
                            

 2 و 1 جلد برک لورا رشد سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 این دو نوع روش پژوهشی عمده توصیفی و کیفی است؟
 ( قوم نگاری و طرح همبستگی1

 ( قوم نگاری و روش بالینی2

 ( قوم نگاری و روش آزمایشی3

 ( روش بالینی و طرح همبستگی4

 
 کدم یک از دیدگاههای زیر بر رشد هیجانی و اجتماعی تاکید می کنند؟

 ( پردازش اطالعات1

 کردارشناسی ( روانگاوی و2

 ☑ ( رفتار گرائی و یادگیری اجتماعی3
 ( فرهنگی و یادگیری اجتماعی4

 
 نظریه الگوی زیست بوم شناسی از کیست؟

 ( بالبی1

 ( ویگوتسکی2

 ☑ ( برنر3
 ( اربکسون4

 
 تمرکز این نظریه در رشد بر شیوه انتقال ارزشها و مهارتها به نسل بعدی است؟

 ☑ ( کردار شناختی1
 جنسی فروید –روانی  (2

 فرهنگی دیگوتسکی –( اجتماعی 3

 اجتماعی -( یادگیری 4

 
 بر اساس دیدگاه کردارشناسی مناسب ترین زمان برای ظاهر شدن تواناییهای خاص می باشد؟

 ☑ ( دوره حساس1
 ( دوره بحرانی2

 ( نقش پذیری3

 ( انصباق4

 
 سرچشمه نظریه کردار شناسی چه کسی می باشد؟

 فروید( 1



 ☑ ( داروین2
 ( تبن برکن3

 ( لورنز4

 
 رفتار رنبال کردن جوجه پرنده های که نزدیکی جوجه مادر را تضمین میکند؟  
 ( دوره بحرانی1

 ☑ ( نقش پذیری2
 ( دلبستگی3

 ( دوره حساس4

 
 در کدام مرحله رشد شناختی )پیاژه( کودک دارای استدالل منطقی می شود؟  
 حرکتی -( حس 1

 ش عملیاتی( پی2

 ☑ ( عملیات عینی3
 ( عملیات صوری4

 
 تحلیل رفتار کاربردی ترکیبی از ........... نمی باشد؟

 ☑ مقش گیری( شرطی سازی و سر1
 شرطی سازی و روان کاری (2

 روان کاوی و سرمشق گیری (3

 روان کاوی و یادگیری (4

  
 مهم ترین امتیاز دیدگاه روانکاوی کدام گزینه می باشد؟

 ☑ تاکید بر جنسیت (1
 تاکید بر زندگی منحصر به فرد افراد (2

 تاکید بر نهاد (3

 تک بررسی (4

 
 در این نظریه من نیروی راهگشا محسوب می کردد؟

 جنسی -روانی  (1

 رشدی -شناختی  (2

 ☑ اجتماعی –روانی  (3
 دیدگاه عمر (4

 
 تعارض ادیبی و الکترا چگونه حل می شود؟  
 با پذیرش ارزشهای والدین (1

 گرایش به نهاد (2

 پیروی از نهاد (3



 پیروی از فرامن (4

 
 این واژه نشان دهنده دگرگونی و توانائی مستمر است؟

 ☑ پروانه (1
 چند بعدی (2

 چند موقعینی (3

 تاثیرات مربوط به سن (4

 
 این نظریه رشد را هم پیوسته و هم ناپیوسته می داند؟

 ☑ دیدگاه عمر (1
 جنسی -دیدگاه روانی  (2

 اجتماعی -دیدگاه روانی  (3

 دیدگاه شناختی پیاژ (4

 
 نظریه هائی که رشد را پیوسته می دانند تغییرات را ...... میدانند؟

 ☑ کمی (1
 کیفی (2

 مرحله ای (3

 ناگهانی (4

  
 براساس دیدگاه روان کاوی عوامل برانگیزنده رفتار خوب کدام یک از موارد زیر می باشد؟  

 بازی تمرینی (1

 بازی تبادلی (2

 بازی همبارانه (3

 ☑ 3و  2گزینه  (4
 
 آموزش اکتشاف کمکی مطابق با کدام یک از نظریه های زیر می باشد؟  
 رشدی -شناختی  (1

 ☑ فرهنگی –اجتماعی  (2
 ادگیری اجتماعیی (3

 یادگیری (4

 
 لبخند اجتماعی در چه سنی برای اولین بار مشاهده می شود؟

 هفتگی 7تا  6 (1

 ماهگی 7تا  6 (2

 ☑ هفتگی 10تا  6 (3
 ماهگی 10تا  6 (4

 



 بر اساس دیدگاه پیاژه کدام عامل در اثر رشد تغییر میکند؟ 
 درون سازی (1

 برون سازی (2

 ☑ ساختار روانی (3
 2و  1گزینه  (4

 
 اضطراب شدید دوره حاملگی با کدام یک از نقایص جسمانی زیر ارتباط دارد؟

 کام شکافته (1

 توکسویالسموز (2

 تنگی باب المعده (3

 ☑ 3و  1گزینه  (4
 

 

 سن زنده ماندن در دوره جنینی شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

 ☑ هفتگی 26تا  22 (1
 ماهگی 6تا  2 (2

 هفتگی 12تا  2 (3

 هفتگی 36تا  26 (4

 
 در این دیدگاه یکی از عوامل تعیین کننده رفتار نحوه تفکر فرد درباره خود و دیگران است؟

 روان کاوی (1

 یادگیری (2

 ☑یادگیری اجتماعی  (3
 کردار شناسی (4

 
تم! و با مارگی بازی نکن او آدم احمقی عبارتهای از این قبیل که )برو گم شو من دیگه دوست تو نیس

 است( نمونه های از کدام پرخاشگری می باشد؟
 پرخاشگری وسیله ای (1

 پرخاشگری آشکار (2

 ☑ پرخاشگری رابطه ای (3
 پرخاشگری جسمانی (4

 
 تکلیف یا مسله )سه تا کوه( در نظریه پیاژه تبین کننده چه پدیده ای می باشد؟  
 دیگری پیروی (1

 ☑ خودمحوری (2
 ناپیروی (3

 جاندار پنداری (4

 



 در این دوره واضح ترین تغییر افزایش فوق العاده در فعالیت بازنمایی ذهنی یا نمادی می باشد؟  
 حرکتی -حسی  (1

 پیش عملیاتی  (2

 عملیاتی (3

 ☑ انتزاعی (4
 
اندن از مشکالت را افزایش مهمترین عاملی که احتمال دچار شدن کودک به مشکالت روانی یا مصون م  

 می دهد، چه نام دارد؟

 خانواده (1

 وراثت (2

 ☑ سرشت (3
 تعادل (4

 
 کدام دوره رشد پیش از تولد را مرحله )رشد پایانی( نام دارد؟ 
 دوره تخمک (1

 دوره رویان (2

 ☑ دوره جنینی (3
 دوره حساس (4

 
 کدام نظریه برای ارزیابی کیفیت دلبستگی مطرح شده است؟ 
 دلبستگی ایمن (1

 دلبستگی دوره جو )دوره گزبنان( (2

 ☑ دلبستگی مقاوم )دودالن( (3
 دلبستگی آشفته (4

 
 طبق نظریه جان بالبی )دلبستگی( اضطراب جدایی در کدام مرحله صورت می گیرد؟

 مرحله پیش دلبستگی (1

 دلبستگی در حال انجام کار (2

 ☑ دلبستگی واضح (3
 تشکیل رابطه متقابل (4

 
 بی اعتمادی( موازی با کدام مرحله فروید می باشد؟ –مرحله اول اریسکون )اعتماد   

 ☑ دهانی (1
 مقعدی (2

 تناسلی (3

 نهفتگی (4

 
 




