرحله 

 نفس خود را نيز حفظ كند. تا از احترام همگنان برخوددار باشد و از اين طريق احترام به

 درست است. 2گزینه  .53

ها عدالت، سرافرازي و برابري اصولی كه در آن -صول اخالقی )اعمال خود را طبق اصولی كه شخصاً انتخاب كردهگزينی مبتنی بر ا: جهت6مرحله 

 كند تا از سرزنش خويشتن درامان باشد. كند. از اصول پيروي میهدايت می -شودارزشمند شناخته می

 درست است. 0گزینه  .54

شود )سطح دوم(، در سطح اول يعنی زمانی كه ارزيابی اعمال خود از ديد ديگران آغاز میسالگی، ي كودكان تا حدود دهكلبرگ معتقد بود همه

 قرار دارند. 

 درست است. 2گزینه  .55

 سالگی در همين سطح است.استدالل اغلب كودكان تا سيزده

 درست است. 4گزینه  .56

ی هستند كه عرفاعی الزم براي سطح سوم، يعنی اخالق پستفكر انتزپيروي از پياژه، كلبرگ اين نظر را پيش كشيد كه فقط كسانی قادر بهبه

ها آن اصول اخالقی انتزاعی و رعايتي عمليات صوري رسيده باشند، باالترين مرحله، مرحله ششم، مستلزم دستيابی بهشيوهسطح تفكر و بهبه

 منظور اجتناب از سرزنش خويشتن است.به

 درست است. 3گزینه  .57

 خوريم.ي ششم تفكر بر میمرحله« كامال مبتنی بر اصول»پاسخ درصد آزمودنيهاي بزرگسال به 10در كمتر از از دهد كه كلبرگ گزارش می

 درست است. 4گزینه  .58

، است )كلبی كلبرگ شواهدي براي توالی مراحل رشد اخالقی در كودكان از چندفرهنگ، از جمله آمريكا، مكزيک، تايوان و تركيه، ارائه كرده

هاي متفاوت قواعد (. از سوي ديگر، شواهدي حاكی از آن است كه افراد در موقعيت0982، نيسان و كلبرگ، 0983كلبرگ گيبز و ليبرمن، 

نتقاد نيز ا« مردمحوري»علت ي كلبرگ به( از نظريه0974شود. )كورتينز و گريف، گيرند و توالی موردنظر كلبرگ ديده نمیمتفاوتی را بكار می

ت ي استدالل مبتنی بر مراقب«زنانه»ي استدالل انتزاعی مبنتی بر عدالت و حق در سطحی باالتر از سبک مردانه»ي است، زيرا در آن شيوهشده

 و توجه قرار گرفته است.

 درست است. 3گزینه  .59

االن ي نوپايی كودكان و بزرگسباورند كه بعد از دورهاند، براين بعضی از روانشناسان رشد كه در وجود مراحل كيفی در رشدشناختی ترديد كرده

ها تر دانش بزرگساالن است. مقصود آني گستردهخزانهها عمدتاً مربوط بهاساساً استعدادها و فرايندهاي شناختی مشابهی دارند و تفاوت بين آن

 هاي خاص است.ها در حيطهبندي دانستهي سازماننحوهها نيست، بلكه درك عميقتر از تري از دانستهي گستردهاز دانش، صرفاً مجموعه

 درست است. 4گزینه  .61

 خوريم.پذيري برمیتغييرات محيط، و تحريکهاي زندگی، تفاوتهايی در سطح فعاليت، واكنش بهبين نوزادان از همان نخستين هفته

 درست است. 0گزینه  .60

  اند.خلق را خُلق و خو ناميدهخصوصيات شخصيتی وابسته به
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 درست است. 4گزینه  .62

. تپژوهشگران بر اين نكته تأكيد دارند كه پيوسته و نا پيوستگی خلق و خو تابع تعامل بين ژنوتيپ )خصوصيات ارثی( كودك و محيط خانواده اس

 موازات افزايش سنبهزاي كودك براي او زندگی خانوادگی شاد و با ثباتی فراهم آورند، رفتارهاي منفی و مشكل« دشوار»وقتی والدين كودك 

سالگی هاي زندگی تا پنجكنند كه از نخستين ماهنام كار ياد می(. توماس و چيس از كودكی به0990يابد. )بلسكی، فيش و ايزابال، كاهش می

نفی اوليه او را پسر خود را دوست داشت و واكنشهاي م« تند و شاد»زاترين خلق و خوها را داشت. چون پدر كارل، خلق و خوي يكی از مشكل

وضوح در گروه سالگی به 23شد تا جايی كه در « ماليمتر»تدريج سر گذاشت و بهگرفت، كارل مشكالتش را پشتموقعيتهاي جديد ناديده میبه

 شد. جاي گرفت. با اين حال، با تغيير شرايط، گاه خلق و خوي اصلی كارل براي مدت كوتاهی ظاهر می« ماليم»

 ت.درست اس 2گزینه  .63

هركاري اند، دست بهزند. والدين كه از چنين واكنشی شادمان شدهي مادر يا پدر خود لبخند میكودك معمولی در دوماهگی با ديدن چهره

ه باشد اين دليل تكامل يافتزنند تا لبخند كودك تكرار شود. در واقع، توانيی لبخندزدن در اين سن و سال كم ممكن است از لحاظ تاريخی بهمی

 بخشد. كه پيوند والدين و كودك را تحكيم می

 درست است. 3گزینه .64

شود، باز داللت بر آن دارد كه لبخندزدن پاسخی كه لبخندزدن در نوزادان نابينا همزمان با كودكان برخوردار از بينايی آغاز میاين واقعيت هم

زنند. در سه يا چهارماهگی، نوباوگان افراد آشناي خانواده را بخند میها لي والدين دربرابر صداي آنجاي چهرهفطري است )اطفال نابينا به

ين زنند. با اكنند و لبخند میها بيشتر غان و غون میدهند، چون با ديدن چهره يا شنيدن صداي آنها را بر ديگران ترجيح میشناسند و آنمی

 .هنوز هم تا حدود زيادي پذيرا هستندهمه، در برابر افراد غريبه

 درست است. 2گزینه  .65

حتی شود )آنان نزديک میيی بهدهد. بسياري از اين نوباوگان وقتی غريبهماهگی تغييري در اين پذيرش نامتمايز رخ می 8يا  7اما در حدود 

اي تنها دهند، و عالوه بر آن، هروقت در محيط غريب و يا با افراد غريبهشان میوقتی در آغوش والدين خود باشند( ناراحتی يا پريشانی آشكاري ن

 شوند. شدت ناراحت میبمانند، به

 درست است. 4گزینه  .66
رسد دو عامل در ظهور و كاهش اين ترسها دركارند. عامل اول رشد ظرفيت حافظه است. طی نيمه دوم سال اول زندگی، توانايی نظر میبه

دهد رويدادهاي غير معمول يا كودك شيرخوار امكان میيابد. اين تغيير بهي گذشته و حال افزايش میيادآوردن رويدادهاي گذشته و مقايسهبه

ها بترسد. عامل دوم، رشد خودپيروي در كودك است. كودكان يكساله هنوز تا حدود زيادي بينی را كشف كند و بعضی وقتها از آنغيرقابل پيش

بازي بروند. عالوه بر آن، اين ي اسبابسراغ ظرف غذا يا قفسهتوانند خود بهساله می 3يا  2مراقبت بزرگساالن هستند، ولی كودكان تكی بهم

طور ها بطور اعم، و مراقبان آشنمراقبان بهها بهها و احساسات خود را از طريق گفتار، بيان كنند. بنابراين اتكاي آنتوانند خواستهكودكان می

 ها چندان مهم نيست.يابد و ديگر حضور يا عدم حضور والدين براي آناخص، كاهش می

 درست است. 3گزینه  .67

ي كودك شيرخوار باشد. رسد اين اضطراب بخشی از خلق و خوي ويژهنظر میشوند، اما بهها مضطرب نمیي كودكان در برابر غريبههرچند همه

يابد. صورت چشمگيري افزايش میكنند، از حدود هشت ماهگی تا پايان سال اول زندگی، بهمیطرابی را تجربهتعداد نوباوگانی گه چنين اض

ي خلق و خوي فطري است، ي فوق، پريشانی ناشی از جدايی از والد است كه تا حدودي وابستهيی مشابه، و در عين حال متمايز از پديدهپديده

 يابد. تدريج كاهش میرسد سپس بهاوج خود میهگی بهي چهارده تا هيجده ماو در فاصله

 درست است. 3گزینه  .68

 راحتی با كودكان ديگر و بزرگساالن دركنند و قادرند بهي كافی احساس امنيت میاندازهسرانجام اغلب كودكان سه ساله در غياب والدين خود به

 تعامل باشند. 
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 درست است. 0گزینه  .69

 شود. ي نزديک با افرادي معين و احساس امنيت بيشتر در حضور اين افراد دلبستگی ناميده مینوعی رابطهبرقراري تمايل كودك به

 درست است. 0گزینه  .71

 1960و  1950هاي ي دلبستگی در كودكان آدمی ريشه در تحقيقات جان بالبی، متخصص روانكاوي، طی دههي تحقيق در زمينهبخش عمده

يوند ي دلبستگی، ناتوانی كودك در برقراري پي او تلفيقی از مفاهيم روانكاوي، كردار شناسی و روانشناسی شناختی است. طبق نظريهدارد. نظريه

 ي بزرگسالی، ارتباط دارد. دلبستگی استوار است با يک يا چندتن در سالهاي اوليه زندگی، با ناتوانی او در برقراري روابط فردي نزديک در دوره

 درست است. 3گزینه  .70

ي يی روي كودكان و مادرانشان در اوگاندا اياالت متحده انجام داد و نوعی شيوهورث، يكی از همكاران بالبی، مشاهدات گستردهمري اينس

(. اين شيوه موقعيت نا 0978واترز و وال،  ورث، بلهار،ماهه ابداع كرد. )اينس 08تا  02آزمايشگاهی براي سنجش استواري دلبستگی كودكان 

 آشنا خوانده شد.

 درست است. 0گزینه  .72

گيرد كه هنگام بازگشت ي ايمن قرار میي دلبسته(، زمانی در طبقه5و  3هنگام رفتن مادر از اتاق آشفته شود يا نه )رويداد اعم از اينكه كودك به

اهد و همچنان مشغول بازي دهند كه متوجه بازگشت مادر شدهي دور با نگاهی نشان میز فاصلهاتاق با او تعامل كند. بعضی از كودكان امادر به

امی مادر توجه دارند و هنگي ارزيابی فقط بهيی هم در سراسر جلسهشوند. عدهمانند. برخی ديگر خواهان تماس بدنی با مادر میبازيها میبا اسباب

 گيرند.درصد كودكان شيرخوار امريكايی در اين طبقه قرار می 65تا  60طور كلی دهند. بهد نشان میرود، پريشانی شديكه مادر از اتاق می

 درست است. 2گزینه  .73

كلی ها مادر را تقريباً بهد. بعضی از آنكنني نا ايمن: اجتنابی. اين شيرخوارگان در مراحل بازگشت مادر آشكارا از تعامل با او پرهيز میدلبسته 

دهند. شيرخوارگان اجتنابی گيرند و برخی نيز، هم درجهت تعامل با مادر و هم در جهت اجتناب از تعامل با او واكنشهايی نشان میناديده می

دهند و اگر هم پريشانی نشان پريشانی نشان نمی رود غالباًاو دارند و هنگامی كه مادر از اتاق بيرون میهنگام حضور مادر در اتاق توجه كمی به

 گيرند. درصد از شيرخوارگان امريكايی در اين طبقه قرار می 20ها را آرام كند. حدود آسانی آنتواند بهنيز همانند مادر میدهند غريبه

 درست است. 3گزینه  .74

ت مقاومت دسشوند كه در رويدادهاي بازگشت مادر، در برابر او بهبندي میعنوان دو سوگرا طبقهدلبسته نا ايمن: دوسوگرا. شيرخوارگانی به

تا  كنندكنند. براي مثال، ابتدا گريه میزنند. آنان در آنِ واحد هم در جستجوي برقراري ارتباط جسمانی با مادرهستند و هم از آن پرهيز میمی

معنی  اينخورند تا از آغوش مادر دربيايند. برخی رفتار منفعالنه دارند. بهشدن با عصبانيت پيچ و تاب میغلها را بغل كند، اما پس از بمادر آن

رود ها میسوي آنروند، و وقتی هم مادر بهسوي او نمیخيز بهخوانند، ولی سينهخود فرا میگردد با گريه كردن او را بهكه وقتی مادر باز می

 اند. بندي شدهدرصد از شيرخواران امريكايی در اين دسته طبقه 10دهند. حدود می دربرابرش مقاومت نشان

 درست است. 0گزینه  .75

ر ي ديگري تحت عنوان آشفته منظوچون بعضی از شيرخوارگان در هيچ يک از اين گروهها قابل جايگزينی نيستند، در پژوهشهاي جديدتر طبقه

شوند يک میمادر نزددهند. براي مثال، بهشيرخوارگان گروه آشفته، غالباً رفتارهاي متناقض نشان می 1986شده است )مين و سولومون، 

، ناگهان شدندهند، يا پس از آرامشوند و سپس رفتار اجتنابی همراه با منگی نشان میاو نزديک میاو نگاه نكنند؛ يا بهكه سعی دارند بهدرحالی

 رسند. نظر میگشته، فاقد احساس، يا افسرده بهها گمدهند. بعضی از آنگريه سر می

 درست است. 3گزینه  .76

ري ها بدرفتااند، اما درصد اين موارد در ميان شيرخوارگانی كه با آندرصد از شيرخوارگان امريكايی در اين طبقه جايگزين شده 15تا  10حدود 

 مراتب بيشتر است.ها تحت درمانهاي روانپزشكی قرار دارند، بهشود و يا والدين آنمی
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 ست است.در 4گزینه  .77

د كه معموالً اني دلبستگی، بيشترين توجه خود را معطوف مراقب اصلی كودك كردهپژوهشگران در تالش براي توجيه تفاوتهاي كودكان در زمينه

ديده پ شود. ايندلبستگی ايمن مینيازهاي كودك شيرخوار، منجر بهها اين بودكه كه پاسخدهی حساس مراقب بهي آني عمدهمادر است. يافته

د، دهنالگوي اجتنابی نشان می« موقعيت ناآشنا»وضوح مالحظه كرد. مادران كودكان شيرخوار ناايمن كه در ماهه نيز بهتوان در طفل سهرا می

ي دازهانخود بهرسد كه از تماس بدنی با فرزندان نظر نمیگيرند، ولی بهي ايمن در آغوش میي مادران شيرخوار دلبستهاندازهفرزندان خود را به

ويژه وقتی كودك آشفته است و بيش از هر شرايط ديگري نياز مادران كودكان دلبسته ايمن لذت ببرند، و حتی گاهی رفتار طردكننده دارند. به

 نه براساس پاسخدهی پذير و وسواسی دارند، و غالباًكنند. اين مادران در عين حال، رفتاري انعطافتسلی دارد، از تماس بدنی با او پرهيز میبه

كنند. پژوهشگران معتقدند كه ماحصل چنين رفتاري پيدايش تعارضی است در طبق فرمولهاي كتاب، از كودك مراقبت می»كودك، بلكه، به

ي د، رويهدهني ناايمن كه در موقعيت ناآشنا الگوي دوسوگرايی نشان میكودك بين گرايش و اجتناب در ارتباط با مادر. مادران كودكان دلبسته

او ندارند، و در مواقعی نيز رفتارشان مخل كودك بسيار حساسند، بعضی وقتها توجهی بههمسانی در مراقبت از كودك ندارند: گاه در پاسخدهی به

شكالشان اين لكه مو مزاحم فعاليتهاي كودك است. اينها مثل مادران اجتنابی نيستند كه خيلی كه يا خيلی زياد با كودك ارتباط داشته باشند، ب

ها با نيازهاي كودك همخوان نيست. در نتيجه، تالشهاي اين قبيل كودكان براي برقراري تماس با مادر غالباً با است كه شيوه و زمان تعامل آن

ان خشم نش ي نزديک ويی از تالش براي برقراري رابطهآميزه« موقعيت ناآشنا»شود كه كودك در شكست مواجه شود. چنين وضعی سبب می

 ي روانشناسان در اين نكتهشوند. همهمدت از مادر نيز بيش از كودكان دلبسته ايمن، آشفته میعالوه، اين كودكان هنگام جدايی كوتاهدهد. به

ي كنندهكودك، عامل اصلی تكوين رفتارهاي دلبستگی در كودك است. الگوهاي دلبستگی ممكن است منعكستوافق دارند كه پاسخدهی مراقب به

 تعامل بين خلق و خوي كودك و پاسخدهی والدين باشد.

 درست است. 4گزینه  .78

بر  عمدتاً مبتنی« موقعيت ناآشنا»بندي دلبستگی در خاطر داريد كه طبقهدست دهند. بهحلی براي اين منازعه بهتر راهشايد پژوهشهاي تازه

رسد كه خط ینظر مهنگام بازگشت مادر مبتنی است. اينک بهلكه بر واكنش كودك بههنگام بيرون رفتن مادر از اتاق نبوده، بآشفتگی كودك به

عزيمت بينی كند، و نه رويداد دوم )بازگشت مادر(. واكنش كلی كودك بهتواند رويدادهاي اول )بيرون رفتن مادر از اتاق( را پيشو خوي كودك می

رسد الگوي دلبستگی اوليه، نظر میكودك و هم تابع خلق و خوي كودك. بهراقب بهو برگشت مراقب اصلی خود، هم تابعی است از پاسخدهی م

 اي چند سال بعد نيز ارتباط دارد.ي كنار آمدن كودك با تجربهبا نحوه

 درست است. 0گزینه  .79

نر )مذكر( يا ماده )مونث( دست عنوان تصور روشنی از خود بهدو جنس مشخص تعلق دارند، و بيشتر كودكان بهجز موارد نادر، آدميان بهبه

ی ها، تمايز بيولوژيكاند. در اغلب فرهنگشوند كه روانشناسانِ رشد آن را هويت جنسيتی ناميدهچيزي نائل میيابند. در اينجا كودكان بهمی

ر نفوذ خود فعاليت انسان را زي می حيطهشود كه تقريباً تمايی از باورها و آيينهايی نمايان میيی گستردهصورت شبكه)زيستی( بين نر و ماده به

 دارند.

 درست است. 2گزینه  .81

. توجه شودآموزي جنسيتی ناميده میداند، نقشي معينی براي زنان و مردان مناسب میدسته از ويژگيها و رفتارهايی كه فرهنگ جامعهكسب آن

عنوان زن پذيرفته باشد، اما نه رفتارهاي ی ممكن است خود را بهآموزي جنسيتی و هويت جنسيتی دو چيز متفاوتند. دخترخانمكنيد كه نقش

 شوند اجتناب ورزد.ي رفتارهايی كه مردانه شناخته میپسند داشته باشد و نه از همهي جامعهزنانه

 درست است. 3گزینه  .80

يی دست داد زيگموند فرويد بود كه ديدگاه روانكاوي او نظريهآموزي جنسيتی بهنخستين روانشناسی كه شرح جامعی از هويت جنسيتی و نقش

 جنسی است. –ي رشد روانی يی در زمينهمرحله
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 درست است. 2گزینه  .82

 – ي تناسی در رشد روانیشوند، و اين را نشانگر آغاز مرحلهفرويد معتقد بود كه كودكان در حدود سه سالگی بر اندام تناسلی خود متمركز می

شوند كه پسر داراي آلت تناسلی نرينه و دختر فاقد آن است. در همين مرحله در دانست: در اين مرحله، دختر و پسر متوجه میجنسی می

ن شود. فرويد ايوالد همجنس ايجاد میفر نسبت بهآيد و حسادت و تنوجود میوالد جنس مخالف بهدختران و پسران احساسات جنسی نسبت به

موازات افزايش سن، دختر و پسر نهايتاً اين تضاد را از طريق همانندسازي با والد همجنس خود حل نظر فرويد، بهي اوديپ خواند. بهرا عقدهپديده

گيري كلترتيب، فرايند شايندهند. بهاو را الگو قرار می كنند و براي اينكه شبيه والد همجنس شوند، رفتارها، نگرشها و خصوصيات شخصيتیمی

 يرد.پذشود و با همانندسازي كودك با والد همجنس پايان میهويت جنسی و نقش جنسيتی با كشف تفاوتهاي تناسلی بين دو جنس آغاز می

 درست است. 4گزینه  .83

اند. از ايراد گرفته« كندسرنوشت را اندام تعيين میي صريح آن كه فروضهاين مبرانگيز بوده است و بسياري بهروانكاوي پيوسته بحث نظريه

ر قابل طور كلی بايد آن را غير قابل اجتناب و غيناپذير، حتی قالبی، و بهآموزي جنسيتی فرايندي است انعطافآيد كه نقشاين نظريه چنين برمی

 تغيير دانست.

 درست است. 2گزینه  .84

دهد. اين نظريه هم بر پاداشها و دست میآموزي جنسيتی بهتري از نقشي يادگيري اجتماعی توجيه سادهي، نظريهي روانكاونظريهبرخالف 

 هاي يادگيري رفتارهاي مربوطكنند تأكيد دارد، و هم بر شيوهمجازاتهايی كه كودكان براي رفتار مناسب يا غيرمناسب جنسيتی دريافت می

 بزرگساالن. ينقش جنسيتی از راه مشاهدهبه

 درست است. 0گزینه  .85

« دخترانه»بازيهاي آموزي جنسيتی فرزندان خود، بويژه پسرها، توجه دارند. مثالً هرگاه پسر با اسبابنقشرسد پدرها بيشتر از مادرها بهنظر میبه

كار كودك ندارند. پدرها كمتر ا مادرها كاري بهدهند، امبازي كند، پدرها واكنش منفی)مثالً، ابزاز مخالفت يا جلوگيري از ادامه بازي( نشان می

 دهند. شوند، اما در اين مورد هم بيشتر از مادرها واكنش منفی نشان میمی« پسرانه»نگران شركت دخترانشان در بازيهاي 

 درست است. 3گزینه  .86

خاب ها بر اين باورند كه نبايد در انتسالهها و نهسالهشود. براي مثال، اكثر چهاردر تصوير كودك از مقررات جنسيتی، الگوي رشدي جالبی ديده می

غل عنوان شتوانند پرستاري را بهتوانند پزشكی را، و مردان میلحاظ جنسيت وجود داشته باشد: درصورت تمايل، زنان میشغل محدوديتی به

درصد كودكان  90شوند. حدود پذير میناب شغل انعطافي بين چهارسالگی و نه سالگی كودكان در مورد انتخاخود انتخاب كنند. اما در فاصله

 لحاظ جنسيت بايد محدوديتهايی در انتخاب شغل وجود داشته باشد.ساله معتقدند بهساله و هفتشش

 درست است. 2گزینه  .87

آموزي جنسيتی تأكيد دارد و برآن است كه كودكان از نقشي يادگيري اجتماعی بر آموزي جنسيتی، نظريهدر بيان مبناي هويت جنسی و نقش

گردد. شوند. اين فرايند مدتها پيش از پيدايش هويت جنسی آغاز میيادگيري و ترجيح رفتارهاي قالبی جنسيتی میراه پاداش گرفتن موفق به

د با همساالن دهنها رشد يافته باشد، ترجيح میسيت در آنبراي مثال كودكان در دوسالگی يعنی مدتها پيش از آنكه مفهوم ارتباط بين رفتار و جن

توانند جنسيت خود را در (. هرچند كودكان دوساله می0978ي جنسيت خود بپردازند )ژاكلين و مكايی، فعاليتها و بازيهاي ويژههمجنس خود به

 جنس خود پوشيده، شناسايی كنند.عكسی از خود تشخيص دهند و همچنين درعكسها، جنس مرد يا زنی را كه لباس متداول 

 درست است. 3گزینه  .88

تواند رشدي می –ي شناختی شود، و در همين مرحله است كه نظريهتري از جنس و جنسيت ظاهر میسالگی، مفهوم غنیدر حدود دو نيم

صورت  اينتی دارد. زنجيره رويدادها بهآموزي جنسيرويدادهاي بعدي را تبيين كند. بويژه، بر طبق اين نظريه، هويت جنسی سهم مهمی در نقش

ي داشتنِ عبارت ديگر، انگيزه( به0966)كلبرگ « انجام دهم پسرانههستم، و بنابراين دوست دارم كارهاي دخترانه  پسرمن دختر »است: 
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ويژه جنسيت خود رفتار كنند. در هاي شيوهشود كودكان بهرفتارِ متناسب با هويت جنسی است و نه دريافت پاداشهاي بيرونی، كه سبب می

 گيرند. عهده میآموزي جنسيتی خود و همساالن خود را بهي نقشميل خود وظيفهها بهنتيجه، آن

 درست است. 3گزینه  .89

د گيرد. بويژه، اتكاي بيش از حسالگی صورت میكندي از دو تا هفتعملياتی رشدشناختی، بهي پيشرشد هويت جنسيتی طبق اصول مرحله

رغم تغيير ظاهري آن، با مفهوم جنسيت پيوند دارد. براي عملياتی بر برداشتهاي بصري و نيز ناتوانی او از نگهداري هويت شیء بهكودك پيش

ند كه توانند بگويها نمیي متمايز قرار دهند. ولی بسياري از آندرستی در دو طبقهتوانند عكسهاي دختر و پسر را بهساله میان سهمثال كودك

ماند، ثبات جنسيتی رغم تغييرات سنی و ظاهر او ثابت می( آگاهی از اينكه جنسيت فرد به0975شوند يا مادر )تامسون، در بزرگسالی پدر می

 ها. ي خمير يا تعداد مهرهشده است. چيزي شبيه مفهوم نگهداري حجم آب و توده خوانده

 درست است. 0گزینه  .91

عملياتی نيز با نكته فوق پيوند دارد: ويژگيهاي ثابت جسمانی كه جنسيت بر آن استوار است، در رديف قوانين گرايی اخالقی كودك پيشواقع

رفتارهاي متناسب با  ]كودكان[شود... هاي جسمانی هويتِ خويش يک التزام اخالقی محسوب میاخالقی يا الهی، لزوم سازگاري با واقعيت

، 0996رگ، دانند. )كلبگذارند، مستحق تنبيه میبينند و كودكانی كه رفتارهاي قالب جنسيتی را زير پا میجنسيت را از نظر اخالقی ضروري می

ی شود و اين كودكان در مقايسه با بزرگساالن، ناهمنوايي پيش عملياتی بيشتر مشاهده میورههمين دليل نيز سوگيري جنسيتی در د(. به022ص 

 كنند.جنسيتی را در خود و ديگران كمتر تحمل می

 درست است. 0گزینه  .90

آموزي جنسيتی، پرنفوذترين تبيين براي رشد جنسيتی محسوب ي هويت جنسيتی و نقشرشدي، در زمينه –ي شناختی در حال حاضر نظريه

 ميشود. 

 درست است. 3گزینه  .92

آموزند شقهاي رفتاري همين علت كه كودكان می(. درست به0980، 0982، 0993ناميده است )بم، « هاي جنسيتطرحواره»ها را بم اين عدسی

شود. همانگونه كه آموزي جنسيتی محسوب میي نقشي جنسيتی نوعی نظريهي طرحوارهدسيها ارزيابی كنند، نظريهخودرا از پشت اين ع

اند، بوميان هر فرهنگ معين معموالً از عدسيهاي فرهنگی كه برچشم دارند آگاه نيستند. در نظر آنان، اين عدسيها شناسان اشاره كردهانسان

يتی هاي جنسهمين دليل نيز والدين و معلمان طرحوارهخود عدسيها. بهنگرند و نه بهفرهنگ خود میها بهيق آنچيزهاي شفافی هستند كه از طر

 شود. ي فرهنگی عرضه میهاي روزمرهسروصدا در تجربهآموزند. بلكه اين آموزش، بیكودكان نمیرا مستقيماً به

 درست است. 4گزینه  .93

هاي خويش را حول مفهوم مردانگی يا زنانگی كار گيرند، خودپندارهخودشان نيز عدسيهاي جنسيت را به گيرند درموردكودكان ضمناً ياد می

 اين دليل است كهي كافی مردانه يا زنانه هستم؟ بهاندازهآيا به»اين پرسش بسنجند كهسازمان دهند، و ارزشمندي خود را درچارچوب پاسخ به

 ي هويت جنسيتی نيز هست.آموزي جنسيتی است، نظريهي نقشكه نظريه ي طرحواره جنسيتی در عين حالنظريه

 درست است. 3گزینه  .94

اجتماعی ناميده  –يی براي توصيف رشد در طول زندگی پيشنهاد كرده، و آن را مراحل روانی اريک اريكسون، روانكاو، يک نظام هشت مرحله

ر كند. داعی خاصی دارد كه وي در زمانهاي مختلف در طول زندگی خود برقرار میروابط اجتماست، چون معتقد است رشد روانی فرد بستگی به

 هر يک از اين مراحل، فرد با مسائل اجتماعی ويژه يا بحرانهايی روبرو است.
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 درست است. 0گزینه  .95

 پيامد مطلوب هاي روانی ت اجتماعیبحران مراحل

 بينیو خوشاعتماد  اعتماد در برابر عدم اعتماد نخستين سال زندگی

 احساس خويشتنداري و خودپسندي خودپيروي در برابر ترديد دومين سال زندگی

 فعاليتهاي مستقلزدن بهداشتن هدف و جهت، توانايی دست ابتكار در برابر احساس گناه سالگیسه تا پايان پنج

 مهارتهاي ذهنی، اجتماعی و بدنیاحساس شايستگی در  سازندگی دربرابر احساس حقارت  سالگی تا بلوغ جنسی شش

 عنوان يک فرد يگانهيی از خود بهداشتن تصوير يكپارچه يابی در برابر سردرگمیهويت نوجوانی

توانايی برقرار كردن پيوندهاي صميمانه و ديرپا، انتخاب مسير  يابی در برابر انزواهويت اوايل بزرگسالی

 شغلی

 امور خانواده، جامعه، و نسلهاي آيندهعالقمندي به فرورفتگیباروري در برابر درخود  ميانسالی 

احساس تحقق نفس و رضايت خاطر از زندگی، آمادگی براي  انسجام دربرابر نوميدي دوران پيري

 رويارويی با مرگ

 درست است. 2گزینه  .96

 درست است. 0گزینه  .97

 درست است. 2گزینه  .98

 درست است. 3گزینه  .99

 درست است. 3گزینه  .011

 درست است. 2گزینه  .010

 درست است. 0گزینه  .012

 درست است. 2گزینه  .013

 درست است. 0گزینه  .014

 درست است. 4گزینه  .015

آن معموالً  يشود، و دورهبزرگسالی برخوردار از توانايی توليدمثل تبديل میي تكامل جنسی است كه طی آن كودك از نظر زيستی بهبلوغ، دوره

شود، با رشد تدريجی اندامهاي تناسلی و سريعی از رشد جسمانی )جهش رشدي نوجوانی( شروع میي بسيار سال است. بلوغ كه با دوره 4تا  3

 ويژگيهاي جنسی ثانوي )رشد پستانها در دختران، رويش ريش در پسران و نمايان شدن موي بر اندامهاي تناسلی هر دوجنس( همراه است.

 درست است. 3گزینه  .016

ها معموالً دهد. نخستين قاعدگیكاخ پس از اوجگيري جهش رشدي نوجوانی، رخ می 18ي بلوغ، تقريباً هگی دختران در اواخر دورنخستين قاعده

 شود. گذاري )آزادشدن تخمک كامل( معموالً تا يكسال بعد از نخستين قاعدگی شروع نمینامنظم است و تخمک

 درست است. 4گزینه .017

دهد، در اولين مايع منی اسپرم وجود ندارد ولی قدرت بارورسازي و تعداد سال بعد از جهش رشدي نوجوانی رخ می 2اولين انزال پسر در حدود 

 يابد. تدريج افزايش میها بهاسپرم

 درست است. 3گزینه  .018

 ماه است. 9سال و  13متوسط سن قاعدگی در درختران 
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 درست است. 3گزینه  .019

 رسند. جهش رشدي میپسرها بطور متوسط، دوسال ديرتر از دختران به

 درست است. 3گزینه  .001

1طور متوسط در سالگی، و به 16تا  12در پسران انزال منی حاوي اسپرم زنده بين سنين 
14

2
 شود. سالگی آغاز می 

 درست است. 2گزینه  .000

ها هاي آن دمدمی بودن، تشويق درونی و طغيان است، ولی پژوهشدانند كه از ويژگیمی« طوفان و احساس فشار»در عرف عام جوانی را دورۀ 

 كنند. اين ديد بدبينانه از نوجوانی را تأييد نمی

 درست است. 4گزینه  .002

دهند. كه بلوغ اثرات مهمی بر تصوير فرد از بدن خويش، عزت نفس، خلق و رابطه با والدين و اعضاي جنس مخالف برجاي ها نشان میدهدا

 گذارد. می

 درست است. 4گزینه .003

انان، اِكلس و ي بوكهممكن است بعضی از اين تأثيرات مستقيماً ناشی از تغييرات هورمونی بلوغ باشند )وارسی تفضيلی( اين مبحث را در نوشت

شود. بندي اين تغييرات مربوط میزمانآثار فردي و اجتماعی تغييرات جسمانی، و مهمتر از همه بهها به، بخوانيد(، ولی اغلب آن0992بكر، 

 د. گذارخويش اثر میزودرسی و ديررسی )يكسال زودتر يا ديرتر از سن متوسط بلوغ( بر رضايت نوجوانان از ظاهر خود و تصوير آنان از بدن 

 درست است. 2گزینه  .004

تري همكالسان همجنس و ديررس خود خلق مثبتاند، نسبت بهبلوغ رسيدههاي هفتم و هشتم تحصيلی بهطور كلی پسرهايی كه در پايهبه

ر بين پسرها در جامعه است. از هايی حاكی از اهميت قدرت بدنی ديافته –كردند. داشتند، و از وزن و ظاهر كلی خود بيشتر احساس رضايت می

سوي ديگر، پسرهاي زودرس در مقايسه با پسرهاي ديررس، از ثبات عاطفی و خودتنظيمی كمتري برخوردارند، و بيشتر احتمال دارد سيگار 

پسرهاي ديررس بدترين  (. برعكس،0985بكشند، مشروب بخورند، از مواد مخدر استفاده كنند يا با قانون درگيري پيدا كنند )دانكن و همكاران، 

ن، شوند )پيترسي هفتم تحصيلی دارند، ولی معموالً در سال آخر دبيرستان سالمترين در گروه شناخته میخود در پايهاحساس را نسبت به

س كنند )بروكمی(. زودرسی بر عزت نفس دختران اثر منفی دارد. زودرسها در مقايسه با ديررسها، اضطراب و افسردگی بيشتري را تجربه0989

( و معموالً از وزن و ظاهر خود كمتر رضايت دارند. 0988تري است )سيمونز و باليت ها در سطح پاييننفس آن(، عزت0988گان و روبل،  –

اندامی ، باريکودشها تبليغ میخصوص كه معيار جذابيت زنانه كه در رسانهبه –كشند از اينكه بدنشان بيشتر شبيه بدن زنان است ها خجالت میآن

كه رسند. احتمال ايننظر میكنند، ولی اين ناشی از آن است كه از نظر جنسی رشد يافته بهاست. هرچند زودرسها در اوايل محبوبيت كسب می

 دختران ديگر، بيشتر است.اين افراد با والدين خود تعارض داشته باشند نسبت به

 درست است. 4گزینه  .005

ند مسائل ديگر زندگی بپردازد. وقتی اين فرايي سوم عمر حل شود تا فرد بتواند بهبحران هويت بايد در اوائل يا اواسط دههدر مطلوبترين شرايط، 

ی و يی از هويت جنسيتی، جهت گزينی شغلمفهوم يكپارچهاين معنی كه بههويت دست يافته است، بهگوييم فرد بهبا موفقيت انجام پذيرد، می

ده است، هرچند كه اينها بايد طی رشد فرد در سالهاي بعد، قابل انعطاف باشند. تا وقتی بحران هويت حل نشده باشد، فرد جهانبينی نائل ش

 ي زندگی نخواهد داشت.هاي عمدهيی از خود يا سلسله معيارهاي ارزيابی ارزشمندي خويش در زمينهمفهوم يكپارچه

 درست است. 4گزینه  .006

خ هاي آزاد پاسشد هويت توسط جيمز مارسيا، مورد آزمون قرار گفته و گسترش يافته است. با استفاده از مصاحبهي اريكسون در مورد رنظريه

د دارد كه شرح زير وجويابی اريكسون چهار وضعيت هويتی بهاين نتيجه رسيد كه در پيوستار هويتمشخصی داشتند، مارسيا بهكه ساختار نيم

 ي هويت از نظر شخص، و توانايی او در حل آن مسئله از يكديگر متمايز ساخت.يی در زمينهسئلهها را برحسب وجود متوان آنمی
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 درست است. 0گزینه  .007

سر ي خود و تعريف خويشتن را پشتي فعال پرسشگري دربارههويت. افرادي كه در اين وضعيت قرار دارند، بحران هويت يعنی مرحلهدستيابی به

د. اين قبيل انتصميم قطعی رسيدهآنها پايبندند و در مورد شغل خود نيز بهمواضع فكري خاصی دست يافته و بهخصاً بهاند. اين افراد، شگذاشته

اند و آنچه بينند. آنان باورهاي مذهبی و سياسی خانواده خود را بررسی كردهافراد مثالً خود را نه دانشجوي پيراپزشكی، بلكه پزشكی در آينده می

 اند. همخوان نبوده، كنار گذاشتهبا هويتشان 

 درست است. 2گزینه  .008

ديده  ي بحران هويتها عاليمی از تجربهكنند، ولی در آنبينی خود احساس تعهد میشغل و جهانيابی. افراد اين گروه نيز نسبت بهي هويتوقفه

گويند شود غالبا میشان سؤال میها در مورد موضع سياسیآن اند. هنگامی كه ازي خود را پذيرفتهچون و چرا مذهب خانوادهشود. آنان بینمی

خی ي همكاري دارند. بررسند و روحيهنظر میباورهايشان بهها افراد پايبند بهاند. بعضی از آني اين موضوعات زياد فكر نكردهوقت دربارهكه هيچ

چالش بطلبد، ها را بهي آننشدهرسد اگر رويداد مهمی ارزشهاي آزمونینظر مرو هستند. بهناپذير )خشک(، جزمی و دنبالهديگر نيز انعطاف

 احساس سردرگمی خواهند كرد.

 درست است. 3گزینه  .009

پرسشهاي خود بيابند، و هنوز گرفتار تعارض بين كوشند پاسخهايی بهي بحران هويت هستند. آنان فعاالنه میتعليق. اين جوانان در حال تجربه

اند. اين افراد ممكن است براي مدتی برخی باورهاي مذهبی و سياسی را ها درنظر گرفتههايی هستند كه والدينشان براي آنمهعالئق خود و برنا

ها را كنار بگذارند. اين افراد در بهترين شرايط، آدمهايی حساس، اخالقی و روشنفكر، با شور و شوق فراوان مطرح كنند ولی پس از تأمل بيشتر آن

 رسند. نظر میانديش بهزده، مردد و جزمين شرايط افرادي اضطرابو در بدتر

 درست است. 3گزینه  .021

كار برده است. بعضی از افرادي كه در اين اريكسون به« يابیسردرگمی در هويت»پراكندگی هويت. اين اصطالحی است كه مارسيا براي مفهوم 

اند. هيی از خود دست نيافتمفهوم يكپارچهبوده يا نبوده باشند، ولی در هرصورت، به گيرند ممكن است درگذشته دچار بحران هويتدسته قرار می

يی دشان عالقهي خوگفتهكنند، و بهكار داد و ستد بپردازند، اما عمالً كاري نمیي حقوق بروند يا بهدانشكدهآيد بهگويند بدشان نمیاينان مثالً می

 ، بخري ديگر نيز سطحی و گيج و«سياست يعنی آشغال»گويند: رسند و مثالً مینظر مینان بدبين بهمذهب يا سياست ندارند. برخی از آبه

 اند.سن و سال تكوين هويت نوجوانی پا ننهادهها هنوز بهرسند. البته بعضی از آننظر میسردرگم به

 درست است. 4گزینه  .020

ي پيش از دبيرستان تا سالهاي آخر دانشگاه رفته رفته افزايش يابند از دورهست میهويت درود، درصد نوجوانانی كه بههمانگونه كه انتظار می

ی، طور كلرسد. بهاوج خود میشود. تعليق در دوسال اول دانشگاه بهمرور كاسته میيابد، و طبعاً از درصد افرادي كه هويت پراكنده دارند بهمی

 يابند. يابی شغلی دست میهويتدهد كه افراد بيشتري بهاسی و شغلی نشان میبينی سيي جهانيابی در دو زمينهي هويتمقايسه

 درست است. 0گزینه  .022

ميمانه اند، در برقراري روابط متقابل صهويت رضايتبخشی نرسيدهدانست. او معتقد بود نوجوانانی كه بهساز صميميت میاريكسون هويت را زمينه

شود. در اين زمينه ديدگاه ديگري نيز نيازهاي ديگران میها بهل خاطر آنان باخودشان مانع از توجه آنبا مشكل روبرو خواهند شد، زيرا اشتغا

يابی از طريق مشاركت در روابط صميمانه صميميت دارد و هويتوجود دارد مبنی بر اينكه نوجوان در آغاز در جستجوي هويت نيست بلكه نياز به

احتمال زياد، صميميت و هويت (. پژوهشهاي كافی براي انتخاب يكی از دو ديدگاه صورت نگرفته است. به0953شود. )ساليوان، افراد ميسر می

 در سراسر نوجوانی و اوايل بزرگسالی با يكديگر در تعاملند. 

http://www.ravangam.com/


31 
 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 

 درست است. 2گزینه  .023

ي نسل آينده است. آنچه در اين مرحله از زندگی راهبري، تدارك و توشه برامندي افراد بهمقصود اريكسون از مفهوم باروري در ميانسالی، عالقه

دنياي بزرگسالی، دستگيري از افراد نيازمند و احساس نوجوانان براي گام نهادن بهآفريند چيزهايی است مانند كمک بهاحساس خشنودي می

 اينكه شخص منشأ خدمات ارزشمندي براي جامعه خود بوده است.

 درست است. 4گزینه  .024

كنند درك اين نكته میيی كه در آن افراد شروع بهناميد. دوره« راه زندگیبحران نيمه»ي يدگاههاي رايج، ميانسالی را بايد دورهبراساس يكی از د

دهند كه مردان در اهميتی سرگرمند. چندين بررسی طولی نشان میكارهاي كماند، يا درحال حاضر بهي جوانی خود نرسيدههدفهاي دورهكه به

 روابط جنسی، نقشهاي خانوادگی و ارزشهايي آشفتگی عاطفی هستند كه ريشه در تعارضهاي مربوط بهسالگی درگير يک دورهي چهلههابتداي د

 شغلی دارند. 

 درست است. 2گزینه  .025

بار  گيرند وجدد قرار میاست. در اين دوران اهداف زندگی مورد ارزيابی م« نوجوانی دوم»ميانسالی دوره تغييرات ناگهانی و چيزي شبيه گذار به

كنند. از سوي ديگر، بسياري از پژوهشگران ترديد دارند كه اهميت خاصی پيدا می« مقصدم كجاست؟»و « من كيستم؟»ديگر پرسشهاي مانند 

بيش از  سالگیفراد درچهلها شواهد، حاكی از آن نيست كه انظر آنيی از رشد اكثر آدميان تلقی كرد. بهعنوان مرحلهبتوان بحران ميانسالی را به

ي (. بررسيهاي انجام شده در زمينه1980؛ كوستا و مک رِي، 0990افراد جوانتر يا پيرتر از خود دچار اختاللهاي عاطفی بشنوند )شی و ويليس، 

ي هدهد كه زنان بندرت اينگونه تغييرات را ضربرويدادهايی نظير يائسگی و جداشدن فرزندان از خانواده، نشان میكيفيت واكنش زنان ميانسال به

 كنند. روانی تلقی می

 درست است. 3گزینه  .026

كنند )نظير قضات، رؤساي شركتها و كنند و تصميمهاي مهم اتخاذ میسالگی زياد كار می 70و  60بودن تعداد كسانی كه در سنين فراوان

 ييابد. درحال حاضر، پژوهش در زمينهرهبران سياسی( خود شاهدي است، بر اين مدعا كه تواناييهايی ذهنی لزوماً با افزايش سن كاهش نمی

 هاي فعال پژوهش در روانشناسی رشد است.آميز يكی از حوزهسالمندي موفقيت

 درست است. 2گزینه  .027

ي رويارويی فرد با پايان زندگی سروكار دارد. دوران اجتماعی از نظر اريكسون انسجام در مقابل نوميدي است. كه با شيوه -آخرين بحران روانی

ي شيوهگذراند. هر اندازه شخص بهی كه شخص طی آن، رويدادهاي سراسر زندگی خود را از نظر میپيري، زمان بازنگري و تأمل است. دوران

احساس  –د كنآميزي با مسائل مراحل پيشين زندگی كنار آمده باشد، در اين مرحله بيشتر احساس كمال يافتگی و تماميت )وحدت( میموفقيت

زندگی گذشته خود بنگرد و جز يک سلسله ه فردكهنسال با احساسی حاكی از پشيمانی بهخوبی سپري كرده است. اما هرگااينكه زندگی رابه

 فرصتهاي از دست رفته و شكستها چيزي در آن نبيند، واپسين سالهاي زندگی او آكنده از نوميدي خواهد بود.

 درست است. 0گزینه  .028

، آموزي جنسيتیشود. هويت جنسيتی، مفهومی است متفاوت از نقشمیعنوان مرد يا زن اطالق ميزان برداشت فرد از خود بههويت جنستی، به

 داند. شود كه فرهنگ هرجامعه براي زنان يا مردان مناسب میدسته از ويژگيها و رفتارهايی گفته میفراگيري آنآموزي جنسيتی بهچون نقش

 درست است. 0گزینه  .029

سيتی از كشف اوليه كودك در تفاوت بين اندامهاي جنسی پسر و دختر، و همانندسازي آموزي جني روانكاوي فرويد، هويت جنسی و نقشدر نظريه

 شود. نهايی كودك با والد همجنس، ناشی می
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 درست است. 2گزینه  .031

بندي شده ي رشد شناختی پياژه صورتآموزي جنسيتی توسط كلبرگ براساس نظريهرشدي درباب هويت جنسيتی و نقش –ي شناختی نظريه

. درك آيدجنسيت خود برمیاز آنكه كودك عنوان پسر )نر( يا دختر )ماده( را براي خود پذيرفت، درصد فراگيري رفتارهاي وابسته به است. پس

ها از ثبات جنسيتی، يعنی تشخيص اينكه جنسيت فرد كودكان از جنس و جنسيت يا مراحل رشدشناختی پياژه مطابقت دارد. بويژه درك آن

ي رشدشناختی، ميزان درك كودكان را كمتر رشدي نيز همانند نظريه –ي شناختی ماند. نظريهی و ظاهر شخص، ثابت میرغم تغييرات سنبه

 كند. از آنچه هست ارزيابی می

 درست است. 4گزینه .030

ي ندارهي اول كودكان خودپي جنسيتی كه توسط ساندرابِم صورتبندي شده در پی توضيح اين نكته است كه چرا اصوالً در وهلهي طرحوارهنظريه

از  نياآموزد كه دكودكان میاين معنی كه فرهنگ بهكنند. اين نظريه برنقش فرهنگ تأكيد دارد، بهي تمايز مرد از زن بنا میخويش را بر پايه

آموزي جنسيتی خودشان رشدي، كودكان را عناصري فعال در نقش –ي شناختی طريق عدسيهاي جنسيت ببينند. اين نظريه همانند نظريه

پذير ناآموزي جنسيتی سنتی، غيرقابل اجتناب و انعطافپذيرد كه نقشگيري را نمیي يادگيري اجتماعی اين نتيجهكند، و همان نظريهتلقی می

 است.

 درست است. 2زینه گ .032

 ي نوجوانی است.ي دورهگيري هويت فردي يكی از مسايل عمدهي اريكسون، شكلطبق نظريه
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09302973709

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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