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)آموزگار ابتدايي 95(  1 در نظر گرفتن انواع احتماالت و فرضيه سازي، مربوط به کدام مرحله رشد شناختي است؟ �
4( عمليات انتزاعي 3( حسي-حرکتي  2( پيش عملياتي  1( عمليات نسبي 

 2 تعارض ديدگاه کدام دانشمندان را مي توان در عبارت زير يافت؟

»اعتقاد به وجود پايه هاي فطرِي مناسب براي رشد بشر در فطرت او در مقابِل خالي بودِن کودک از هرگونه ساخِت آغازين به عنوان 
اساس تشخيص خوب و بد« 

4( روسو و الک 3( گزل و بينه  2( اريکسون و ويگوتسکي  1( فرويد و پياژة 

 3 کدام روان شناس، متأثر از نظرية تکامل داروين بود و به پدر روان شناسي نوجواني نيز معروف شد؟
4( هال 3( اريکسون  2( بينه  1( گزل 

 4 طوالنی ترين دوره در رشد کودک پيش از زايمان چيست؟
1( دورة رويانی
2( دورة جنينی

3( دورة زيگوت
4( دورة تخمک بارور

 5 در دورة روياني، کدام اعضا سريع تر از بقيه رشد مي کنند؟
2( قلب و عروق 1( سيستم دفع فضوالت  

4( دستگاه عصبي 3( طحال، کبد و دستگاه خون ساز  

 6 به چه علت ميزان بروِز خشم در کودک از بدو تولد تا دو سال روند افزايشي دارد؟
1( رشِد مغز و نياز به کنترل بيشتر و درک عوامل ناراحت کننده

2( افزايش قدرت بدني و ميزان تحرکات فيزيکي
3( افزايش تعامل با اطرافيان 

4( افزايش نيازهاي جسمي و تالش براي جذب حمايت از اطرافيان

 7 در کدام دوره )نظرية ماهلر( نوزاد موجوديت مادر را درک می کند، ولی هنوز برای او موجوديتی جداگانه قائل نيست؟
1( درخودماندگی

2( همزيستی
3( جدايی

4( اوتيسم طبيعی

 8 در کدام نوع بازي ها، کودکان با يکديگر بازي مي کنند، عهده دار نقش هاي مختلفي مي شوند و خود را عضوي از گروه مي دانند؟ 
)آموزگار ابتدايي 96( � 

4( انفعالي 3( ساختني  2( تعاوني  1( موازي 

 9 در کدام مرحله از نظرية فولر، فرد پيوسته نظرهای شخصی ايجاد می کند؟
4(فردگرايانه 3( تصنعی  2( اسطوره ای  1(شهودی 
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 10 هويِت اسنادِي کودکي که خود را مسئول شکستش مي داند چيست؟
4( درمانده 3( خودآگاه  2( تسلط گرا  1( منفعل 

 11 کدام عبارت در مورد دورة نوجواني صحيح است؟
1( دختراني که دير بالغ مي شوند بيشتر در معرض افسردگي قرار دارند.

2( نرخ خودکشي، در ميان دختران باالتر از پسران است.
3( نرخ بزه در ابتداي نوجواني افزايش و سپس با افزايش سن کاهش مي يابد.

4( ارتباط دوستي در دختران بر محوريت يک نوع فعاليت است.

 12 تفکر نسبيت گرا به چه معني است؟
1( استفاده از قياس بين مسائل براي ايجاد الگوي ادراکي

2( جستجوي مفاهيم متضاد و ايجاد تفاهم بين عناصر ناقص و متعارض براي ايجاد فهمي کلي تر
3( سنجش مفاهيم تازه نسبت به مفاهيم از قبل آموخته شده

4( ذخيرة الگوهاي متعدد از مفهومي ثابت براي ايجاد عمق مفهومي

 13 چه عاملي مسئول بروز خصائص دوجنسيتي در مردان و زنان در دورة ميانسالي است؟
1( پيچيده شدِن زندگي و تقبل نقش هاي متنوع از سوي مردان و زنان

2( افزايش ترشح هورمون هاي جنس مخالف در بدن
3( کاهش ترشح هورمون هاي جنسي و تغيير تناسبات هورموني در بدن

4( سرخوردگي هاي اجتماعي-حرفه اي در دوران جواني

 14 کدام مشخصه در دوران سالخوردگي در اوج شکوفايي قرار دارد؟
2( قدرت پردازش و تحليل 1( توانايِي کالمي  

4( حافظة بلند مدت 3( هوش عاطفي و هيجاني  

 15 نظريات کدام روان شناس يا محقق با سايرين متجانس نيست؟
4( پاولُف 3( اسکينر  2( واتسون  1( پياژه 


