
 

 ناپیوسته؟؟ناپیوسته یا هست پیوسته روسو نظر از رشد

 است؟؟فروبل کسی چه کودکستان بنیانگذار

 الک کیست؟ گرایی محیط پدر

 فروبل کیست؟؟فردریک از انسان تربیت کتاب

 روسو ژاک ژان کیست؟ از اصیل های وحشی

 روسو کیست؟ گرایی سنت پدر

 شد؟؟روسو رمانتیک جنبش پیدایش باعث کسی چه

 طبیعی کنند؟مشاهده دهدتارفتاررامشاهده می اجازه پژوهشگران به که است فنی

 دیویی ؟جان کیست شیکاگو مکتب یا کنشی نظام بنیانگذار

 حساس دوره سوری؟ مونته های مولفه از

 سوری مونته بود؟ماریا کودکان در پردازی خیال مخالف کسی چه

 خود کنترل چیست؟ آموزش هدف الک جان نظر از

 سالگی سه تا ست؟؟ سالگی چند تا آموزی زبان آموزی زبان ساسح دوره

 زندگی اول سال سه ؟ نظم حساس دوره

 اریه کیست؟ از گرایی ساخت پیش

 سوری مونته کرد؟ گیری جبهه پردازی خیال درمقابل کسی چه

 نوجوانی   ست؟ انتزاعی تفکر  روسو رشد مراحل از مرحله کدام در

 سوری مونته ماریا آید؟ می در عمل به چگونه گزل و روسو  ژاک ژان فلسفه ددا نشان همه از بیش کسی چه



 است؟ناپیوستگی کدام دارند فکرواحساس فرد به منحصر شیوه به کودکان معتقده که دیدگاه این

 تداعی آورده؟ بوجود چیزی چه مارو احساسات و افکار از بسیاری

 میشه؟اریه رفتار بزرگساالن مانند نکودکا با وسطی قرون زمان در داشت اعتقاد کسی چه

 الک گفته؟؟جان کی میگذارد تاثیر دهن بر محیط که دارند سفید دهن کودکان

 ای زنجیره طولی-مقطعی-رشدی؟طولی طرحهای انواع

 نیست مشخص معلول و علت همبستگی؟ طرح ضعف نقطه

 الک ؟؟جاناست وراثت مقابل در تربیت مدافع و میداند پیوسته بصورت را رشد کسی چه

 الک جان کند؟ می توصیف منطقی معلمان صورت به رو والدین کسی چه

 

  روسو؟؟؟ناپیوسته نظر از رشد

 پیوسته الک؟؟؟ نظر از رشد

 کنترل وعدم هزینه زمان طبیعی؟؟؟مشکل مشاهده روش محدودیت

 تکرار آیند؟ می وجود به طریق ازچه ما رفتارهای بیشتر

 سوری ؟؟مونته از حساس دوره مفهوم

 تنبیه و پاداش    تقلید  تکرار   تداعی :طریق۴   میکند اعمال را خود تاثیرات طریق چند از محیط

 روسو از  کیست؟ از رمانتیک گرایی طبیعت

 وبیولوژیک فیزیولوژیک    است؟ وابسته فرآیندها کدام به رشد

 جنسی میرسد؟؟بلوغ خود حد باالترین به جسمی رشد دوره کدام در

 سالگی دو تا تولد میکنن؟ تجربه حواس طریق از را جهان مرحله درکدام



 سالگی دوازده تا دو میشن؟ استدالل صاحب کودکان مرحله درکدام

 الک جان    میداند؟ منفعل موجوداتی را کودکان کسی چه

 آزمایشی    .همبستگی      نوع ۲  داریم؟ پژوهشی طرح چند

 و؟روس داشت اعتقاد رسش مفهوم به کسی چه

 طولی    هست؟ طرحی چه مختلف سنین در بارها ازمودنی از یکسان گروه بررسی

 ای زنجیره هست؟طولی طرحی چه اند امده بدنیا متفاوت سالهای در که ازمودنی گروه چند یا دو بررسی

 دارند؟روسو را خود خاص تفکر و احساس های شیوه کودکان بود معتقد کسی چه

 مقطعی هست؟طرح طرحی چه هستند یکسان زمانی مقطع در دارند فرق سن حاظل از که هایی ازمودنی بررسی

 ای زنجیره طولی طرح۳  مقطعی طرح۲  طولی طرح۱  ؟ رشدی طرحهای

 یادگیری یا شدن سازگار۳  رسش یا پختگی۲  جسمی رشد یا شدن بزرگ۱   رشد؟ مهم فرایند سه

 هجدم قرن باشد؟ می قرنی چه به مربوط کودک رشد درباره عملی و تجربی گزارش نخستین

 اجتماعی روانی رشد    شناختی رشد   جسمی رشد  رشد اصلی های زمینه

 پختگی و جسمی هست؟؟رشد وابسته چیزهایی چه به یادگیری

 مرحله شوند؟ می شامل را مفهومی چه دارند قبول را ناپیوسته گاه دید که های نظریه

 معموالشدید   .دهستن......غیرجنسی کروموزوم نابهنجاریهای

 دارند کمتری شدت    .هستند...... جنسی کروموزومی نابهنجاریهای

 

 درپسران بیشتر)XXY شکل به که فلتر کالین نشانگان .ببرید رانام جنسی کروموزوم نابهنجاریهای از دومورد

 بیشتراست دردختران  استxoشکل هستندبهX کروموزوم یک ترنرفاقد نشانگان  (است

 دارند کالمی مشکالت  فلترچیست؟ کالین نگاننشا مشکالت



 دارند مسکل فضایی درروابط ترنرچیست؟؟ نشانگان مشکالت

 خود ؟کنترل الک جان نظر از آموزش اصلی هدف 

 داون نشانگان  .ببرید رانام شایع کروموزومی ناهنجاری یک

 میوز کروموزومهادرجربان۲۱ جفت جداشدن ناتوانی  چیست؟؟ داون نشانگان علل

 .میباشد۲۱(تریزومی)کروموزوم سه دارای  باشد؟؟ می کروموزوم چند دارای نوزاد داون درنشانگان

 ازپرزهای برداری نمونه  آمنیوسنتز روش  . ببرید رانام تولد از قبل جنین نابهنجاریهای تشخیص چندروش

 نیگزی النه از قبل ژنتیکی تشخیص     مادر خون تجزیه فراصوت فتوسکوپی   کوریونی

 بعدازلقاح هفته۱1تا۱۱ بین  پردازد؟؟؟؟ می رحمی درون بررسی به هفتگی امنیوسنتزدرچند روش

 شدن وزن کم احتمال  دارد؟؟ نوزاد برای مشکلی چ فراصوت تشخیصی روش از اندازه از بیش ی استفاده

 .نوزادرادارد

   شود؟؟ می استفاده هفتگی نددرچ زنتیکی مشکالت تشخیص برای  کوریونی پرزهای از برداری نمونه ازروش

 لقاح عمل بعداز هفته8 تا6

 لقاح عمل بعداز هفته۱8تا۱1 بین  شود؟؟ می استفاده زمانی چ جنین مشکالت تشخیص برای فتوسکوپی ازروش

 درونی الیه   اندازد؟ می کار به الیه کدام را تنفس بزاق،دستگاه ،کبد،پانکراس،غدد گوارش دستگاه گیری شکل

 مآندودر یا

   آورد؟ می بوجود را خون گردش دستگاه دفع،و بندی،دستگاه ،استخوان عضالت پوست، درونی قشر الیه کدام

 مزودرم یا میانی الیه

 مواد دفع کردن هموار و رسانده فتوس رابه غذایی مواد و ناف،اکسیژن بند راه از  اند؟ کدام جفت وظایف

 .بارداری مختص های هورمون تولید_بیماریها مقابل در فتوس مصونیت تامین_داخلی های عفونت با مبارزه_زاید

  (اول دوهفته) شده بارور تخمک محله در  است؟ پرشده مایع از که هست هاللی شکل به نطفه مرحله درکدام

 اول دوهفته  میکشد؟ طول چقدر شده بارور تخمک مرحله

 هفتگی ۱۲ تا ۲  میکشد؟ طول چقدر رویانی مرحله



 در را نمو راه بدن عصبی گوارش،دستگاه تنفسی،دستگاه دستگاه مثل عمده دستگاههای و اعضا مرحله کدام در

 هفتگی ۱۲ تا۲ رویانی مرحله  میگیرند؟ پیش

 نمو سرعت    است؟ پذیر آسیب تولد از پیش محیط تاثیرگذاریهای برابر در جنین دلیلی چه به

 مرحله  است؟ پذیر آسیب تولد از پیش محیط رگذاریهایتاثی برابر در نمو سرعت دلیل به جنین مرحله کدام در

 هفتگی۱۲ تا۲ رویانی

 رویانی مرحله پایان در   هست؟ انسانی های خصیصه و طول متر سانتی 1 تا ۴ دارای مرحله کدام درپایان جنین

 هفتگی۱۲ تا۲

 متر سانتی 1 تا ۴  دارد؟ طول متر سانتی چند جنین رویانی مرحله پایان در

 مرحله در  میکنند،میپردازد؟ هماهنگ را بدنی های کنش که عصبی های تکانه انتشار به مغز مرحله کدام در

 هفتگی۱۲تا ۲ رویانی

 

 می قلب_مغز توسط عصبی های تکانه انتشار)) است؟ تولد از پیش دوره مرحله کدام به مربوط عالئم این

 (هفتگی۱۲ تا۲ یرویان) دوم مرحله  ((معده توسط شیره ناچیزی مقدار ترشح_تپد

 اول ماه سه بحرانی مرحله در  افتد؟ می اتفاق زمانی چه در باروری ناهنجاریهای تمام

 رویانی مرحله در افتند؟ می کار به واقعا بعد ماه چندین و بوده ابتدایی حد در بدن دستگاههای مرحله کدام در

 هفتگی۱۲ تا۲

 تولد تا گیهفت ۱۲ از  میکشد؟ طول چقدر فتوسی یا جنینی مرحله 

 هفته8  شود؟ می  آغاز استخوانی های سلول گیری شکل باروری از بعد هفته چند حدود در جنین در

 داون نشانگان شود؟ می استفاده بیماری چ بررسی مادربرای خون ی تجزیه تشخیصی ازروش

  کرد؟؟ دهاستفا میتوان تولد از قبل تشخیصی روش چ از وهموفیلی خونی کم های اختالل تشخیص برای 

 فتوسکوپی

 فراصوت کرد؟؟؟ استفاده میتوان روشی چ از جنین سن ارزیابی برای



 آمنیوسنتز روش  پردازند؟؟ می رحمی درون مایع بررسی به ژنتیکی های نارسایی جهت تشخیصی روش درکدام

  دارد؟؟؟ ینجن سقط برای بیشتری خطر کوریونی پرزهای از برداری ونمونه سنتز آمنیو های روش از یک کدام

 کوریونی پرزهای از برداری نمونه

 دوهفته) شده بارور تخمک مرحله_۱:مرحله۳ شود؟ می تقسیم مرحله چند به تولد از پیش رشد دوره

 (تولد تا هفتگی۱۲()فتوسی)جنینی مرحله_۳(هفتگی۱۲ تا۲ از)رویانی مرحله_۲(اول

 از پس هفته دو طول در  میگیرد؟ خود به ریت پیچیده شکل باروری از پس هفته چند طول در زیگوت یا نطفه

 باروری

 الیه:اکتودرم :الیه۳است؟ الیه چند صورت به آید می بوجود تدریج به نطفه سلول تقسیم براساس که سولی توده

 میانی الیه:مزودرم درونی الیه:آندودرم  بیرونی

 کدام شوکی نخاع و مغز شامل زیمرک عصبی حسی،دستگاه ها،اعضای ،مو،دندان پوست،ناخن بیرونی قشر مبنای

 اکتودرم یا بیرونی الیه هست؟ الیه

 ماهگی۳ شود؟ می تبدیل فتوس به رویان ماهگی چند در

 ماهگی۳ است؟ معقر شکمی ناحیه در که بوده هاللی شکلی دارای رویان ماهگی چند در

 ۱۲ از(فتوسی یا جنینی همرحل)سوم مرحله پذیرد؟ می صورت بدن نهایی های قسمت گیری شکل مرحله کدام در

 (تولد تا هفتگی

 جنینی یا فتوسی مرحله میرسد؟ خود ماهگی سه اندازه برابر ۲۲ به بدن اندازه مرحله کدام در

 فتوسی یا جنینی مرحله شود؟ می ایجاد تحریک مقابل در ها واکنش نخستین مرحله این در

 اند؟ کدام ماهه۴ فتوس صاتمشخ

 قطعی شکل تقریبا  حسی اعضای_گرفته شکل بندی استخوان_باشد داشته مو است ممکن_دارد انسانی چهره

 اند آورده بدست را خود

 است؟ نوزاد مینیاتور ماهه چند فتوس

 ماهه چهار



 شود؟ می زده تخمین زمانی چه فتوسی مرحله

 روز ۱8۲ یا هفته ۲6 یا ماه6

 شود؟ می محسوب آن اعمال و بدن ساختمان اساسی رشد آخر،دوره ماهه چند

 هفتگی ۳۳ تا ۲8 یا آخر ماهه سه

 است؟ چقدر نوزاد یک وزن و قد

 گرم کیلو۳ وزن و متر سانتی 11 تا 1۲ طبیعی کامال نوزاد یک قد

 است؟؟ چگونه رشد الگوی

 سر،پا

 پیرامون مرکز،

 خاص به عام

 میکنند مشخص رو رشد خاص های دوره که کردن رفتار و احساس تفکر در کیفی چیست؟تغییرات مرحله

 ناهنجاری غیر ؟؟تاثیرات کند می کمک رشد بودن جهتی چند به عامل کدام

 یابد؟؟ می تحقق موقعیتی چند صورت به رشد

 سن به مربوط تاثیرات

 و تاریخ به مربوط تاثیرات

 هنجاری غیر تاثیرات

 است داشته وجود ابتدا از که یکسانی های مهارت تدریجی افزودن پیوسته؟ تغییرات

 در بزرگسال و کودک بین فرق و میدهند پاسخ دنیا به نبزرگساال شبیه کودکان و پیوستگی؟نوباوگان دیدگاه

 .رفتار پیچیدگی یا مقدار

 ناپیوستگی؟ دیدگاه



 دارن رو کردن رفتار و احساس و تفکر فرد به منحصر شیوه کودکان و نوباوگان

 ؟ چیست رشد روانشناسی هدف

 آنها ویژگی برخی ثبات و اشخاص تغییر چگونگی مطالعه

 میشود؟نوزادی ارڪآش ای دوره چه در ذهنی ماندگی عقب

 تیدمن کیست؟ از کودک رشد درباره عملی و تجربی گزارش نخستین

 سالگی ۱1 تا ۱۲ از کودکی سالگیست؟؟اواخر چند روسو نظر از کودک رشد سوم ی مرحله

 ؟یابد؟ می تحقق موقعیتی چند صورت به رشد

 .سن به مربوط تاثیرات

 .تاریخ به مربوط تاثیرات

 .غیرهنجاری تاثیرات

 است؟؟؟ وابسته چیزی چه به مستقیما شهودی استدالل

 بدنی وحواس حرکات به

 است؟؟؟؟ وذهنی امالتجسمیک تفکر مرحله درکدام

 دوم ی مرحله

 میکند؟؟ تجربه را ولذت درد فقط کودک مرحله درکدام

 نوباوگی یا یک ی مرحله

 ��������رشد دوم فصل سواالت نمونه و برداری نکته���

 هستند؟ عواملی چه شناختی زیست های کننده تعیین انسان درزندگی

 ژنتیکی عوامل



 ووراثتی

 هستند؟ عواملی چه محیطی های کننده تعیین انسان درزندگی

 جسمانی عوامل

 اجتماعی

 فرهنگی

 خانوادگی

 .دارد بستگی.........به ای تااندازه پدیداری های تیپ

 فرد ارزش تیپ

 میگیرد؟؟؟؟ قرار چیزی چ تاثیر تحت زندگی درطول پدیداری های تیپ

 درمحیط فرد های تجربه

 است؟؟؟؟؟؟ شده ساخته ای ماده چه از ها کروموزوم

 دوزوکسی داسی نام به شیمیایی ی ماده

 . DNAیا ریبونوکلئیک

 چیست؟؟ ژن

 

 

 .است کروموزوم درطولDNA از قسمتی

DNAتعریف 

 را ژنتیک دستورات زنجیره همین که دارد شباهت خورده پیچ نردبان به که ودرازاست ای دورشته مولکولی

 .کند می تامین



 چقدراست؟ انسان کروموزومهای در ژن مجموع

 .قراردارند انسان درکروموزونهای ژن۱۲۲۲۲۲تا1۲۲۲۲تقریبا

 چیست؟؟؟ ژن ی وظیفه(کار) 

 پالسم سیتو به دستورات باارسال ها ژن

 . دهند می انجام را خود وظیفه پروتئینها غنی ترکیب ساختن برای

 چیست؟؟؟ DNA فرد به منحصر ویژگی

 .شود تکثیر میتوز نام به فرایندی میتوانداز

 چیست؟ بارور دیگرتخمک نام

 زیگوت

 دارد؟؟؟ کروموزوم چند یاگامت جنسی سلول

 کروموزوم۲۳

 دارند؟؟ شکلی چه زنان در جنسی های کروموزوم

XX 

 چیست؟؟ جنسی سلول دیگر نام

 گامت

 است؟؟ چگونه  x کروموزم ی اندازه

 .است دراز نسبتا

 دارند؟؟ قرار درکجا سیتوپالسمها

 'است، کرده رااحاطه سلول ی هسته که است ای منطقه سیتوپالسم

 شوند؟؟؟؟ می تشکیل طریقی چ از جنسی های سلول



 میوز نام به سلولی تقسیم فرایند ازطریق

 ::: کروموزومی تقاطع فرایند

 .باشند همتا بی وتخمک رماسپ هر میشود کنندباعث می ژن تبادل کروموزوم های زوج درآن

 دارد؟؟ نام چه درمردان جنسی کروموزم

XY 

 میگویند؟ چه باشدرا همتا بی تخمک اسپرمو هر میشود باعث و کنند می ژن تبادل کروموزوم ان در که فرایندی

 کروموزومی فرآیندتقاطع

 .است..........باشدکودک مادرمتفاوت و پدر از حاصل های ژن اگر

 هتروزیگوس

 دارد؟؟؟؟ کروموزوم چند زیگوت یا بارور تخمک

 کروموزوم۴6

 است؟؟ چگونهY کروموروم ی اندازه

 کوتاه

 .میکند رامنتقل.......وادژنتیکیمy کروموزوم

 اندکی

 بارز ژندارد؟ نام چه گذازد می تاثیر کودک ویژگیهای بر هتروزیگوس های درجفت که ژنی

 نهفته ژنشود؟؟ می نامیده چ ندارد کودک ویژگی بر تاثیری که ژنی

 هموزیگوساست..............باشندکودک شبیه ومادر پدر از حاصل های اگرژن

 .باشند می بارز های ژن از ناشی که ببرید نام بیماری نوع چند

 هانتیگتون بیماری



 مارفان سندرم

 .بریدب نام نهفته های ژن از حاصل معلولیت نوع چند

 (pku)کوتونوریا فنیل

 ساکس.تی

 هموفیلی

 .بگویید را مارفان سندروم عالئم

 والغر دراز هیکل

 کشیده وپاهایی دستها

  قلبی های نارسایی

 چشم وناهنجاریهای

 .بگویید را داچن عضالنی پالسیدگی وویژگی عالیم

 است عضله باهیت بیماری یک

  غیرعادی رفتن طرزراه

 سالگی۱۳تا۳ بین رفتن راه توانایی دادن ازدست

 .کنید رابیان ساکس تی بیماری وویژگی عالئم

 ضعیف عضالنی تونوس

 کوری

 کری

 تشنج



 می شخصیت وتغییرات ذهنی ضالنی،تباهی،ع هماهنگی مشکالت به عصبی دستگاه تباهی درآن که حالتی

 باشد؟؟؟ می بیماری کدام به انجامدمربوط

 هانتیگتون بیماری

 ؟.دهد می ازدست را رفتن راه توانایی سنی درچه داچن بیمارپالسیدگی

 سالگی۱۳تا۳ بین

 شود؟؟ می آغاز ماه چند ظرف یعصب دستگاه تباهی ساکس. تی دربیماری

 ماه6

 .شود می مانده همیشهعقب برای........ظرف  PKUیا  کتونوریا فنیل بیماری به مبتال نوباوگان

 یکسال

 است پسران.بیشتراز برابر۲ دختران در افسردگی نرخ

 است دختران از بیشتر پسر نوجوانان و کودکان بین در زوفرنیاسکی

 اسکیزوفرنی ؟؟؟؟.نوجوانان در روانپزشکی اختالل ترین شایع

 شود می دیده پسران بیشتراز دختران در عصبی اشتهایی وبی عصبی پراشتهایی

 بوده مسقل خودپنداره یک فاقد عصبی اشتهایی بی به مبتالیان

 هستن وابسته و مطیع آرام اغلب عصبی اشتهایی بی به مبتالیان

 های توانمندی ددرمور ای افسانه پندارهای افتند؟؟؟؟؟ می اعتیاد دام به دلیل چه به نوجوانان بود معتقد الکانید

 خود

 مستبد های خانواده در خانوادگی رابطه.. همساالن دانست؟؟؟ می چه را نوجوانان اعتیاد دالیل ماسن هنری

 ..خودبیگانگی از..... هیجانی اختالالت.... زندگی های فشار از فرار.... انگار سهل و متخاصم

 آنان خانوادگی رابطه کیفیت نوجوانان؟؟؟؟ بزهکاری بینی پیش در عامل مترینمه



 انگار سهل مقتدر سبک طلبانه قدرت سبک والدین؟؟؟؟؟ توسط فرزندان تربیت شیوه از ریند بام دایانا سبک سه

 پایانی تعادل یک یه رسیدن منزله به نوجوانی در انتزاعی تفکر یا صوری عملیات به دستیابی کسی چه نظر به

 پیازه ست؟؟؟؟

 مقتدر سبک آیند؟؟؟؟ می بار وراضی کنجکاو خود به مسلط کودکان تربیتی سبک درکدام

  اند؟ کرده تقسیم سبک چند به را ندانفرز تربیت در والدین دخالت های شیوه ریند بام نا دایا-۱

 گیری سهل -مقتدر -طلبانه قدرت سبک

   ؟ است شخص وحدت و خویشتن تبلور سن میانسالی است معتقد کسی چه-۲۲

 یونگ

 دستخوش میکن ناکامی احساس خود گذشته عملکردهای ارزیابی در اگرفردمیانسال لوینسون اعتقاد به-۳۲

 شود؟ می........

 میانسالی بحران

 : از عبارتند ترتیب به شای وجهی  پنج الگوی-۳

 شناخت تصاحب -۱

 مجدد میت تما و وحدت-1 اجتماعی تعهد  -۴ تعهد -۳. شخصی تحقق-۲

  است؟ متمرکز خویش اعمال  هدفهای  بر بیشتر مرحله کدام در فرد شای الگوی طبق-

 مجدد تمامیت و وحدت

  ببرید؟ نام را جوانی سنین عمده شناختی تغییرات

 نظامات ماهیت درباره اندیشیدن - دیالکتیکی تفکر -گرایی نسبی - یابی مساله

 است؟ کسی چه از ، کزینی انزوا عکس بر یا صمیمی همجوشی نظریه

 اریکسون 



 .است...... بیماریهای جز شکنندهX بیماری

 X به وابسته

 تفاوت یا تشابه وجوه یافتن مستلزم که سوالهای به پاسخ در افراد که جوانی سنین عمده شناختی تغییرات از

 است؟ کدام دارند بهتری عملکرد ، ست ها نظریه یا نظامات نمیا

 نظامات ماهیت درباره اندیشیدن

 است؟ خاصی ذهنی دیدگاه بر مبتنی انسان هر دانش که جوانی سنین عمده شناختی تغییرات کدام

 گرایی نسبی

 است؟ شخصی تحقق منزله به شناخت دگیزن از ای گستره کدام در

 سی دهه اوایل تا سالگی ۲۲ یا ۱8 از

 دارد؟ عهده بر را اجتماعی نظام مسئولیتهای فرد که است اجتماعی تعهد گستره زندگی از  گستره کدام

 پیری تا سالگی ۴۲تا۳۲ از 

 دوره۳ است؟ دوره چند  املش وایلنت دیدگاه�۱

 گذار.۳ تحکیم.۲استقرار.۱

 باال به61اواخربزرگسالی/61تا ۴۲ میانسال بزرگسالی اواسط/ ۴۲تا۲۲ بزرگسالی اوایل بزرگسالی؟؟؟ دوره

 دست شناخت تصاحب یا اکتساب به ونوجوانان کودکان آن درآغاز که زد دست وجهی پنچ الگوی یک به شای

 یابند می

 است؟.........توانایی متبلورنوعی هوش-۲1

 اکتسابی

 عمومی معلومات    شود؟ می گیری اندازه متبلورچگونه هوش-۲6



 بستگی اکتسابی-فرهنگی عوامل که گیرد می بکار مسائلی حل رادر شده آموخته اطالعات ن آ کمک با فرد-۲۳

   دارد؟

 متبلور هوش

 یونگ   آید؟ می شمار به شگرف تحولی برای حساس دوره میانسالی است معتقد کسی چه-۲8

 استقرار؟ دوره مشخصه�۲

 همسرگزینی-اللاستق-والدین قید از آزادشدن

 است؟ سالهایی چه استقرارشامل دوره�۳

 سالگی۳۲تا۱8

  استفاده پخته دفاعی مکانیزمهای شامل من دفاعی مکانیزه از ها موقعیت با سازش برای دوره دراین فرد�۴

 استقرار دوره  میکند؟

 درونی جهان اکتشاف۲ای دریادگیریحرفه فعالیت از کشیدن دست-۱   است؟ فرد در ویژگیهایی چه گذار دوره�6

 زندگی برای ساختار یک بناکردن   چیست؟ بزرگسالی در تحول هدف لوینسون نظر به�۳

 وچهار دوروزه در است؟ چند سنی مسخره شامل و افتد می اتفاق ونهچگ بزرگسالی تحول لوینسون درنظام�

 سال61تا۱۳-گذرگاه کشش مرحله

 میانسالی  دهد؟ می رخ زندگی از مرحله کدام در خالی آشیانه سندروم-۳۱

 فرهنگ کند؟ می تعیین     .... عمدتا را پیری معنای-۳۲

 میانسال بزرگسال نیمرخ ؟............بزرگسالی اواسط منظورت-۳۳

 سالخورده بزرگسال نیمرخ ؟.......اواخربزرگسالی منظوراز-۳۴

 فعالیت ظریهن دارد؟ می نگه فعال خودراهمچنان سالخورده نظریه کدام براساس-۳1

 تحکیم دوره  شود؟ می خود اهداف کردن خودودنبال شغل به بخشیدن  استحکام شامل فرد دوره دراین-1

 



 داند؟ می ساختاربندی اوج دوره را میانسالی کسی چه�۲

 لوینسون

 فرهنگی- اجتماعی نظام در لوینسون؟شرکت نظام بیرون جنبه-۱۲

 لوینسون؟ نظام درونی جنبه-۱۱

 فرد عاطفی وزندگی ها ارزشها،خوابدیده

 استقرار دوره   میشود؟ پایدار زندگی سبو آن در لوینسون دوره درکدام-۱۲

 است؟ رحم از بیرون و رحمی زندگی رابطه کودک زندگی از ای مرحله چه

 نوزادی مرحله 

 �� جنین بر سیفلیس مسری و مقربتی بیماری اثر

 ،مرگ عصبی سیستم ،آسیب شدید های بیماری

 �� شود؟ می تقسیم مرحله چند به کودکی دوره

  سالگی 6،۳ تا ۲ سنین( میانه) دوم کودکی ۲ شیرخوارگی و نوزادی شامل که اول کودکی, ۱  مرحله سه به

 (پایانی کودکی) سوم کودکی ;۳

 ��؟ میشود اطالق زندگی از ای دوره چه به کودکی دوره

 دارد ادامه نوجوانی تا ولدت از که زندگی، دیگر های دوره از متمایز و یکپارچه سنی دوره یک 

 ��؟ میشود چطور مادر به وابستگیش کودک نوزادی مرحله در

 با او جسمانی مستقیم وابستگی آنکه وجود با و میکند سازگار جدید اوضاع با را خود کودک نوزادی مرحله در 

 میماند باقی مادر به وابسته خود نیازهای از بسیاری رفع برای اما میشود قطع مادر

 ��؟ میشود چطور مادر به وابستگیش کودک نوزادی مرحله در



 با او جسمانی مستقیم وابستگی آنکه وجود با و میکند سازگار جدید اوضاع با را خود کودک نوزادی مرحله در 

 میماند باقی مادر به وابسته ودخ نیازهای از بسیاری رفع برای اما میشود قطع مادر

 ��کنند؟ می استفاده مقیاس چه از و کند می ارزیابی را آن لحاظی چه از نوزاد تولد از پس

 و کند می ارزیابی را ها بازتاب و عضالنی تون سه نوزاد پوست رنگ سه تنفس دو نوزاد قلب ضربان یک عامل پنج 

 آبکار مقیاس وسیله به و دهند می قرار بررسی مورد محیط با را نوزاد سازش

 ��؟ دارد بستگی کامالً عاملی چه به نوزاد حرکتی نمو

 نوزاد مرکزی عصبی دستگاه و مغز یافتگی نمو به

 ��کنند؟ می استفاده مقیاس چه از و کند می ارزیابی را آن لحاظی چه از نوزاد تولد از پس

 عامل پنج 

 نوزاد سازش 1 کند می ارزیابی را ها بازتاب ۴ عضالنی تنود. ۳ نوزاد پوست رنگ سه تنفس۲ نوزاد قلب ضربان ۱ 

 دهند می قرار بررسی مورد خارج محیط با را

 آپکار مقیاس وسیله به و 

 

 ��دیگران؟ کمک با بشیند دقیقه یک تواند یم ماهگی چند در کودک

 ماهگی 1 

 ��است؟ ساعت چند بیداری و خواب چرخه اساس بر نوزاد در Rem بدون مرحله یک و Rem مرحله یک خواب

 ساعت ۴ 

 چطور آن ادرار و مدفوع دفع و است یکبار ساعت چند بگیرد صورت جویی نظم خود اساس بر اگر نوزاد تغذیه

 ��؟

 گیرد می صورت تغذیه تبعیت دفع کنش و پذیرد می صورت نوزادان اکثر در ساعت ۴ ساعت  یا۳ هر 

  ��دارد؟ نگه راست را خود سر میتواند کودک زمانی چه



 دارد نگه راست را خود سر بتواند کودک و شود قوی گردن تعضال تا میکشد طول تولد بد از  ماه سه حدود

 ��است؟ چند سالم و هنجار به نوزاد یک آپکار مقیاس میزان حداقل و حداکثر

 به را ۳ نمره نوزادان درصد ۲۲ معموال که است ۳ حداقل و  است ۱۲ شده بررسی عامل پنج برای حداکثر نمره 

 آورند می دست

 ��است؟ چگونه نوزاد در رشد ابعاد

 هیچ که اخالقی عاطفی اجتماعی ذهنی جسمی رشد یعنی گیرد می صورت مختلف صورت به نوزاد در رشد ابعاد 

 گذارد می تاثیر رشد جنبه بر افتد می اتفاق زمینه این در آنچه و نیستند جدا هم از اینها از کدام

 تا جریان این و چیست علتش و افتد می اتفاق کرتکس سلولهای در فرایندی و پروسه چه زندگی اول های ماه در

 ��میشود؟ کامل سالگی چند

 زمینه زمان مرور به تا شود می پوشیده ملین از سرعت به کرتکس سلولهای آن اختصاص زندگی اول های ماه در 

 شود می کامل کامالً سالگی ۱۲ تا جریان این کند فراهم مغزی پیچیده های عالیتف برای را

 ��بایستد؟ صندلی کمک با تواند می ماهگی چند در کودک

 ماهگی ۲ تا 8 در 

 �� نکته

 مقدماتی پیشرفت از بعد رفتن، راه

 گیرد می شکل ها این مانند و ،ایستادن خزیدن

 ��میزند؟ لبخند مترسک و ماسک با حتی دیگران و ها غریبه و مادر مقابل در ماهه چند کودک یک

 ماهه شش تا سه 

 ��دهد؟ می نشان العمل عکس از ها غریبه چهره به نسبت کودک ماهگی چند در

 ماهگی 8 



 و ها غریبه از وحشت صورت به گاه و اضطراب صورت به گاه و ترس عاطفی پاسخ به نسبت ماهگی چند در کودک

 ��؟ شود می مشاهده مادر از شدن جدا از رست

 رود می بین از تدریج به و نوزاد زندگی اول سال اواخر در

 ��بگذارد؟ تاثیر آن روانی بعد و جسمانی رشد بر کودک و مادر ارتباط آیا

 بله

 ��کند؟ می برقرار ارتباط محیط با ماهگی چند از کودک

 ماهگی سه از 

 ��است؟ چگونه کند می ایجاد خودش از  زندگیش اول هفته سه دو در کودک صداهای

 یکنواخت و یکسان مختلف، موارد در 

 شود نمی انجام آگاهی و اراده با و ارادی و دارد بازتابی جنبه ها صدا این و 

 �� کند؟ برقرار ارتباط محیط با بتواند بیشتر با که آید می کمک به ماهگی چند در کودک شنوایی حس

 ماهگی سه از

 میشود؟ آغاز زمانی چه از کودک قانون

 ماهگی ۳ ��

 �� کند؟ تکرار و تقلید را صداها تواند می ماهگی چند از کودک

 ماهگی شش

 نوجوانی پیش مرحله   هاست؟؟؟؟ بحران زسرآغا مرحله کدام

 ��گیرد؟ می صورت چگونه کودک حرکتی و بدنی نمونه

 گیرد می صورت شده تعیین پیش از نظم حسب بر 

 ممکن بعد نامتناهی وظرفیت انتزاعی فکر بروز با گیرد؟؟؟؟ می فاصله کودکی از چیزی چه بروز با نوجوانی



 ��دارد؟ سالم مرکزی اعصاب سیستم به کودک که بفهمیم توانیم می زمانی چه در

 دهد تکان را خود سر و شود انجام بازتاب ناگهانی حرکت مقابل در باید ماهگی ده در  

 پیاژه صوری عملیات دارد؟؟؟؟؟؟ مطابقت پیاژه مراحل کدام با نوجوانی های سال

 رفتن فرو خود در مرحله.هستند؟؟؟ خود فرزند نگران دیگر مراحل از پیش ومادران پدران مرحله درکدام

 پرورشی است؟؟؟؟ اهمیت حائز ای زوایه چه از نوجوانی نام به ای دوره در رشد از برخورداری حق

 فروید زیگموند.        کردند؟؟؟؟؟ معرفی. وفشار طوفان دوران را نوجوانی دوره پردازانی نظریه چه

 اریکسون_انافروید_

 ��چیست؟ کارش و است فعال ابتدا در نوزاد در مغز قشر آیا

 است کودک رفتار کنترل کارش و کند می آغاز را خود فعالیت زمان مرور به و نیست فعال 

. دهد؟؟؟؟؟؟؟ نشان توانند می وگشایش گیری شکل حد در را ها بحران از هایی بخش استقرار که مرحله سه

 آمدن بیرون خود از مرحله۳ رفتن فرو خود در مرحله۲ نوجوانی پیش مرحله۱

 خویشتن وجوی جست میکند؟؟؟ سنگینی نوجوان دوش بر که مهمی ی وظیفه

 هیپوفیز از که جدیدی هورمون.                باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می پذیر امکان چیزی چه شدن پدیدار پاس به بلوغ

 شود می ترشح تخمدان از که فولیکولین ویا بیضه از که تستوسترون های رمونهو وهمچنین شود می ترشح

 گردد می پذیر امکان

 روت... مید گارت ما   فرهنگی شناسان مردم ؟؟؟!دانند نمی وطوفان فشار با همراه را نوجوانی دوران کسانی چه

 بندیکت

  کند؟ می بیان را خود زندگی ساخت نخستین لوینسون دوره درکدام-۱۳

 نوگامی دوره

 بزرگسال کارکرد ناقص شاخص یک وفقط دهد نمی اوبدست شخصیت تحول درباره چیزی بزرگسال سن-۱1

 نیوگارتن  کیست؟ از ستا



 تعیین خود برای دقیقی میبنددوهدف دل خود خانواده خودوبه کار به بیشتر جوان بزرگساالن دوره درکدام-۱۴

 میکند؟

 استقرار دوره

 است؟ عاملی چه تاثیر تحت معمول درحد رویدادها وقوع زمان یعنی ما اجتماعی ساعت یوگارتنن عقیده به-۱۳

 محیط

 چیست؟ مبتنی نیوگارتن دیدگاه-۱6

 مهم رویدادهای تقویم

 می قلمداد.. ..............کند می پیدا فاصله زیاد متعارف تقویم از وقتی ازدواج مانند  هنجاری عموالرویدادم یک-۱۳

 .شود

 هنجاری غیر

 است؟میانسالی  زندگی های خواسته تحقق حداکثر سن دره کدام-۱۲

 سطح در اجتماعی نفوذ مسائل با  مقابله داردوظرفیت پایدار هویت فرد که است این شامل دوره کدام ویژگی-۲۲

 باالست؟؟

 میانسالی دوره

 برند؟ می نام هوش نوع چند هورن جوان کتل ریموند-۲۱

 متبلور شهو-۲سیال هوش-۱

 دارد؟.........زمینه سیال هوش-۲۲

 ارثی

 دارد؟ می نگه فعال خودراهمچنان سالخورده نظریه کدام براساس-۳1

 فعالیت نظریه



 انکار                      است؟ کدام مرگ مورد در راس کوبلر مرحله اولین

 ژنتیک                 انتقال؟ اصلی عامل

 نهفته ژن                                  چیست؟ از ناشی یژنتیک اختالل ترین رایج

 کروموزومی تقاطع                          شود؟ می وتخمک اسپرم همتایی بی باعث فرآیند کدام

 دان سندرم                             کروموزومی؟؟ ناهنجاری رینت شایع

 اکتودرم الیه                         است؟ الیه کدام از حسی،مغزونخاع پوست،اعضای بیرونی قشر

 آندودرم                 است؟ الیه کدام از وغددبزاقی گوارش دستگاه

 فرودرم                       است؟؟ الیه کدام از خون وگردش دفع واستخوانها،دستگاه پوست،،عضالت قشردرونی

 دربلوغ                     است؟ دخترهازیادودرپسرهاکم در تسترون به استروژن نسبت موقع چه در

 تمنفی،،،،،مثب                    دارد؟.............جنبه ودرپسران...........جنبه دختران در زودرس بلوغ

 اسکیزوفرنی                 چیست؟ نوجوانی دوره در پریشی روان اختالل ترین شایع

                 میباشد؟(قالانت)استقرار،،تحکیم،گذار دوره سه دارای بزرگسالی دوره کسی چه دیدگاه اساس بر

 وایلنت

 آلکایند                   داند؟ می آنها ای افسانه پندارهای را نوجوانان اعتیاد علت کسی چه

                       میکند؟ استفاده پخته دفاعی مکانیزم از استقرار دوره در سالبزرگ فرد که است معتقد کسی چه

 وایلنت

 ساختار یک ایجاد                      چیست؟ بزرگسالی در تحول هدف لوینسون عقیده به

 خانوادگی روابط کیفیت                      چیست؟ نوجوانان بزهکاری بینی پیش در عامل ترین مهم

 میکند تدریجی افت                      شود؟ می چه سیال هوش سن افزایش با

 یابد می تدریجی افزایش                شود؟ می چه متبلور هوش سن افزایش با



-التماس-خشم-انکار              ببرید؟ نام ترتیب به را مرگ مقابل در راهبرد پنج راس، کوبلر دیدگاه از

 ذیرشپ-افسردگی

 است؟؟؟؟؟؟ برخوردار ی کمتر رشد از اوری یاد ولی خوب کودک در بازشناسی دوره کدام در

 دوم کودکی              

 : کودکی دوم دوره در

 دارد اساسی اهمیت کودکان تشویق و تنبیه در ثبات                          

 

 شود؟؟؟؟؟؟ می دیده کودکانی چه در مرضی و منطقی غیر های ترس

 وابسته و مضطرب  ناراحت                

 امنیت حساس باشد؟؟؟؟؟ می چه دوم کودکی ی دوره در کودک بخش رضایت رشد عوامل رینمهمت از

 �������������سوم فصل سواالت ونمونه برداری نکته�����������������

 چیست؟ تراتوژن

 .دهد قرار خطر معرض در را اش شده متولد تازه نوزاد و باردار زن که عاملی هر

  چیست؟ از ناشی تولد ناهنجاریهای از بسیاری

 تراتوژن

 گردند؟ برمی شرایطی چه به تولد ناهنجاریهای

 تولد هنگام در که بدن شیمیایی تعادل اسکلتی،عدم های قلب،بدشکلی ناهنجاریهای مثل غیرطبیعی شرایط به

 .دارد وجود

 شوند؟ می چیزهایی هچ به منجر تولد زمان ناهنجاریهای

 .شیمیایی تعادل اسکلتی،عدم های قلب،بدشکلی ذهنی،ناهنجاریهای و جسمی های ناتوانایی به منجر



 ( جنین)نشده متولد نوزاد بر آنها احتمالی اثار و مسری مقاربتی های بیماری

 � جنین بر آثار ایذر بیماری

 ومرگ  الریه ،ذات شدید ،اسهال وزن کاهش تب،

 �� جنین بر اثر و کاالمیدیا بیماری

 ،نابینایی چشم های ،عفونت الریه زایی،ذات پیشرسی،مرده�

 �� جنین بر تناسلی تبخال بیماری اثر

 ،مرگ مغزی آسیب

 �� جنین بر سوزاک بیماری اثر

 چشم ،آسیب رحمی از خارج بارداری

 ��میشود گفته نوزادی ای دوره چه به

 زندگی لاو ماه یک حدودا 

  شوند؟ می متوسل تنبیه به مقرارت برقراری برای والدین آن در که ریند بام نا یا دا تربیت های سبک از -۲

 طلبانه قدرت

 .   یند؟ ا می بار  مسئولیت بی اجتماعی نظر از آن در کودکان که ریند مبا نا یا دا تربیتی ی سبکها از -۳

 گیری سهل

 او برای و کرده هدایت را خود فرزندان فعالیتهای مقتدر والدین دران که ریند بام نا دایا  تربیتی. های سبک از -۴

  شوند؟ می ایلق منطقی محدودیتهای

 مقتدر

 است؟ سالهایی چه مابین ترتیب به بزرگسالی، اواخر ، بزرگسالی اوایل ، بزرگسالی اواسط-1

 (باال به61()سالگی۴۲تا۲۲()سالگی61تا۴۲) 



  چیست؟ به رسیدن منزله به نوجوانی در انتزاعی تفکر یا صوری عملیات به انسان دستیابی پیاژه ظرن از -6

 پایانی تعادل

 سیال میدهد؟هوش نشان جدید های موقعیت در ذهنی های توانایی از استفاده رادر فرد قابلیت هوش کدام-۲۳

 دارد؟ این سنی  چه واز افزایش سنی چه از سیال هوش-۲۴

 دارد تدریجی افت پس آن از-یافته افزایش سالگی۲۲ سن تا

 دارد؟ معینی عمر طول موجودزنده هر که نظریه-۳6

 شده ریزی برنامه یپیر نظریه

 می فرسوده ماشین همانند ساله چندین کاربرد یل  مدت دراز اثرفعالیت بر انسان بدن نظریه کدام طبق-۳۳

 شود؟

 فرسودگی نظریه

 روند؟ می دست از بتدریج بدن های سلول از یاریبس نظریه کدام طبق-۳8

 فرسودگی نظریه

 چیست؟ تعهد عدم نظریه عقیده به فردسالخورده ویژگی-۳۲

 میدهد تقلیل خودعمدا تعهدات و ها فعلیت فرد-وجامعه فرد تعهد عدم

 

 در تدریج به بیرونی یادراثرعوامل انگیخته خود های جهش مانند بیرونی و درونی عوامل دیدگاه کدام طبق

 تصادفی رویدادهای-تراکمی نظریه                             بیند؟ می صدمه بدن سلولهای

 کوبلرراس                             کیست؟ نظریه مرگ یا زندگی پایان

 انکار                   کند؟ نمی قبول را خودواقعیت الوقکه قریب مرگ خبر کوبلرراس،فردباآگاهی مرحله کدام در

 پذیرش      است؟ کدام مرگ مورد در کوبلرراس مرحله آخرین



 تخمک    سلول؟ بزرگترین

 سپرما  سلول کوچکترین

 عصبی؟گزل نمای و نشو یا نمویافتگی مکتب روانشناسان از یکی

 گزل ؟ نوجوانان و کودکان روانی تحول عینی و نظامدار بررسی در کسوت پیش روانشناسان مشهورترین از یکی

 سازمان در ساختاری تغییرات ؟ آورنده بوجود اندامی - عصبی نمای و نشو یا نمویافتگی عامل گزل عقیده به

 روانی

 لگز دارد؟ کودکان آزادی حداکثر بر تأکید کسی چه

 گزل شناسند؟ می کودک روانشناسی پدر عنوان به

 گزل ؟ گردید رشد روند هنجاریابی نهضت پیدایش موجب او های اندیشه

 به نزدیک از تحول دیگر سوی واز(دمی-سر) پا به سر از  سو یک از  حرکتی-عصبی دستگاه اصل، کدام در

 نمو سوگیری اصول است؟(پیرامونی-مرکزی)دور

 در شوند؟اصل می پدیدار حرکتی یگیرها شکل آنها بین هماهنگی و حرکتی الگوهای استقرار اصل،با کدام در

 متقابل های تنیدگی هم

 هم در اصل پذیرند؟ می تحقق عضالنی و عصبی تجهیزات دسته دو با که وپا دست کردن وبسته اصل،باز کدام در

 متقابل های تنیدگی

 کنشی ناقرینگی است؟اصل توان سو دو زندگی آغاز در انسان اصل، کدام در

 کنشی ناقرینگی ؟اصل کند نمی حس خود بدن راست و چب سمن بین فرقی اصل کدام در

 جو نظم خود های نوسان کند؟اصل نمی طی را استواری مسیر آغاز در روانی تحول های فرایند اصل کدام در

 میراث به پذیری فرهنگ طریق از و رسد می نژادی میراث به داخلی یافتگی نمو طریق از نسان اصل کدام در

 کننده متفرد نمویافتگی یا تفرد آید؟اصل یم نائل اجتماعی

 کننده متفرق نمویافتگی یا تفرد ؟اصل یابد می دست خود نوعی یافتگی نمو به فرد اصل  کدام در



 پذیرد؟اصل می صورت هایی بازگشت نوع یک و دارد هایی نوسان و نیست خطی صورت به تحول  اصل کدام در

 جو نظم خود های نوسان

 گزل است؟ فرد رفتار کنشی و شکلی پدیدآیی کار، پایه کسی چه نظر از

 جو نظم خود های اننوس اصل نامد؟ می حلزونی نمو  راخصیصه اصل کدام کدام گزل

 ؟ کند می ترسیم رفتار نیمرخ قالب در ها مولفه یا ها داده از متکثری منظومه با را خود مراحل روانشناس کدام

 گزل

 تحول مراحل یا ها، رههب در آنها کیف و کم و ها مولفه یا ها رگه چگونگی میانگین یا ؟معدل چیست رفتار نیمرخ

 گزل ؟ است( محض مشاهده) طبیعی مشاهده روش اصل در روانشناس کدام روش

 سپس و بخشد می تحکیم شیرخوارگی  آزمون با را مستقیم مشاهدات ابتدا کودک ظرفیت افزایش با کسی چه

 گزل کند؟ می استفاده مصاحبه از کند مصاحبه کودک با میتوان که سنی در

 گزل ؟ شود می قلمداد بالینی های روش از کسی چه روش

 ���است؟ کرده تقسیم مرحله چند به سالگی شانزده تا تولد از را روانی تحول خود جلدی سه اثر در گزل

 مرحله وچهار بیست

 خود مقدماتی وحرکتی عصبی رفتارهای که است وفرصتی کرده شروع را رحمی برون زندگی نوزاد که ای مرحله

 ���میگیرد؟ صورت گزل روانی تحول مرحله کدام در.دهد سازش محیط با را

 ماهگی یک تا تولد آغاز از

 ���است؟ گزل نظریه در محیط با کلی سازش یا تطبیق لهمرح یک مرحله این

 ماهگی یک تولدتا آغاز

 ���ندارد؟ وجود خاصی روانی تحول هیچ گزل کودک روانی تحول مرحله کدام در

 ماهگی تایک تولد آغاز



 ولمس درک خودرا اطراف داردمحیط سعی میشودواو شروع کودک در یحرکت فعالیتهای تدریج به که ای مرحله

 ���دارد؟ قرار گزل روانی تحول مرحله کدام در.کند

 ماهگی هفت تا یک از مرحله

 ���میشود؟ مشاهده کودک لبخند اولین زمانی گزل،چه روانی تحول مرحله در وهیجانی اجتماعی نظر از

 تولد از بعد ماه سه

 میکندواین درک را خود اطراف محیط دیدن طریق از ماهگی چند تا گزل،کودک کودک روانی تحول مرحله در

 ���دارد؟ قرار کودک روانی تحول مرحله کدام در ویژگی

 میگیرد صورت گزل ماهگی هفت تا یک از مرحله ودردومین ماهگی شش تا

 هفت از یعنی.گزل مرحله سومین ���دارد؟ قرار گزل روانی تحول از مرحله کدام در حرکتی تحول فعال مرحله

 ماهگی هجده تا

 ���میگیرد؟ صورت رویدادهایی چه گزل حرکتی روانی سوم مرحله در

 نشستن،سرپا ظرفیت داردوبزودی زیادی یها پیشرفت حرکتی رفتارهای لحاظ از

 .آورد می بدست را رفتن وراه ایستادن

 گزل ���نامد؟ می متفکر حیوان را کودک کسی چه

 ���میکند؟ پیدا استقرار زدن استوارتروحرف رفتن راه.گزل کودک روانی تحول از مرحله کدام در

 سالگی سه تا ماهگی هجده.چهارم مرحله

 سالگی پنج تا سه ���است؟ کودکان از سنی گروه چه شامل گزل پنجم مرحله

 ���است؟ چگونه کودک گزل پنجم مرحله در

 اینکه ودیگر است دیگران درک به القمندع اینکه یکی.راهیست دو سر بر وکودک.است دبستانی پیش مرحله

 .دهد نشان را هایی واکنش چه خود از نمیداند

 ���مینامد؟ متفکر حیوان را کودک گزل چرا



 .شود می افزوده او های توانایی به ارتباط وایجاد کردن فکر بلکه نیست حرکتی موجودی اوفقط چون

 سالگی ده تا پنج.ششم مرحله ���میرود؟ دبستان به مرحله کدام در گزل،کودک روانی مرحله در

 پنداری جاندار مسائل او ذهن میشود،در دیده بینانه فراواقع اعمال ردیف یک درکودک که است مرحله این در 

 سالگی ده تا پنج مرحله ���میزند؟ موج

 ���است؟ مهم بسیار بعدی مسئله به سالگی پنج سن از گذشتن چرا

 میشود میدان وارد خانوادگی برون شکل به بعدآموزشگاهی مرحله این در چون

 ���است؟ متوالی سطح چند داردودارای اختصاص ای مرحله چه به گزل سالگی تاشانزده سالگی ده مرحله

 سطح چهار-نوجوانی ای گستره به

 سالگی ودوازده یازده ���میسازد؟ مبدل امروز نوجوان به را دیروز کودک که است تغییراتی مرحله زیر سن این

 سالگی سیزده���میگیرد؟ کناره دیگران میرودواز فرو درخود نوجوان که است زمانی سن این

 سالگی چهارده���میدهد؟ قرار اجتماعی زندگی مراحل در را وخود میاورد روی دیگران به کودک سن این در

 سالگی پانزده���؟کرد قلمداد نوجوانی پایان تعادل سطح یا بزرگ نوسانهای پایان باید را سن این

 والن نظام���است؟ نمویافتگی یا عصبی ونمای نسو نتیجه ودر شناختی عصب های پایه بر مبتنی نظام این

 تمایزوتوحید اصل-کنشی غلبه اصل-کنشی تناوب اصل.مرحله سه���است؟ استوار مرحله چند به والن نظام

 مربوط مفهوم این.است ناپیوسته وشناختی عاطفی های زمینه لحاظ مراحل،از روانی،درگذراز سازمان گیری شکل

 ���است؟ والن نظام از اصل کدام به

 کنشی تناوب اصل

 والن نظام از اصل کدام به مربوط.یابد می برتری یگرد برفعالیتهای مسلط فعالیت یک کنش این براساس

 کنشی غلبه اصل ���است؟

 نامیده جدید مرحله که ای گستره به بخشیدن تمایز،باتوحید از ناشی تعارضهایی به مرحله هر اصل این طبق

 ���میدهد؟ میشود،پایان



 وتوحید تمایز اصل

 ���.آید می بوجود فرد در که است وتحوالتی برتغییرات مقدم شخص وحدت والن نظام از اصل این در

 شخص وحدت.دوم اصل

 ���است؟ کرده خالصه اصل چند به را خود نظام اصول والن

 سوگیری چهارم اصل-تحول یاییپو سوم اصل-شخص وحدت دوم اصل-پیوستگی عدم.اول اصل.اصل پنج

 محیط یافتگی نمو نقش پنجم اصل-تحولی

 که بعدی مرحله یک به را خود جای عاطفی یا شناختی مرحله نیست،یک پیوسته تحول والن نظام از اصل این در

 ���.میدهد است قبلی یامرحله متفاوت بافت دارای

 پیوستگی عدم.اول اصل

 شخص  چیست؟ ماند می جا بر پا تمام تام واحد یک بعنوان تحول طول در انچه وآلن نظام در

 پایان با یعنی  چه؟ یعنی نیست دادی قرار معنایی به و روانی گستره از وهله یا لحظه یک ، مرحله وآلن برای

 است مشهود بعدی مرحله در هنوز آن ریشه بلکه شود نمی آغاز جدید مرحله ، قبلی مرحله یک یافتن

 نمیشود أنباشته هم روی قدیم؟ و جدید های گونی دگر و تغییرات وآلن نظام در

 رحم درون ماهگی چهار  میگردد؟ آغاز ماهگی چند از جنینی مرحله

 انگلی زندکی جنینی، ، سی فتو چیست؟ رحمی درون مرحله دیگر نامهای

 ماهگی ۳ تا تولد بدو از  است؟ زمانی چه حرکتی برانگیختگی دوره طول

 محرومیت و نیاز ارضای در تاخیر  چیست؟ وآلن نظر در کودک حرکتی برانگیختگی اصلی عامل

 محیط  نیست؟ پذیر امکان.... مشارکت بدون عصبی دستگاه یافتگی نمو ، وآلن نظام در

  چیست؟ است مشهود بیشتر آنچه. نامند می انگلی زندکی نوعی یا کودک و مادر همزیستی که را مرحله این

 کنشی ریزهای برون یا صارفم



 تعادلی شکل در تدریج به حرکاتی  کدامند؟ میگردند مشاهده وی حرکات در که کودک روانی تجلیات نخستین

 فضا در بدن نگهداری یا وضعی های واکنش شدن جا جابه گرفتن،

 به  ماهگی 6 ودر آغاز هگی ما ۲ از میرسد؟ خود اوج به زمانی چه و آغاز ای رهدو چه از  پذیری هیجان  مرحله

 میرسد اوج

 پذیری هیجان است؟ محیط با کودک عاطفی همزبستی مرحله مرحله، کدام وآلن نظر از

 افتد؟ می اتفاق ای دوره چه در کودک حرکتی -حسی فعالیت وآلن نظر از

 سالگی ۳ تا ماهگی 6

 میشود متوسل کاری پنهان و دورویی به موفقیت برای و پردازد می ورزی حسد به طلبی انحصار عین در کودک

  باشد؟ می گرایی شخصیت مرحله زیر کدام خصوصیات از

 وقفه و تضاد

 خود مرحله ، مرحله این و سازد خود فریفته و مجذوب را دیگران دارد سعی کودک که مرحله زیر ینا در

  است؟ گرایی شخصیت در مرحله زیر کدام ویژگیهای از است رویی کم و دوستداری

 دلبریایی یا لطف

  افتد؟ می اتفاق کودک زندگی از ای دوره چه در ای مقوله فکر وآلن نظر از

 سالکی ۱۱ تا 6

  گیرد؟ می قرار خانواده بیرون از جو کدام تاثیر تحت کودک ای مقوله فکر دوران در

 جدید محیطی های انضباط- ها دوستی گستره - مدرسه

  ؟ هستیم اتفاقاتی چه شاهد مرحله نای ودر افتد می اتفاق سنی چه در کودک فکری انضباط

 بیرونی دنیای شناخت و اکتشافی فعالیتهای غلبه شاهد - سالگی ۳-6 سن در

 نوجوانی                      میگردد؟ آغاز............طبیعی تحول بلوغ،در با

 ها بحران                         کند؟ می جدا بزرگسالی از را دکیکو چیزی چه نوجوانی مرحله در



 نیازهای                               میگیرد؟ قرار چیزی چه بیرونی دنیای سوی به اعمال غلبه جای به نوجوانی مرحله در

 من

                       کیست؟ نوجوانان و کودکان روانی تحول عینی و دار نظام بررسی در پیشکسوت اسروانشن مشهورترین از یکی

 گزل

 گزل                    میشود؟ رفتاری سازمان در ساختاری تغییرات موجب نمویافتگی کسی چه عقیده به

 گزل                 کیست؟ کودک روانشناسی پدر

 دبستانی پیش رشد،آزمون هنجارهای                      چیست؟ دارد فروانی کاربرد که گزل کارهای جمله از

 رفتار-۳حرکتی رفتارکلی-۲تارسازشیرف-۱                        ببرید؟ نام را گفته گزل که هنجاریابی زمینه پنج

 واجتماعی رفتارفردی-1تکلمی رفتار-۴پیچیده حرکتی

 فردی جنبه                      دارد؟ بیشتری نمواهمیت جریان در جنبه کدام گزل اعتقاد به

 نیمرخ                     چیست؟ تحول مراحل در آنها کیف و کم و اه مولفه یا ها رگه چگونگی میانگین یا معدل

 رفتار

 فرد هر شخصیت                چیست؟ دهنده نشان فرد رفتار هر نیمرخ

 طبیعی مشاهده           چیست؟ گزل روش

 یافته سازمان نظامدارو و متوالی و شده تعیین پیش از                 است؟ چگونه رشد مراحل که بود قدمعت گزل

 های آینه-ها دوربین-برداری فیلم دستگاه از                        میکرد؟ استفاده چیزی چه از مشاهده برای گزل

 طرفه یک

 متفکر حیوان                نامد؟ می چه سالگی۳تا ماهگی هجده از را کودک گزل

 سالگی۳تا ماهگی هجده              نامد؟ می متفکر حیوان سنی چه در را کودک گزل

 گیرد می صورت آن در بازگشت نیست،و خطی صورت به تحول                است؟ چگونه تحول که معتقداست گزل

                       میگویند؟ چه ویژگی این به گیرد می صورت آن در بازگشت و نیست خطی صورت به تحول گزل اعتقاد به

 حلزونی نمو



 تعادل سن               ید؟نام می چه را سالگی پانزده سن گزل

 است؟ مرحله زیر چند شامل  گرایی شخصیت مرحله

 نقش تقلید -۳دلبریایی یا لطف سن-۲وقفه و تضاد-۱

 سالگی۱1            است؟ سنی چه تعادل سن گزل اعتقاد به

 کلی رفتار از باید آنها شناختن وبرای یابد می ادامه آینده ودر دارد ریشه گذشته از مرحله هر کسی چه منظا در

 والن نظام                     گرفت؟ نظر در را مرحله خاص شرایط و فرد

 نوجوانی تا رحمی درون سطح از                            است؟ ای دوره چه در تحول دوره والن  نظر از

 والن                        است؟ گشایش و تعارض فرآیند یک و است دیالکتیکی مفهوم دارای مرحله کسی چه نظر از

 وگشایش تعارض فرآیند یک و یدیالکتیک                    است؟ مفهومی چه دارای ه مرحل والن نظر از

 آسیب ای مقایسه روش                  دهد؟ می قرار استفاده مورد قانونمندیها تدوین برای روشی چه از والن

 بهنجارونابهنجار مشاهده،مقایسه شناسی،یعنی

 بالینی روش               کرده؟ ستفادها روشی چه از والن فکر مبانی کتاب در

 فکر مبانی کتاب                 گرفت؟ بهره کالمی هوش بررسی برای  وپیاژه بالینی روش از والن کتاب کدام در

  میگیرد؟ صورت بیرونی جهان در کودک های تصرف و دخل و ها دستکاری چرا وآلن نظر به

 هموارتر حرکتی - حسی های زمینه بین ارتباط میشود موجب که ، عصبی مراکز تدریجی  ونمای نشو دلیل به

 گردد

 سالگی شش تا سه  افتد؟ می اتفاق کودکی دوران از ای دوره چه در گرایی شخصیت مرحله

 �����������������������چهارم فصل سواالت ونمونه برداری نکته�����������������

 ��؟ میپردازد چه بررسی به کردارشناسی یا اتولوژی �

 آنها تکاملی بافت در حیوان و انسان رفتار مطالعه



 �� است؟ کسی چه کردارشناسی بنیانگذار�

 داروین

 فقط گوناگون اعضای میان در و دارد وجود پایان بی تنوع گونه اعضای میان در پردازی نظریه چه اساس بر�

 ��کنند؟ می مثل تولید که مانند می زنده آنقدر آید می دنیا به که افراد از بخشی

 ویندار

 ��؟ چه یعنی بقا تنازع اصل�

 انتقال بعدی نسل به را خود صفات که ماند می زنده آماده( گونه) یک اعضای ترین شایسته آن طبق بر که اصلی

 دهند

 ��؟ چیست طبیعی انتخاب اصل�

 کند می انتخاب را یابد  می انطباق خود حیطم با وجه بهترین به را آنهایی طبیعت

 ��؟ چرا است؟ کسی چه جدید کردارشناسی بنیانگذار�

 توجه مورد را جدید رشته این و شد باز آمیزی طنز و روشن شاخص، نگارش شناسی سبک زیرا  ، کنرادلورنز 

 گیرد قرار

 ��؟ کنیم درک را حیوانات رفتار توانیم می مانیز  چه�

 دهیم قرار مطالعه مورد شان طبیعی موقعیت در را آنها رفتار که زمانی

 �� چیست؟ ثابت عمل الگوی�

 .کند  می بروز مناسب محرک وجود صورت در که متوالی و ای کلیشه رفتارهای

 ��افتد؟ می اتفاقی چه نشوند اندازی راه طوالنی مدت به غریزی رفتار اگر ثابت عمل الگوی طبق�

 کافی آن اندازی راه برای نیز اختصاصی کمتر های محرک یابدکه افزایش چنان آن به وابسته سایق است ممکن

 موارد از بعضی هستنددر خاص های محرک فاقد که رود می های ماده دنبال به نر حیوان که زمانی مانند باشد،

 افتند می راه عمل طبیعی بافت از خارج در ثابت عمل الگوی یابد افزایش ،چنان اندازی راه برای درونی ،فشار



 ��است؟ چگونه مشخص اندازی راه محرک یک به حیوان یک پاسخ�

 فطری یا ذاتی موارد از بسیاری در 

 ��؟ چیست پذیری نقش فرایند�

 میشود کامل اولیه حساس دوره یک خالل در اطالعات آن طی که فرآیندی

 ��بود؟ کسی چه افتد می اتفاق حساسی دوره در پذیری نقش کرد اعالم که کسی اولین�

 لورنز

 ��میشوند؟ دلبسته  چیزی به زمانی چه حیوانات نوزاد�

 قرار آن معرض در( زندگی اوایل) در زمان دوره یک خالل در که شود می بسته دل زمانی فقط حیوانات نوزاد 

 دلبستگی هیچگونه بگیرد قرار شی معرض در حساس دوره از بعد یا قبل حیوان گرنه و کند دنبال را آن و بگیرند

 گرفت نخواهد درش در

 �� یافتند؟ دست چیزی چی به پستانداران انطباقی ارزشیابی مورد در کردارشناسان�

 زود خیلی تولد از پس و کنند می زندگی گروهی صورت به که پستانداران و پرندگان در داد نشان تحقیقات در 

 آشکارمیشود زود بسیار شدید، دلبستگی سازوکارهای گیرند می رارق شکارچیان فشار تاثیر تحت و میوفتند راه

 ��چطور؟ را وراثت و محیط ناپیوسته یا میدانند پیوسته را رشد شناسان کردار  

 دارند قبول را محیط هم و وراثت هم سویی ،از ناپیوسته هم و میدانند پیوسته هم را رشد کردارشناسان

 ��؟ کرد درک توان می محیطی چه در را انسان بالبی ریهن  

 آن انطباقی محیط بررسی طریق از

 ��است؟ محیطی نوع چه انطباقی محیط از منظور     

 یابد می لتکام محیط آن در انسان رفتار که بنیادی محیطی

 است؟ رفتارهایی چه شامل کردن وتعقیب ومکیدن زدن چنگ و کردن وغون غان-لبخندزدن - کودک گریز



 دلبستگی رفتارهای

 کرد؟ می تلقی  تگیدلبس الگوهای را چیز چه بالبی نظرجان به

 ها بازتاب

 دارد؟ آشنایان به تمرکز موقع چه کودک

 ماهگی6تا۳

 کند؟ می وغون میشناسدغان که کسانی حضور در کودک سنی  درچه

 ماهگی1تا۴

 کند؟ می پیدا کسی چه رابه دلبستگی شدیدترین کودکان

 باشد داشته بخش لذت تعامل و دهد پاسخ آنها های عالمت به بادقت که فردی

 است؟ کدام بالبی جان دلبستگی مرحله سوم مرحله

 فعال جویی نزدیکی و شدید لبستگید

 افتد؟ می اتفاق سنی درچه فعال جویی شدیدونزدیکی دلبستگی مرحله

 سالگی6تا۳

 ماهگی6افتد؟ می اتفاق  سنی درجه جدایی اضطراب

 ماهگی8یا۳  میدهد؟ خودنشان از ها غریبه از ترس کودک

 زندگی سال نخستین شود؟درپایان می دیده دلبستگی نماد از کودک کردی کار الگوی کودک سن کدام در

 احساس چیزی چه درمورد شده کلی تردیدهایی دچار مادرش بودن دسترس به نسبت که یکساله کودک

 کرد؟ خواهد اضطراب

 جدید های موقعیت کاوش در

 است؟ کدام بالبی جان دلبستگی چهارم مرحله



 شارکتیرفتارم

 چیست؟ از ناشی دیگران با نزدیک دلبستگی به نیاز

 طبیعت از

 شود؟ می شامل را دورانی چه رفتارمشارکتی

 کودکی دوران تاپایان سالگی۳

 به که است میکندوبیشترراغب مجسم را نیستندرفتارشان پدرومادرکنارکودک وقتی کودک سن کدام در

 بدهد؟ رفتن پدرومادراجازه

 ماهگی۳

 انسان؟ درزندکی بزرگ های ترس از یکی بالبی نظر به

 تنهابودن

 ماهگی۳   میکند؟ عمل شریک یک شبیه بیشتر کودک سن کدام در

 قرارگرفت؟     .....  .........در پرورشگاه کودکان ناتوانی تاثیر تحت شدت به بالبی

 بزرگسالی در یقعم درایجاددلبستگی

 درصد۱1الی۱۲:میشود  مشاهده دوسوگرادرچنددصدکودکان الگوی-۱

 ماهگی۲ الی8میرسد؟ پایان به سنی درچه دلبستگی بحرانی دوره

 دراین کودکان همه که ظاهرمیشود؟سنی صورتی چه وبه چه یعنی درکودکان دلبستگی بحرانی دوره های نشانه

 میدهند ازخودنشان ها غریبه از ترس وهمچنین ازمراقبت ازجداشدن ترس دوره

 بالبی جان است؟ تصادفی کودکان اجتماعی دهی پاسخ درآغاز، کسی اعتقادچه به

 کند؟ می محدود آشنا چند به خودرا دهی پاسخ کودک سنی درچه

 ماهگی۳-6



 کند؟ می  ننگرا را هاکودک حضورغریبه سنی ازچه

 ماهگی۳-6

 بالبی جان    است؟ کسی چه به مربوط دلبستگی نظریه

 های هفتهاست؟ زمانی میزنندچه لبخند آرام صداهای و ها تماس به خواب،واکنش ،هنگام سیری موقع در نوزادان

 اول

 خوبی نزدیکی و شدید دلبستگی-آشنایان بر تمرکز-انسان به نامتمایز دهی پاسخبالبی؟ نظر از دلبستگی مراحل

 مشارکتی رفتار-فعال

 اول ماه پایان درزند؟ می لبخند جذاب های دیدنی به سنی چه در کودک

 تولد از پس دقیقه ده     دهند؟ می ترجیح بصری های محرک سایر رابه تولدچهره از پس  زمانی چه نوزادان

 تولد از پس درستدهند؟ گوش انسانی صداهای به که دارند دوست  زمانی چه اننوزاد

 ماهگی۳تا تولدباشد؟ می سنی چه از  انسان به نامتمایز دهی پاسخ مرحله

 اعتراض عنوان به_۱ظاهرمیشوند؟ شکلی چه به بعدازایجاددلبستگی جدایی تاثیرات برتسونورا نظربالبی به

(protest)ناامیدی دوره_۲رانمیپذیرند جانشینی و مراقبت نوع هیچ, نموده زاری و گریه(dispair)راپشت 

 کودک(:detachment)گسلش مرحله_۳ فرومیروند عمیق گیر،ودرماتمی گوشه سرگذاشته،غیرفعال

 وسایرافرادرابپذیرد پرستاران داردمراقبت تروامکانبشاش

 گسلش مرحله:شناسد اورانمی کودک بازمیگردد کودک کودک پیش مادربه که هنگامی مرحله کدام در

 پرستاران همچون مادروسایرین مراقبت که هنگامیکه::میگیرد شکل عاطفه بی تشخصی درکودک موقع چه

 دهد راازدست

 موقعیت کنددریک مشاهده چیست؟میخواست ازمادرشان کودکان ازجدایی هدف اینزورث دلبستگی درالگوی

 میدهند ازخودنشان واکنشی جدیدچه

 دقیقه۳انجامید؟ می طول چقدربه درهرمرحله مادرازکودکشان جدایی زمان مدت اینزورث دلبستگی درالگوی



 می طول به چقدر درشازما کودک جدایی کلی زمان مدت اینزورث دلبستگی الگوی مرحله دردومین

 دقیقه۲۲انجامید؟

 اجتنابی _نوزادناایمن_۲ایمن نوزادبادلبستگی_۱کدامند؟ وهمکارانش اینزورث موردمشاهده الگوهای

 کدامند؟ گذارند می تاثیر ایمنی دلبستگی بر که عواملی ـ۱

 آن در والد و بچه که ای خانواده بستر ـ۴ بچه ویژگی ـ۳ پرستاری کیفیت ـ۲ نزدیک رابطه برقراری فرصت ـ۱  

 کنند می زندگی

 دارد ارتباط......... انها امیز محبت هداریونگ نوباوگان عالیم به.............  اند داده نشان متعدد تحقیقات ـ۲

 دلبستگی ایمنی ـ  مادران ومناسب منظم درنگ بی دهی پاسخ

 را ایمن باوگان نو تجربه از خاصی نوع ـ۴

 ؟ دارد نام چ کند می متمایز ناایمن از  

 هماهنگ تعامل:     جواب 

 : از است عبارت( interactional   synchrony)      هماهنگ تعامل ـ1

 طی که(  emotinal   syhchony)     " هیجانی رقص "    عاطفه با تنظیم 

 میدهد پاسخ  باوه نو عالیم به مناسبی بسیار شیوه وبه  موقع ب والد ان 

 ازدلبسته را........... عاطفه با مراقبت ـ۳

 .     کند می متمایز ایمن نا 

 ایمن دلبسته  نوزادان  ـ جـواب

 ؟ است ادزی خیلی هایی خانواده چه در ایمن نا دلبستگی میزان ـ6

 است زیاد خیلی کنند می تجربه را ثباتی بی و استرس که هایی خانواده در



 ابزارهای کنند می ابداع محیط به شدن چیره برای ابزارهایی که همانطور افراد : تسکی ویگو عقیده ـ8

 اورند می وجود به رخودشانرفتا به تسلط برای را روانشناختی

  ؟؟ چیست ای نشانه سیستم مهمترین ـ۲

 گفتار 

 ؟ بگذارد تاثیر کودک ایمنی احساس بر مستقیما تواند می عواملی چه ـ۳

 والدین وحشتناک تعاملهای معرض در نوباوگان  دادن قرار با تواند می( کار دادن دست) از ندمان زا استرس عوامل

 بگذارد تاثیر انها ایمنی احساس بر مستقیما کودک از مراقبت مطلوب نا تدارک یا

 ؟ چیست گفتار کارکرد ترین اساسی ـ۱۲

 ۲ سازد می ازاد ــ لحظه هر در محرکها پذیری تاثیر از واسطه بی موقعیتهای از را ما توجه و تفکر هک است این

 گفتار یادگیری  ؟ دارد اساسی اهمیت چیزی چ کودک رشد در ـ۱۲

 گفتار:  جواب  ؟ کند می تسهیل را کودک تفکر عاملی ـچه۱۳

 مانند که. کنند می خودشان با گفتگو نوعی از استفاده به شروع سنی چه در  کودکان تسکی ویگو نظر از ـ۱۴

   ؟ است دیگر افراد با گفتگو

 سالگی ۴ یا ۳ سن

 . زنند می حرف خودشان با خود هدایت و گردانی خود برای کودکان که:  تسکی ویگو  دیگر عقیده ـ۱1

 زبان  دانست؟ می عالی فرایندهای همه شالوده را چیزی چ تسکی ویگو ـ۱6

 داند؟ می عالی شناختی  فرایندهای چه شالوده را زبان تسکی ـویگو۱۳

 . گرفت می نظر در تامل و گشایی مساله ، ریزی برنامه سنجیده حافظه ــ شده کنترل توجه

 محور خود گفتار  است؟؟ نامیده می چه را خود با کردن بتصح پیاژه ـ۱8

 محور خود گفتار را خود با کردن صحبت پیاژه   ؟ چیست ویگوتسکی و پیاژه نظر از خود با کردن صحبت ـ۱۲

 ۲ نهاد نام خصوصی گفتار را آن ویگوتسکی اما و نامیده



 کم همساالن ب نسبت کنند می استفاده خصوصی گفتار از آزادانه ، انگیز چالش فعالیت یک در که ـکودکانی۲۱

   اند؟ چگونه خود حرف

 کنند می عمل هستندوبهتر تر گیر در و تر دقیق 

    ؟ باشد می چه خوصوصی گفتار مورد در ویگوتسکی اعتقاد   ـ۲۲

 لب ارام وحرکات کردن نجوا وبه گیرد می صورت خفا در سن افزایش با خصوصی گفتار ویگوتسکی اعتقاد به

 ۲ شود می تبدیل

  ؟ است چگونه کودک یادگیری ویگوتسکی نظر از ـ۲۲

 می سختی به کودک که تکالیفی و گیرد می صورت رشد مجاور منطقه در  کودک یادگیری ویگوتسکی نظر از

 . شود می محقق دیگران کمک با دهد انجام تنها را انها تواند

 ۲ است کالمی غیر عمدتا رشد مجاور نطقهم با ارتباط نوباوگی طول در:  نکته ـ۲۳

   ؟  بود چه ویگوتسکی و پیاژه مدل کالسهای مشترک های ویژگی ـ۲۴

 ۲کنند می تاکید فردی تفاوتهای وپذیرش فعال مشارکت بر دو هر 

  ؟ رود می فراتر یادگیری نوع چه از ویگوتسکی مدل کالس ـ۲1

 مستقل اکتشافی یادگیری 

    ؟ دارد هایی ویژگی چه ویگوتسکی نظر از مستقل  اکتشافی یادگیری کالس مدل ـ۲6

 گیری یاد ، کالمی های آوری یاد و مثالها ، توضیحات با معلمان که.  کند می ترغیب را کمکی  کالس نوع این

 مساعی تشریک سازد می متناسب کودک هر رشد مجاور بامنطقه را خود وتالشهای کنند می هدایت را کودکان

 .دهد می پرورش را کمکی اکتشاف نیز ها همکالسی

 کودکی اوایل در شناختی رشد دادن پرورش برای آلی ایده اجتماعی بستر را کردن وانمود ازیب کسی چه

 میدانست؟

 ویگوتسکی

 است؟ بانفوذ و فرد به منحصر رشد مجاور منطقه کردن وانمود بازی که است معتقد کسی چه



 ویگوتسکی

 فعال بصورت را آن میگذاردو قدم تر وسیع دنیای به خود های بازی پایه و ها فعالیت براساس کودک سنی چه در

 میکند؟ سازی درون

 دبستانی پیش سن

 میشود؟ مطرح یف تی نظام راس در تحول گوناگون مراحل در مالکی چه

 کودک روانشناختی های ویژگی تعیین

 کیست؟ از تحولی شناسی بازتاب نظریه

 یف تی لئون

 فعالیت انواع کودکان آن طی که است بانفوذی و فرد به منحصر رشد منطقه چیزی چه است معتقد ویگوتسکی

 میگیرند؟ یاد زیادی جدید مهارت و کنند می امتحان را  انگیز چالش های

 وانمودکردن بازی

 از نه و اجتماعی مقررات و رونید عقاید از کردن،یادمیگیرند وانمود بازی هنگام در کودکان کسی چه عقیده به

 کنند؟ پیروی خود فوری های تکانه

 ویگوتسکی

 شود؟ می تقسیم قسمت چند به دبستانی پیش سن در کودک اطراف انسانی دنیای

 :قسمت دو

  مادر و پدر یعنی نزدیکان  _۱

 است افراد بقیه الشن استو وسیعتر قسمت این_۲

 یف تی نیست؟ ها فعالیت انواع جمع حاصل فقط وی های فعالیت مجموعه یا کودک زندگی کسی چه نظر از

 است؟ فعالیتی چه مسلط فعالیت



 دهد می اختصاص آنها به را خود وقت بیشترین ککود که فعالیتی

 کیست؟ از سخن این

 ها فعالیت مجموعه به روانی تحول.ثانوی نقش دیگر ای پاره و دارند تحول در اساسی نقش ها فعالیت از ای پاره))

 .((است وابسته غالب تفعالی یا مسلط فعالیت به بلکه نبوده وابسته

 یف تی

 اند؟ وابسته هایی فعالیت چه به مستقیم بطور روانی فرآیندهای از بعضی بازسازی

 هستند مسلط فعالیت با ارتباط در که فعالیتهایی

 است؟ هایی ویژگی چه دارای مسلط فعالیت یف تی ظرن از

 از آن پهنه در فعالیت مختلف های ریخت بودن متمایز و معین را کودک فعالیت خاص شکل که فعالیتی_۱

 یکدیگر

 شود بازسازی و گرفته   شکل کودک خاص روانی فرآیندهای آن چهارچوب در که فعالیتی_۲

 است وابسته آن به تحول از معینی دوره در کودک شخصیت بنیادی روانشناختی تغییرات که فعالیتی_۳

 برد؟ می کار به فرایندهایی چه مورد در را فعالیت اصطالح یف تی

 پاسخ تآنهاس ویژگی که خاصی الزام به بخشدو تحقق پیرامونی دنیای با انسان روابط به که فرایندهایی

 و ها هیجان روانشناختییعنی حاالت از خاصی گروه با و داشته مطابقت آزمودنی انگیزه با انها موضوع_میدهد

 .دارد همخوانی ها احساس

 ندارد مطابقت هدف با آن انگیزه که هست فرایندی چیست؟ عمل 

 دارد تعلق ان چهارچوب در نظر مورد عمل که دارد تعلق فعالیتی بهچیست؟ انگیزه

 دارد؟ وجود ای رابطه چه عمل و فعالیت بین

 شود می تبدیل فعالیت به عمل ترتیب نای به آیدو می در عمل هدف بصورت شدن جابجا با فعالیت انگیزه

 شرطی های ارتباط یادگیری هست؟ فرد سازش کلی مکانیزم چیزی چه



 نوع۲ هستند؟ نوع چند رفتاری های مکانیزم حیوانات در

 (نوعی تجربه()شده تثبیت شرطی غیر  بازتاب)ارثی یا فطری های ممکانیز_۱

 انسان= اجتماعی و تاریخی تجربه+ فردی تجربه() شرطی بازتاب) فردی سازش های مکانیزم_۲

 ؟گرد می خود واقعی انسانی طبیعت واجد فرد فعال فرایند کدام پایان در

 کردن تصاحب فرایند

 کردن تصاحب هست؟ فرایند کدام حاصل افراد روانی تحول

 و ها ویژگی دندا تغییر:زیستی سازش فرایند چیست؟ در کردن تصاحب فرایند و زیستی سازش فرایند تفاوت

 انسانی فعالیتهای و استعدادها گرفتن شکل:کردن تصاحب فرایند در نوع رفتار و ارگانیزم خاص های وتوانایی

 فرد توسط

 وراثت راه از حیوان که یابد دست چیزی به خویشتن فردی تحول خالل در انسان که شود می موجب فرایندی چه

 کردن تصاحب فرایند میرسد؟ آن به

 عقلی و درونی اعمال صورت به بیرونی اعمال تدریجی شکل تغییر چیست؟ اعمال شدن درونی یف تی عقیده به

 فردی پدیدآیی خالل در

 آن محتوای شدن درونی با عمل شدن درونی بر عالوه میشود؟ مشخص چیزی چه با عمل تغییر

 چه تغییرات این. میباشد هستند مستقل نسبتا که تغییرات نوع چند مستلزم عمل تغییر محتوای شدن منطقی

 عمل مترهایپارا شوند؟ می نامیده

 یف تی ؟(عمل پارامترهای)کیست از مفهوم این

 آن تغییر مراحل و عمل تغییر مشخصهکنند؟ می آشکار را چیزی چه انها بین روابط و عمل پارامترهای مجموع

 کدامند؟ عمل پارامترهای

 عمل تعمیم_۱

 عمل  تقلیل_۲



 درونسازی_۳

 شدن درونی درجه یا اجرا طرز_۴

 دیگران ،درحالیکه نکند تجاوز اول دهگان از جمع حاصل وقتی کودکان از ای پاره توسط جمع عمل دادن انجام

 عمل تعمیم شود؟ می نامیده پارامتری چه کنند منتقل دیگر دهگان هر روی را عمل این میتوانند

 شدن درونی درجه یا اجرا طرز هستند؟ پارامتر کدام تابع عمل تغییرات

 اجتماعی بافت است؟ ای کننده تعیین نقش دارای انسان پرورش در چیزی چه یف تی بنطر

 جامعه در او جایگاه حسب بر فرد اجتماعی_تاریخی تجربه تصاحب نحوه چیست؟ تحلیل روش

 یف تی است؟ ای کننده تعیین نقش دارای انسان پرورش در اجتماعی بافت است معتقد کسی چه

 برنر برونفن یوری کیست؟ از شناختی بوم های سیستم نظریه

 کیست؟ از و میباشد نظریه کدام برای تعریف این

 او بر اطراف محیط از سطح چندین و میکند رشد روابط پیچیده سیستم یک در که میگیرد نظر در بصورتی را فرد

 گذارد می تاثیر

 دارند؟ بستگی ارامترپ  کدام رشد به عمل تغییرات

 شدن درونی درجه یا اجرا  طرز

 رشدمیکندو روابط پیچیده سیستم یک در فرد میگیرد؟ درنظر چگونه را فرد شناختی بوم های سیستم ننظریه

 گذارد می تاثیر او بر اطراف محیط از سطح چندین

 برنر دارد؟  رشد بر قدرتمندی تاثیر که شده گرفته نظر در گونه به محیط الیه هر کسی چه اعتقاد به

 میباشد؟ سیستم چند شامل برنر نظریه

 :سیستم 6

 میکروسیستم یا سیستم ریز_۱



 مزوسیستم یا سیستم یانم_۲

 اگزوسیستم یا سیستم برون_۳

 ماکروسیست یا سیستم کالن_۴

 سیستم دینامیک یا پویا سیستم_1

 کرونوسیستم یا زمانی سیستم_6

 است؟ کدام محیط سطح ترین عمیق

 میکروسیستم یا سیستم ریز

 هست؟ سیستم کدام از ای نمونه ازدواج

 پویا سیستم

 است؟ کدام عمل محتوای پایدارترین

 عینی محتوای

 کیست؟ از هست؟و ستمسی کدام نمایانگر تعریف این

 موقعیت از بسیاری افراد میشودزیرا ناشی فرد درون از هم و تحمیل بیرون از هم زندگی رویدادهای در تغییرات))

 ((آفرینند می و دهند می تغییر کنند می انتخاب را خودشان های تجربه و ها

 برنر برونفن یوری_ زمانی سیستم

 .است.............سطح ترین بیرونی و................محیط سطح ترین عمیق برنر نظریه در

 ریزسیستم:ترین عمیق

 سیستم کالن: ترین بیرونی

 هست؟ چیزی چه شامل شناختی بوم های انتقال برنر نظر به

 جدید های نقش پذیرش



 هاست؟ نظریه کدام از تلفیقی یف تی تحول شناسی بازتاب نطریه

 وپاوولف ویگوتسکی

 کنند؟ می تثبیت را عمل محتوای پایدارترین چیزی چه

 ذهنی عملیت

 اند؟ کدام سیستم برون از هایی نمونه

 شبکه:رسمی غیر حمایت_جامعه در بهزیستی خدمات_فرد کار محیط در مدیره هیئت:مثل رسمی های سازمان

 اجتماعی،دوستان، های

 دهند؟ می نشان را بیشتری کودک از سوءاستفاده و زناشویی تعارض ها ادهخانو کدام

 .اند شده ریکار یا هستند منزوی اجتماعی لحاظ از اندک اجتماعی یا شخصی های پیوند بخاطر که  هایی خانواده

 میکند؟ تقویت را  کودک رشد که دارد اشاره یهای سیستم ریز بین ارتباط به سیستم کدام

 مزوسیستم یا سیستم میان

 شده ریکار یا هستند منزوی اجتماعی لحاظ از اندک اجتماعی یا شخصی های پیوند بخاطر که  هایی خانواده

 میباشند؟ برونری سیستم کدام اند،نمونه

 اگزوسیستم یا سیستم برون

 دارد؟ اشاره سیستم کدام به کیست؟و عقیده این

 .هست متغییر همیشه و پویا دهدبلکه قرار تاثیر تحت یکسان  بطور را افراد که نیست راکدی نیروی محیط

 پویا سیستم_ برنر

 هست؟ سیستمی چه بیانگر بزرگساالن رفتار بر کودکان های ویژگی و کودکان رفتار بر بزرگساالن های ویژگی

 میکروسیستم یا سیستم ریز

 است؟ کدام برنر الگوی سطح ترین بیرونی



 سیستم کالن

 ارزش بلکه نیست بخصوصی تموقعی))میباشد؟ برنر شناختی بوم های سیستم از سیستم کدام تعریف این

 ((میشود شامل را خاص فرهنگ یک امکانات و ها ها،قوانین،کلیت

 سیستم کالن

 تاثیر او های تجربه بر ولی نمیشود شامل را رشد حال در فرد دارد اشاره اجتماعی های موقعیت به سیستم کدام

 میگذارد؟

 اگزوسیستم یا سیستم برون

 اند؟ چگونه روابط سیستم ریز در

 وجهتید

 چیست؟ ریزسیستم

 گویند فرد محیط نزدیکترین در تعامل الگوهای و فعالیتها به

 بستگی عوامل کدام به اینها آفرینند دهند،می می ،تغییر میکنند انتخاب خودشان افراد را ها موقعیت از بسیاری

 ؟ دارند

 شخصیتی_عقالنی_جسمانی ویژگیهای_سن

 هستند؟ محیطشان کنندگان تولید و محصوالت افراد نظریه کدام در

 برنر برونفن یوری  شناختی بوم های سیستم

 چیست؟ برنر الگوی سطح دومین

 مزوسیستم یا سیستم میان

 ثابت عمل الگوهای آمدند؟؟؟؟؟ دنیا به الگوهای  چه ازمجموعه  حیوانات هریک که هستن معتقد کردارشناسان

 خاصی انطباقی رفتارهای تا دارد آمادگی زیستی لحاظ زا حیوان آن وطی دارد محدود زمان که ست ای دوره چه

 بحرانی دوره!!!! بیاموزند؟؟ را



 مناسب بیرونی محرک وجود درصورت که ومتوالی ای کلیشه رفتاری از است عبارت چیست؟؟؟؟؟؟ ثابت الگوی

 کند می بروز گویند می کننده رها آن به که

 رهاکننده!! مناسب؟؟ بیرونی محرک

 حساس دوره خاص؟؟؟؟؟ توانایی ظاهرشدن برای انزم ترین مناسب

 حساس دوره ست؟؟؟؟ محیطی اثر پذیرای شخص دوره کدام در

 لورنز دهد؟؟؟؟؟ می روی حساس دوره یک در پذیری نقش کرد اعالم که کسی نخستین

 اکتسابی نیاز فطری نیاز شود؟؟؟؟؟؟ می نتیجه چیزی چه از دلبستگی رفتار

 بالبی ؟؟؟؟!شود می نتیجه اکتسابی نیاز هم فطری نیاز از هم دلبستگی رفتار بود معتقد کسی چه

 کنش دارد؟؟؟؟ نام چه کند دفاع تواند می تهاجم مقابل در پذیر آسیب کودک از که بزرگسال توسط شدن تامین

 ایمن حمایتی

 دارد؟؟؟؟؟ نام هچ یابد می تعمیم بیگانگان به وسپس نزدیکان به مادر از زندگی های چرخه جریان در دلبستگی

 شدن اجتماعی کنش

 دلبستگی نماد است؟؟؟؟ شده مطرح چیزی چه با ارتباط در کارکرد الگوی

 طبیعی رفتارشناسی است؟؟؟؟ نخستین نیاز یک دلبستگی کسانی چه ازنظر

 دلبستگی کند؟؟؟؟؟ می بینی پیش را چیزی چه مزاحم و کننده تحریک حد از بیش پرستاری اینزورث عقیده به

 اجتنابی ایمن نا

 شود می گرا سو دو ایمن نا دلبستگی باعث ثبات؟؟؟ بی پرستاری و

 دلبستگی نظریه کننده؟؟؟؟؟ ومراقبت طفل رابطه درباره نظریه ترین مقبول

 ویگوتسکی سنجند؟؟؟؟ نمی را بالقوه هوش.. هوش های آزمون کسی چه نظر از

 شود می آشکار عیاجتما تعامل در شود؟؟؟؟ می آشکار کجا در بالقوه هوش



 شناختی تحول در بینی خودمیان نقش بر آنها متفاوت تاکید چیست؟؟؟ ویگوتسکی و پیاژه عمده اختالفات از

 ست

 ویگوتسکی جدید پیروان! هستم؟؟؟؟ قائل برابری نقش وجامعه فرد برای کسانی چه

 پاولفو ویگوتسکی است؟؟؟؟ نظریه کدام از تلفیقی  یف تی تحول شناسی بازتاب نظریه

 هوشیار تصورهای کند؟؟؟؟ می اداره را عمل چیزی چه یف تی نظر به

 چیست؟ یف تی روش

 تحلیل روش_(حیوان و انسان)تطبیقی روش_کالسیک سازی شرطی بازتاب پیامدهای_آزمایش_ مشاهده

 کنش ؟؟دارد؟؟ نام چه کند دفاع تواند می تهاجم مقابل در پذیر آسیب کودک از که بزرگسال توسط شدن تامین

 ایمن حمایتی

 دارد؟؟؟؟؟ نام چه یابد می تعمیم بیگانگان به وسپس نزدیکان به مادر از زندگی های چرخه جریان در دلبستگی

 شدن اجتماعی کنش

 دلبستگی نماد است؟؟؟؟ شده مطرح چیزی چه با ارتباط در کارکرد الگوی

 بیعیط رفتارشناسی است؟؟؟؟ نخستین نیاز یک دلبستگی کسانی چه ازنظر

 دلبستگی کند؟؟؟؟؟ می بینی پیش را چیزی چه مزاحم و کننده تحریک حد از بیش پرستاری اینزورث عقیده به

 اجتنابی ایمن نا

 شود می گرا سو دو ایمن نا دلبستگی باعث ثبات؟؟؟ بی پرستاری و

 دلبستگی نظریه کننده؟؟؟؟؟ ومراقبت طفل رابطه درباره نظریه ترین مقبول

 ویگوتسکی سنجند؟؟؟؟ نمی را بالقوه هوش.. هوش های آزمون کسی چه نظر از

 شود می آشکار اجتماعی تعامل در شود؟؟؟؟ می آشکار کجا در بالقوه هوش

 شناختی تحول در بینی خودمیان نقش بر آنها متفاوت تاکید چیست؟؟؟ ویگوتسکی و پیاژه عمده اختالفات از

 ست



 ویگوتسکی جدید پیروان! هستم؟؟؟؟ قائل برابری نقش وجامعه فرد برای کسانی چه

 وپاولف ویگوتسکی است؟؟؟؟ نظریه کدام از تلفیقی  یف تی تحول شناسی بازتاب نظریه

 هوشیار تصورهای کند؟؟؟؟ می اداره را عمل چیزی چه یف تی نظر به

 را عمل محتوی پایدارترین میکند؟؟؟؟ تثبیت را چیزی چه ذهنی عملیات

 عینی محتوای ؟؟؟؟چیست عمل محتوی پایدارترین

 جدید های نقش پذیرش چیست؟؟؟؟ شامل شناختی بوم انتقال برنر نظریه در

 ریزسیستم چیست؟؟؟؟ محیط سطح ترین عمیق برنر نظریه در

 سیستم کالن آن؟؟؟؟ سطح ترین وبیرونی

 ����������������������پنجم فصل سواالت ونمونه برداری نکته�����������������

 تحلیلگری دارد؟روان نام کردچه ابداع روانی دربیماران روانی اختالالت ریشه درمان فرویدبرای که ای شیوه

 لیبیدو  دارد؟ نام چه جنسی عمومی انرژی ازنظرفروید

 دمیشو متمرکز انجا در روانی انرژی این که بدن از ای فروید؟هرناحیه نظر از زا تحریک منطقه

 رشد مراحل گیری میشود؟شکل چه باعث روانی انرژی جابجایی فروید نظر از

 وزندگی ؟مرگ کرد مطرح فروید که اصلی غریزه دو

 ها وناهمسوست،وجلوه همسو وبصورت مختلف درجات به است؟درهرفرد چگونه مختلف درافراد دوغریزه این

 میدهد قرار تاثیر راتحت فرد وسوگیری

 ها دارد؟کشاننده نام چه میگوییم نیاز ان به که هستند چیزی همان مطابق که ییها محرک فروید ازنظر

 هافرارکرد؟خیر ازکشاننده میتوان آیا

 دارد؟غریزه نام چه است شده تثبیت قبال نیز انها  وجریان هدف بلکه اند تنهاموروثی نه که رفتارهایی به

 کشاننده کشاننده،موضوع فکشاننده،هد کشاننده،منبع کشاننده؟جنبش اصلی های مولفه



 کشاننده ست؟جنبش کشاننده پایدار وخصیصه کشاننده وپویایی حرکتی جنبه به

 مطرح ادلر وحقارت برتری احساسات به متعلق فقط کشاننده حرکتی و پویشی جنبه بودکه معتقد فروید

 باشد کرد،نمی

 شانندهک دارد؟منبع نام چه روانی ونیروی تحریک بدنی ی حوزه ی دهنده نشان

 است کشاننده وارضای کشاننده تخلیه چیست؟همیشه کشاننده هدف

 میشود ارضا ان وسیله به کشاننده چیست؟انچه کشاننده موضوع

 کشاننده کشاننده؟موضوع اصلی عنصریامولفه ترین وفردی متغیرترین

 کشاننده پردازند؟موضوع می کشاننده ارضای به چیزی چه براساس افراد

 شخص های تعامل چگونگی فردی زندگی تاریخچه از چیست؟ناشی از ناشی انندهکش موضوع انتخاب

 هاست کامیابی تجربه بادیگران،ونخستین

 کشاننده است؟تجسم کشاننده کیفی دارد،وجنبه وجود ذهن در که کشاننده یاناکامی ارضا از ذهنی تصویر

 کشاننده کشاننده،عاطفه ردارد؟تجسمچندعنص تجلی است،این اهمیت دارای ازنظرفروید کشاننده روانی تجلی

 ذهن؟ناهشیار تاریک بخش

 غرایز؟ناهشیار جایگاه

 ،هشیاریاخودآکاه ازنظرفروید؟ناهشیاریاناخوداگاه ساختارشخصیت

 هشیار ونیمه

 چیست؟لذت براساس ناهشیار بخش فعالیت

 وادراک؟ناهشیار افکار مخزن

 شیارکنیم؟ناه وکنترل ببینیم نمیتوانیم که نیروهایی مخزن



 میشوند؟ودرزمان روند،درکجاذخیره نمی ازبین گاه هیچ شده زده وواپس شده سرکوب فرویدامیال عقیده به

 هشیار-میکنند؟ناهشیار پیدا راه کجا به مناسب

 مثل)کمی وجنبه( شادی مثل)کیفی وجنبه دارد وجود کشاننده تجسم همراه که کشاننده عاطفی- هیجانی حالت

 کشاننده رادربردارد؟عاطفه عاطفه( یازیادبودن کم

 کودک-مادر زیستی جدایی پدیده کرد؟یک مطرح چیزی چه عنوان به را تولد بار نخستین فرویدبرای

 نداریم، آنهاآگاهی به که میشوند؟نیروهای هدایت نیروها کدام وسیله رفتاربه اعظم بخش نظرفروید از

 ها ،ارزوها،خواسته اند؟غرایز،ترس کدام نیروها این

 میشود؟هشیاریاخودآگاه ،شامل هاآگاهیم آن از معین درلحظه راکه هایی تجربه تمام که بخشی

 میدهد؟هشیار راتشکیل ازشخصیت محدودی جنبه بخش کدام

 درآگاهی درهرلحظه ازرفتارمان کوچکی جنبه میدهد؟زیرا تشکیل هشیار را شخصیت از محدودی چراجنبه

 هشیاروجوددارد

 وارد توجه بااندکی اما قرارندارد فرد هشیاری ی درحوزه میشودکه هایی وشناخت ادراک شامل که بخشی

 هشیار میشود؟نیمه هشیاری

 گذشته روز کاری برنامه به هشیار؟فکرکردن ازنیمه مثال یک

 دارد مهمی نقش رشدکودک در خانوادگی فرویدروابط  ازنظر

 وانتظارات زیستی سایق بین انهاباتعارضدر میکنندکه راطی خودمراحلی زندگی درطول افراد معتقدبودکه فروید

 میشوند مواجه اجتماعی

 بااضطراب ومقابله کنارامدن اموختن برای هایش میکندبرتوانایی راحل تعارضات باان فرد این که ای وشیوه

 تاثیرمیگذارد

 کدامند؟ انسان شخصیت دهنده تشکیل نیروهای ید فرو نظر به@

 فرامن من، نهاد،

 ناهشیار؟ یا است هشیار نهاد@



 ناهشیار

 کدامند؟ زیستی های سایق ویژگیهای@

 مضر فوری، ، خام

 شده سرکوب که است تی احساسا و تصاویر همچنین و اساسی های بازتاب و ها سائق گیرنده بر در که نیرویی@

  اند؟؟

 نهاد

 باشد؟؟ می چه است عقل و منطق معرف که روانی پایگاه دومین@

 کرد؟ اشاره زیر موارد به وانت می نهاد بارز مشخصات از@

 عمر سراسر در کودکانه مشخصات کلیه و طلبی، لذت خواهی، خود تعقل، ،عدم قراری بی

 .است واقعیت دنبال به.......  و است لذت جستجوی در.....@

 من -—نهاد

 ناهشیار؟؟ یا است هوشیار من شناختی جنبه@

 هشیار نیمه و ناهشیار 

 میدهد؟ انجام ای شیوه چه با را ثانوی فرایند من@

 تفکر — مسأله حل

 ناهشیار؟ یا است هشیار من دفاعی فعالیت@

 ناهشیار

 گیرد؟ می صورت چیز چه اساس بر نهاد نیازهای ارضای@

 نخستین فرایند

 چیست؟؟ انسان شخصیت سازنده بخش@



 من 

 میگویند؟؟ جه عمل این به میاید دست به واقعی لذت ان در که ورد میا وجود به را موقعیتی من@

 ثانوی فرایند

 چیست؟ نهاد با من رابطه مودر در فروید نظر@

 .است کرده تشبیه اسب و راکب رابطه به را نهاد با من رابطه و میگیرد ودیعه به نهاد از را خود انرژی تمام من

 چیست؟ شامل( فرامن) فرایندهای@

 مانی ر آ فرایندهای و وجدان

 چیست؟؟ ، تر بر من گر نبیهت و منفی کننده، انتقاد بخش@

 وجدان 

 ناهشیار؟ یا است هشیار اخالقی پایگاه فرامن@

 ناهشیار

 ��؟ چه یعنی فرافکنی�

 من جای به شما کردن جایگزین و دیگران به دلیل به ها معنی و ها برداشت دادن نسبت از

 ��چه؟ یعنی ساز همگون فرافکنی�

 آگاهیم خود احساس از کامال ما که است دیگران به چیزی دادن نسبت 

  ��چه؟ یعنی ساز همگون فرافکنی

 آگاهیم خود احساس از کامال ما که است دیگران به چیزی دادن نسبت

 ��است؟ تر رایج آمدند کنار فرآیند فرافکنی کدام در

 انکار فرافکنی 



 ��دهید؟ توضیح را انکار فرافکنی

 و کنیم می انکار را آن داشتن شخصاً که دیگران به تجربیات و ها اساحس دادن نسبت از عبارتند فرافکنی این 

 نمایم می سرکوب را آن معموال

  ��است؟ واکنش کدام بارز نمونه ترسند می آن از و دهند می انجام فعالیت که کسانی

 وارونه واکنش

 ��است؟ ی دفاع مکانیسمی نوع چه وارونه واکنش

 اغلب زیرا است تر راحت آن به دستیابی که است تر گسترده احساس سازی جانشین از خاصی مورد واقع در 

 است دشوار آنها نامیدن و  گذرند زود بسیار

 ��کند؟ می استفاده جابجایی دفاعی مکانیسم از فرد موقع چه

 فهد کند عوض ترین کننده تهدید کمتر و ضرر بی موضوع با را واقعی موضوع که کند می استفاده که زمانی 

 خانه به که زمانی و است خشمگین خود رئیس دست از کار سر در که فردی مثالً کند تصحیح را خود هیجان

 کنند می خالی خود تقصیر بی فرزندان و همسر سر بر را خود خشم احساس برمیگردد

 درون را ،قدرت ،مقام قالبی اطوار ها، ارزش افکار، شامل آن دیگران های ویژگی آن وسیله به که دفاعی فرایندی

 ��دارد؟ نام چه میسازیم

 سازی همانند دفاعی مکانیسم

 ��است؟ فرافکنی ضد دفاعی مکانیسم نوع چه

 سازی همانند 

 ��است؟ چگونه فرامن های فعالیت خصوصیات

 منطقی غیر و ،جدی رحم بی و اخالقی جزء ،فرامن است ناهشیار خصوصاً و هشیار نیمه فرامن های فعالیت 

 است ناهشیارId مثل و است یتشخص

 سانسور��است؟ اخالقی وجدان گر بیان فرامین اساسی های فعالیت از یک کدام

 ��؟ دهد می رخ زمانی چه در سازی هماهنگ قدرتمند فعالیت



 دهد می رخ زندگی اوایل در

 ��چه؟ یعنی هستش فرامن اساسی فعالیت سه از یکی سازی آرمان

 سوی به را انسان  فرامن دیگر عبارت به گیرد می صورت ها آن های ارزش و آرمانی نوالدی الگوی اساس بر 

 است کمال به نیل منظور که دهد می سوق های کوشش

 ��؟ چیست فرامن اساسی فعالیت

 سازی آرمان۳ گری مشاهده ۲سانسور۱

  ��دارد؟ نام چه شود می انجام ذهن روانی رنج رساندن حداقل به و تعارض کردن سبک برای که هایی مکانیسم

 دفاعی مکانیسم

 ��؟ دارد نام چه کند می تسهیل را سرکوبی مکانیسم که، فرایندی دو

 توجه ،رویگردانی ذهنی بازداری

  ��دهید؟ توضیح را آن است سانسور فرامن اساسی های فعالیت از یکی

 و اندازد می تعویق به را  بن کششهای رضایا که من برخالف دیگر عبارت به است اخالقی وجدان بیانگر سانسور

 شود می آنها بروز از مانع فرامن

 ��؟ برود ذهن از ناهشیار صورت به شده منع امیال و ناخواسته افکار که شود می باعث دفاعی مکانیسم کدام

 سرکوبی

 ��؟ کند می هدایت باشیم میخواهیم کسی چه اینکه درباره را ما اعتقادات فرایند کدام

 سازی همانند فرایند

 ���دهد؟ می رخ زمانی چه ذهنی بازداری

 باشد شده مسدود های خاطره یا ها پنداشت که دهد می رخ زمانی 

 وطرد کننده مداخله_ توجه بی"نسبتا افرادی عنوان به کودک مادر وهمکارانش اینزورث ازالگوهای یک درکدام

 اجتنابی ناایمن نوزادان۲ اند؟درالگوی شده بندی درجه  کننده



 درصد۲۲است؟ گردیده مشاهده درچنددرصدازکودکان اجتنابی-ناایمن نوزادان الگوی طرح

 کند می رابرطرف کننده ناراحت بیرونی های انکارچیست؟واقعیت نقش

  ��دهید؟ توضیح را آن است فراوان اساسی های فعالیت از یکی گری مشاهده

 دارد وجود آرمانی خود به من بین فاصله این و گیرد می صورت فرامرز طتوس آرمانی خود و من بین فاصله تخمین

 گیرد می صورت فرامن توسط که شود می شرم احساس یا کهتری احساس به منجر

 زندگی میپیوندد؟اوایل وقوع به اززندگی ای مرحله درچه فرآیندهمانندسازی

 اجتناب باآن تماس از و جدانموده اش راازقلمروعاطفی آزاردهنده تجسم فردهرگونه مرحله درکدام

 جداسازی میکند؟مرحله

 باشد شده ماتهدید بودن داشتنی ودوست امنیت احساس که دهد می رخ  میدهد؟موقعی رخ موقع انکارچه

 برچیست؟گواه ببرندگواه پی است آنان متوجه که منفی احساس به توانند نمی"وعموما افراددقیقا ک واقعیتی

 انکار فرایند بودن برمتداول

 دهانی است؟مرحله کدام تناسلی پیش اول مرحله

 سالگی۱است؟ازتولدتا سنی درچه دهانی اول مرحله

 (احلیلی)وآلتی مقعدی_دهان است؟مراحل کدام تناسلی پیش مرحله

 پدیدارمیشوند نوباوگان زیستی است؟فعالیت بوجودآمده چیزی ازچه دهانی مرحله

 دارد نوسان  ونفرت عشق بین ک عاطفی دوگانگی است؟یک کدام دهانی مرحله اصلی مشخصه

 (احلیلی)کدامند؟دهانی،معقدی،وآلتی تناسلی پیش مراحل

 جنس وازهم گرفته شکل بیرونی های یاموضوع اشیاء به آوردن روی با روانی تناسلی؟زندگی مرحله توضیح

 یابد می تحول خواهی ناهمجنس طرف به خواهی

 آیند می بوجود ادیب عقده یافتن ازسازمان قبل که هستند یند؟مراحلیگو مراحلی چه به تناسلی پیش مراحل

 کدامند؟ادیپی،نهفتگی،بلوغ تناسلی مراحل



 دسته۲اند؟ چنددسته فروید جنسی رشدروانی مراحل

 تناسلی_تناسلی فرویدکدامند؟پیش رشدروانی مراحل

 است لیبیدویی چه؟مراحل یعنی منظورازمراحل گری تحلیل روان درنظریه

 وتامدتهادرکنارمراحل لیبیدومحونگشته پیشین لیبیدومرحله بعدی مرحله لیبیدوبه قبلی باگذرازمرحله:هنکت

 میدهد خودادامه حیات دیگربه

 هدفهای ناپسندبه جامعه ازهدفهای روانی های مجددانرژی چه؟فرایندهدایت یعنی واالیش مکانیزمدفاعی

 پسند جامعه و سازنده

 ازیک غرایززندگی انرژی لیبیدوویا باجابجاشدن چه؟یعنی لیبیدویعنی ظورازمراحلمن گری تحلیل روان درنظریه

 تغییرمیکند دیگرمراحل ناحیه زابه شهوت ناحیه مرحله

 امامکانیزم تهدیدبیرونی یک درمقابل است است انکار؟دفاعی مکانیزم:انکاروسرکوب دفاعی مکانیزمهای مقایسه

 تهدیددرونی درمقابل است دفاعی:سرکوب

 شوخی حتی و دوستی نوع_کار_عشق.استعدادهای شکل خودرابه وپرخاشگرانه جنسی خام های تکانه ردیف

 واالیش مرحله=میباشد مرحله بارزکدام مثال شده داده شرح توضیح...کند می مجدد هدایت

 آزادگرانه یادهانی گازگرفتن زیرمرحله:بصری دیگرزیرمرحله نام

 شدن وخورده میباشد؟خوردن معنی چه به لمسی وابستگی بامادردرمرحله کودک رابطه

 سالگی۱تا ماهگی6افتد؟ می اتفاق درکودک سنی دوره چه طی بصری زیرمرحله

 است درجریان ماهگی6افتد؟ازبدوتولدتا می اتفاق درکودک سنی چه طی لمسی وابستگی زیرمرحله 

 یلمس وابسته میباشد؟مرحله لمسی واقعیات بیشترتابع مرحله کدام طی کودک

 یامکیدن زودرس دهانی چیست؟زیرمرحله لمسی وابستگی دیگرمرحله نام

 که است چیزهایی آن تابع چه؟یعنی یعنی است لمسی واقعیات تابع دهانی مرحله طی میگویندکودک

 میکند حس آن میشودیاازطریق وارددهانش



 می وجود به درکودک دیداری وابستگی نوع یک تناسلی پیش ازمراحل یازیرمرحله مرحله کدام طی

 بصری آید؟زیرمرحله

 ���دارد؟ قرار فروید جنسی-روانی مرحله کدام در بصری مرحله زیر

 (سالگی یک تا تولد از دهانی)مرحله واولین تناسلی پیش مرحله جزء

 ���چیست؟ بصری مرحله دیگرزیر نام

 گرانه آزار دهانی یا گرفتن گاز مرحله زیر

 ���میشود؟ روعش سنین چه از بصری مرحله زبر

 سالگی یک تا ماهگی شش

 ���.آید می بوجود دیداری وابستگی نوع ویک میشناسد کم کم را خود مادر کودک مرحله این در

 بصری مرحله زیر

 ���.است کودک به تهاجم یا آسیب یک منزله به زیرمرحله پایان در عمل کدام انجام

 کودک گرفتن شیر از

 ���چیست؟ فروید جنسی روانی دوم مرحله نام

 (دوسالگی تا یک از)مقعدی مرحله

 ���بینند؟ می آسیبی میشوندچه شدید تعارض دچار دهانی مرحله در که کسانی

 کنند اعتماد دیگران به نیازشان برآوردن برای بویژه نتوانند عمر تمام در است ممکن

 ���دارد؟ نام چه فروید مقعدی مرحله دیگر نام

 آزارگری عدیمق مرحله

 ����دارد؟ خصوصیاتی چه فروید مقعدی دوم مرحله

 آیند می حساب به ای کشاننده یا لیبدویی سرچشمه گوارشی مخاط گستره تمام مقعدیا مرحله،ناحیه این در



 ���میدهد؟ روی سنین چه ودر.میکند عمل چگونه کودک پذیرنگهدارنده آزاد مقعدی مرحله در

 زندگی چهارم ماه شش.است مدفوع نگهداری متوجه اصلی ذتل مرحله زیر این در

 ���شود؟ منجر چیزی به مقعدی مرحله در تثبیت

 .شود ولجاجت بودن،خست منظم:مانند مقعدی منش صفات موجب

 ���دارد؟ نام چه فروید جنسی روانی مرحله سومین

 (سالگی سه تقریبا)آلتی مرحله

 ���دارد؟ فرق دیگر احلمر با هایی جنبه چه از آلتی مرحله

 شکل والدهمجنس از وتمفر همجنس غیر والد به کودک جنسی وتمایل عشق یعنی(ادیپ تعارض)ادیپ عقده

 .مییگیرد

 ���چیست؟ آلتی مرحله در بزرگ عاطفی واکنش

 رانپس ودر او تناسلی عضو ماندن وتصورناقص(آلت)احلیل فقدان مشاهده علت به دختران در که است اضطرابی

 .میاید بوجود عضو این دادن دست از خیالی ترس

 ���چیست؟ در ادیپ عقده اساس

 .والد مخالف جنس به تمایل وابراز همجنس والدین با تنفرورقابت ابراز

 ���است؟ مرحله چند دارای فروید تناسلی مراحل

 تناسلی مرحله.نهفتگی مرحله.ادیپی مرحله.مرحله سه

 ���است؟ سنین چه در فروید ادیپی مرحله

 سالگی تاهفت چهار بین

 ���میشود؟ نامیده چه دختران در ادیپ عقده

 الکترا عقده



 ���دارد؟ مهمی نقش عنصری چه آمدن بوجود در ادیپ عقده

 .میشود بنا والدین با همانندسازی وبراساس است ادیپ وارث واقع در فرامن.فرامن

 ���است؟ چگونه فروید جنسی روانی مراحل در ورکود نهفتگی مرحله

 بلوغ تا سالگی هفت

 ���میشود؟ کمون مرحله وارد چگونه کودک فروید پنجم مرحله در

 .میشود کمون مرحله ادیپیوارد احساسهای غلبه نیرومندبر دفاعهای گیری بکار با

 ���.میشوند سرکوب جنسی تمایالت مرحله این در

 رکود و نهفتگی.پنجم مرحله

 ���.دارد توجه وشناختی اجتماعی مهارتهای بر یافتن تسلط بر کودک مرحله نای در

 ورکود نهفتگی مرحله

 ���میشود؟ صرف منظوری چه به نهفتگی مرحله در روانی انرژی

 .میشود صرف خالقیت وگسترش فکری رغبتهای ساختن بیدار راه در

 ���چیست؟ فروید نهفتگی مرحله ویژگیهای

 اهمیت شخصیت نسبی شدن وسواسی و.است آرام ونسبتا شده شناخته تعارضی غیر مرحله کی عنوان به

 .میشود ودستورات قواعد از واطاعت وانظباط نظم پذیرش باعث داردکه

 ���دارد؟ نام چه فروید جنسی-روانی ازمراحل ششم مرحله

 (ونوجوانی بلوغ)تناسلی مرحله

 ���داشت؟ تاکید موضوعی چه بر خود جنسی-روانی نظریه در فروید

 داشت تاکید شناختی زیست تجهیزات با همراه اجتماعی توقعات تعاملی برموضع

 ���پنداشت؟ می چگونه را رشد فروید



 .دارد وجود قبلی مراحل به روی واپس امکان که میدانست مراحلی ودارای ناپیوسته

 ���میشود؟ هدایت چگونه فطری های تکانه فروید عقیده به

 کودکی های تجربه طریق از

 ���ببرید؟ رانام فروید تناسلی مرحله ویژگیهای

 میشودکه روبرو بحران دوره یک با ونوجوان.میشود ظاهر دوباره آلتی مرحله جنسی های جنسی،تکانه بلوغ با

 .میاید پیش گری ارضا موضوع جنسی تمایالت پیدایش وبا.است شدید اضطرابهای با وهمراه دوستدارانه خود

 اولیه وشرط.است بعدی روابط تمامی مادر،مبنای با نوباوه عاطفی پیوند که داشت اظهار بار اولین برای کسی چه

 ���میدانست؟ چه رادر پیوند این برقراری برای

 تغذیه-فروید

 مهم���گرفت؟ قرار انتقاد مورد فروید عقاید علت چه به

 کودکی اوایل در نوباوگی از فراتر های تجربه اوبه توجهی غرایزوبی هدایت یا دهی سوق فرویدبه محدود توجه

 .گرفت قرار انتقاد مورد

 اریکسون ���بود؟ کسی هاچه نوفرویدی سردمدار

 درونی تعارض نوعی صورت به ���کرد؟ توصیف راچگونه فروید مراحل از هریک اریکسون

 کسب رشد،نگرشهاومهارتهایی از مرحله هر در من ���است؟ چگونه من اریکسون اجتماعی روانی نظریه در

 .سازد می جامعه وموثر فعال راعضو فرد که میکند

 کند امنیت احساس و کند اطمینان محیط چیست؟به نیازمند خود بقا برای کودک

 امنیت احساس  چیست؟ در کودک شادابی و روانی وسالمت رشد شرط ترین اساسی

 امنیت احساس ی؟آدم شخصیت بنای سنگ ترین مهم

 داند می اعتماد قابل و امن محل را دنیا باشد؟ شده ارضا نیازش که کودکی 



 گناه احساس برابر در ابتکار دارد؟ نام همساالن با بازی سن مرحله کدام

 اریکسون کند؟ برآورده را فرزندش نیاز کامل طور به تواند نمی مادری هیچ که کرد تصدیق کسی چه

 تجسم اطمینان عدم و ترس با را دنیا شده؟ طرد و شده پذیرفته بینی پیش قابل غیر و رتبم نا شیوه به کودک

 کرد خواهد

 نژندی روان های بیماری ساز زمینه=ناسازگار رشد

 پریشی های بیماری ساز زمینه=بدخیم رشد

 =بعدی پیشرفت نوع هر شرط

 ایمنی احساس

 اریکسون میکند؟ تاکید اریمخت خود مرحله در والدین بازخورد اهمیت بر کسی چه

 اریکسون کرد؟ شرمساری دچار آش ناشیانه رفتارهای در را کودک نباید که است معتقد کسی چه

 گناه و شرم برابر در مختاری خود است؟ مرحله کدام در تردید و کفایی خود میان مبارزه

 تعارض=رشد مرحله ترین اساسی

 برنده عقب و برنده پیش نیروی با مبارزه در شود؟ می ظاهر کجا تعارض

 دانست؟اریکسون عمیق شکفتن را خود زندگی اوایل کسی چه

 کنند؟بازی می تجربه را بشوند توانند می که آدمی نوع سازی وانمود طریق چه از کودکان

 باعث؟ کفایی خود بر ابتکار شدن اضافه

 کودک ریزی طرح و نگری آینده

 ابتکار؟ مرحله های ویژگی از

 جهت و هدف داشتن

 سازنده وظایف برای آمادگی



 عمل سازماندهی

 است؟ همزمان کودک درونی اخالق جایگزینی آغاز با کدام

 ابتکار

 دارد؟ بستگی چه به کودک شخصیت زیستی تعارض

 هویت گیری شکل

 جنسی نقش

 آن های ویژگی

 سالگی۳فهمند؟ می را خود جسمی های تفاوت پسران و دختران سالگی چند در

 سالگی1شوند؟ می زن یا مرد فمند می سالگی چند در

 سالگی پنج حدود  شد؟؟؟؟؟؟؟ خواهند زن و مرد اینده در که میفهمند کودکان سنی چه در

 سالگی سه در    میکنند؟؟؟؟ احساس را خود جسمی های تفاوت. دختران و پسران. سنی چه در

 باشد؟؟؟؟؟؟؟؟ می سنی چه از حقارت احساس برابر در سازندگی

 سالگی یازده تا شش                  

 معناست؟؟؟؟؟؟ چه به کوشی سخت یا سازندگی

 است مند سود تکالیف و ها مهارت در شایستگی دادن پرورش معنای به                   

 میشود؟؟؟؟؟؟؟؟ مشخص چیزی چه با سازندگی صنعتی های کشور در

 رسمی تحصیالت شروع با                 

 ؟؟؟؟؟؟.اریکسون نظر از کوشی سخت مفهوم

 مشارکت_اخالقی های مسئولیت_ها کار خوب دادن انجام از ناشی غرور_معقول اما مثبت خودپندارِ                  

 همساالن با



 باشد؟؟؟؟؟ می سالی چه از سردرگمی برابر در هویت

 سالگی ۱8تا۱۲            

 اریکسون؟؟؟؟؟ دیدگاه از رشد ی مرحله ترین مهم

 درگمی سر برابر در هویت         

 .دارد بیشتری اهمیت......................اریکسون نظر به

 مردان برای شغلی هویت           

 نوعی ایجاد است؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کدام باشد داشته سازنده ماهیت یعنی تحول و رشد موثردر عامل اریکسون. نظر از

 خاص تعهد به نسبت عقیدتی یا تعهدفکری

 .میکنند قرار بر عاطفی و صمیمی روابط...........از بیشتر...........اریکسون نظر از

 پسران.        دختران                       

 طلبی انزوا برابر در صمیمت  دارد؟؟؟؟ را واقعی عشق. ظرفیت فرد مرحله کدام در

 میانسالی کودر برابر در زایندگی اریکسون؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نظر از سالی بزرگ طوالنی دوران

 

 اید می پدید اصیل مندی خرد و واقعی تکامل رشد.  پیری مورد در اریکسون نظر

 عالقه و شخصی زندگی به را خود شخص و. نداشته وجود فرزندان پرورش در الزم مسئولیت؟؟؟ رکود از مقصود

 کند گرم سر محورانه خود های

 و تعهد. تعمیق دوره سالگی ۳۲ است جوشی دیگر و صمیمی ارتباط برقراری دوره سالگی ۲۲ اریکسون نظر از

 مجدد یابی ارز سالگی 1۲ و ۴۲. است ای حرفه برد پیش

 اید؟پیری می پدید سنی چه در واقعی املڪوت رشد سونڪاری نظر از

 من واهمیت رشد مراحل وفروید؟گسترش سونڪاری های تفاوت از

 سونڪ؟اری اید می یدپد پیری سن در واقعی املڪوت رشد............ نظر از



 درخودماندگی است؟درمرحله هوشیار مترڪ خود محیط به نوزادنسبت مرحله درچه

 شی بدون مرحله چیست؟ ماندگی درخود مرحله دیگر نام

 ماهگی 1 تا۱افتد؟ می اتفاق سنی درچه بهنجار همزیستی مرحله

 دارند؟ماهلر همپوشی دیگرڪی با طبیعی رشد مراحل بود معتقد.......

 تمایز ند؟مرحلهڪمی تڪحر بیرون دنیای سمت به نوزاد مرحله دامڪ در

 ماهگی۱۲تا۲میباشد؟ سنی درچه نوزاد اولیه ردنڪ تمرین مرحله

 ماهگی۱1تا۱۲میباشد؟ ڪودڪ برای بهایی گران زمان مرحله دامڪ ماهلر نطر از

 خواهی یڪنزدی ؟مرحله است زیاد باتوقع وتوام نندهڪ آشفته ڪودڪ رفتار مرحله دامڪ در

 گیلیگان ارولڪ؟ است شده یبڪتر ازحد بیش استقالل بررشد سونڪاری نظریه.........ازنظر

 ماهگی۲تا۱درسن افتد؟ می اتفاق سنی درچه تمایز مرحله

 ماهگی۲ تا1؟ ندڪ می تڪحر ازمادر شدن دور و بیرون دنیای سمت نوزادبه مرحله چه در

 بهنجار درمرحله شود؟ می انجام همرحل دامڪدر بیرونی های ازحس ڪودڪ بردن لذت

 ازانها یڪی هستند دخیل هوشمند لیڪش به مرحله دوفراینددراین هڪبود اومعتقد. یستڪ از نظریه  این

 ردهاییڪعمل شامل هڪ است مادر از تفرد ودیگری است مادر از فاصله اساساافزایش هڪ است جدایی

 است؟ماهلر((بگو))ازمن

 ماهگی۲تا۱۲ میشود شروع خیزدرچندماهگی هسین رفتن نوزادبرای یی توانا

 مختاری؟ خود مرحله در آشکارا زیستی جنبه

 رفتن دستشویی آموزش و بودن تمیز اهمیت

 سالگی۳۲تا۲۴. شد شروع سالی ازچه فردین تثبیت و هیجانی شی ثبات آغاز مرحله

 است دانسته الزم را چیزی چه شی ثبات به رسیدن برای ماهلر



  باید دست یش ثبات به کودک.۱

 یابد دست اساسی اعتماد به کودک.۲

 .میشود شروع زمانی ازچه کودک در داشتن اعتماد حس

 همزیستی یعنی زندگی مرحله نخستین در

  است بخشهایی چه  مل شا شخصیت ساختار

 ایگو من.۱

  دارد بیرونی دنیای از شخص که تصویری همان پرسونا. ۲

  احساسات.۳

 فرزند پرورش ظرفیت. ۴

  هستند.......  شناختی زیست ازنظر انسانها مهه

 دوجنسیتی

 دارد نام..... درونی مرد و..... عنوان به زنانگی جنبه مردان در

  یاآنیما درونی زن

 آنیموس زنان

  دارد الیه چند ناخودآگاه

  شخصی خودآگاه نا.۱

 جمعی ناخودآگاه.۲

  وجوددارد....... در سایه بخشهای بیشتر

 یشخص ناخودآگاه



 دارد وجود کودک ازمادردردهن که تصویردرونی. چیست هیجانی شی ثبات یا تصویردرونی

 بیشتر خواهی نزدیکی و کردن ،تمرین تمایز مراحل در میکند؟ رشد بیشتر مراحلی درچه کودک ساسی اَ اعتماد

 میکند رشد

 .باشد منفی عناصر شامل ندارهپ خود از ما آگاهی که که زمانی میشود؟ مثبت انسان ناخودآگاه سایه زمانی چه

 ؟ ببرید نام است مرحله چند دارای یونگ رشد نظریه

 مرحله سه

 ساپیری ۴1 یا ۳1 سنین تا) زندگی اول نیمه

 (سالگی ۴۲ حدود)  زندگی اواسط بحران

 پیری

 ؟ است بیرونی دنیایی طرف به گسترش زمان رشد نظریه از مرحله کدام

 زندگی اول نیمه

 : از عبارتند یونگ رشد نظریه اول مرحله های ویژگی

  کند می هدایت را( من) ایگو رشد رسشی نیروی-۱

  کنند دریافت اجتماعی پاداش است ممکن که جایی تا و آیند کنار دیگران با تا آموزند می جوان افراد-۲

  خود زندگی و کار تثبیت- ۳

  کنند می رشد اجتماعی نظر از زنند می دست که کاری هر در-۴

 است نیاز شدن جانبه یک از ایی درجه-1

 تالش همه تا دارند نیاز جوان افراد ؟ چیست اش نظریه اول مرحله در شدن جانبه یک از ای درجه از یونگ منظور

 .دهند اختصاص بیرونی دنیایی بر شدن چیره تکلیف به را خود



 ؟ هستند اجتماعی فشار تحت خود دانهمر و زنانه خصایص رشد برای مردان و زنان یونگ نظریه از مرحله کدام در

 زندگی اول نیمه مرحله

 هستند اجتماعی فشار تحت خود مردانه و زنانه خصایص رشد برای مردان و زنان یونگ نظریه از مرحله کدام در 

 زندگی اول نیمه مرحله ؟

 و ها پردازی یالخ ، خو به کردن شک مورد در زیاد مشغولیت جوان افراد برای یونگ نظریه مرحله کدام در

 ؟ شود نمی تلقی مزیت عنوان به خویش درونی طبیعت

 زندگی اول نیمه مرحله

 درونی طبیعت و ها پردازی خیال ، خو به کردن شک مورد در زیاد مشغولیت جوان افراد برای یونگ نظریه در چرا

 ؟ شود نمی تلقی مزیت عنوان به خویش

 . سازند آورده بر بخش اطمینان و جسورانه صورت به را بیرونی یطمح های خواسته که است این انها وظیفه چون

 زندگی اول نیمه مرحله ؟ یابد می موجودیت بیشتر سهولت با گرایی برون مرحله کدام در یونگ رشد نظریه در

 رنط به ناپدیر فنا زمانی که هایی طلبی جاه و اهداف که کند می احساس فرد یونگ رشد نظریه از مرحله کدام در

 دهند؟ می دست از را خود معنای رسیدند می

 زندگی اواسط بحران مرحله

 زندگی اواسط بحران مرحله ؟ کند می تغییر به شروع روان مرحله کدام در یونگ رشد نظریه طبق

 چیز انگار که طوری به کند می رکود و افسردگی احساس ، زیادی حد تا فرد یونگ رشد نظریه از مرحله کدام در

 ؟ است داده دست از را مهمی

 زندگی اواسط بحران مرحله

 روان ؟ کند می فراهم را بحران از خروج برای روشی عامل کدام یونگ رشد نظریه در

 ناخوداگاه ؟ شود می واداشته فعالیت به مورد کدام توسط یونگ رشد نظریه در روان به توجه

 : از عبارتند یونگ رشد نظریه در روان های ویژگی

 کند توجه خود درون به میدارد وا را شخص



 زندگی معنای جستجوی

 را ما که باشد خالقانه نیروی میتواند و است انسان طبیعت از بخشی عنوان به ناخودآگاه یونگ رشد نظریه طبق

 خویشتن نیافتنی دست های هدف و سالمت رشد طرف به که مسیر این دهد می نجات فرسودگی و رکود حالت از

 ؟؟ شود می امیدهن چه رود می پیش

 یافتگی فردیت

 از را ما که باشد خالقانه نیروی میتواند و است انسان طبیعت از بخشی عنوان به عامل کدام رشد نظریه طبق

 ناخودآگاه ؟ دهد می نجات فرسودگی و رکود حالت

 روانی تعادل به رسیدن ؟ چیست شامل یونگ رشد نظریه در یافتگی فردیت

 مردم توده فرهنگ های ارزش و اهداف با زمرهرو همرنگی از ما جدایی

 بر چیرگی مسیر در را  خودمان انرژی از تا شود می مشخص روان در تغییرات با یونگ رشد نظریه در دوران کدام

 میانسالی ؟ سازیم متمرکز درونی دنیای بر و دهیم تغییر بیرونی دنیایی

 کند می ایفا بشر زندگی در را بیشتری سهم ، درونی های نگاره ، اندیشه و تفکر در عامل کدام یونگ عقیده طبق

 سن افزایش ؟

 و شود آشکار ذهن چشم برابر در تا دهد می اجازه خاطراتش به شخص یونگ رشد نظریه از مرحله کدام در

 پیری ؟؟؟ کند درک را زندگی ماهیت مرگ با شدن رو روبه در همچنین

 داشتن آخرت جهان از تصاویری با ؟؟ شویم رو به رو مرگ با سالمی شیوه به میتوانیم چگونه ما یونگ عقیده به

 فروید انا  ؟ کرد کودکان تحلیلی روان وقف را خود زندگی کسی چه

 فروید انا  ؟ کرده اضطراب شناخت صرف را خود تالش از زیادی قسمت کسی چه

  ؟ کند می استفاده است دفاعی ی ها ممکانیز از نهاد های خواسته با مواجهه در چیزی چه داشت عقیده فروید انا

 من

 ها کشاننده قدرت از ترس ، واقعی خطرات مقابل در ترس  ، فرامنی ترس  ؟ فروید انا نظر از اضطراب انواع

 فرامنی ترس  ؟ است اخالقی اضطراب سرچشمه چیزی چه



 فرامنی ترس  ؟ کند می بروز رو شرمساری و گناه احساس ترس کدام

 فرامن و(  نهاد) بن بین درگیری  ؟ شود می ایجاد چیزی چه درگیری زا اخالقی اضطراب

 واقعی خطرات مقابل در ترس  آید؟ می بوجود خارج دنیای جانب از خطر احساس اضطراب کدام

 واقعی خطرات مقابل ترس  ؟ باشد می ترس کدام جز اختگی اضطراب

 خطری ادراک  ؟ کشاننده قدرت از ترس منشاء

 کشاننده قدرت از ترس  ؟ است من و بن تعارض از ناشی ترس کدام

  دارد؟ وجود تعارض والدین و جامعه انتظارات و بن غریزی های خواسته بین شود می متوجه کودک زمانی چه

 کشاننده قدرت از ترس

 سازی العمل عکس یا وارونه واکنش  ؟ است شکننده و رس زود فروید انا نظر از دفاعی مکانیزم کدام

 فروید انا  ؟ شده مطرح کسی چه نظریه در دفاعی های مکانیزم

 ؟ دفاعی مکانیزم چهار

 درون های ویژگی فرد آن در که فرامکنی( ۳ مجزاسازی یا سازی جدا( ۲ سازی العمل عکس یا وارونه واکنش( ۱  

 فکنی درون( ۴ دهد می نسبت دیگری به را خود

  ؟ یابد می ترشگس دوره کدام در سازی العمل عکس یا وارونه واکنش

 .یابد می گسترش فرهنگی و اجتماعی ، تاریخی ی ها ارزش سود به نهفتگی دوره در

 سازی مجزا یا سازی جدا   ؟ باشد می عاطفی قلمرو از دهنده آزار تجسم کردن جدا بر مشتمل مکانیزم کدام

 دیگری به را خود درون های ویژگی فرد آن در که فراکنی  ؟ دارد مرحله سه انا نظر از دفاعی مکانیزم کدام

 .دهد می نسبت

(  سازی عقل) بافی فلسفه مکانیزم -خاشگری پر با سازی همانند فروید؟ انا نظر از خاص دفاعی های مکانیزم

 طلبی ریاضت مکانیزم_



 را پرخاشگر نقش ، بیرون خطرات مقابل در خود اضطراب مهار برای خاشگری؟کودک پر با سازی همانند مکانیزم

 .شود می تبدیل کننده تهدید فاعل حالت به پذیری فعل حالت یعنی کند می ایفا وی های ویژگی گرفتن رعایت با

 ؟(  سازی عقل)بافی فلسفه مکانیزم

 و عقلی کامال توجه این اما دهد می نشان رغبت و توجه آنها به کند فرار ها کشاننده از اینکه جای به نوجوان فرد

 باشد می انتزاعی

 .دارد نگه فاصله در ، شمارد می خطر نوجوان که را عواطفی ؟ سازی عقلی مکانیزم یاصل هدف

 و دارد ارتباط آن به وابسته گناهکاری احساس به و ادیبی مساله دوباره شدن فعال به  طلبی؟ ریاضت مکانیزم

 .بگیرد خود به مرضی ابعاد است ممکن

  است شناسی زیست های  کونی دگر از ناشی که میشود وطمرب جنس میل ناگهانی تشدید به بیشتر نوجوان رفتار

 فرید آنا کیست؟ نظر

              کند استفاده بیشتری....  خود روانی تعادل حفظ برای نوجوان

 دفاعی های مکانیزم از

                                                       اند شده استنباط.... رفتار مشاهده از که دانست......باید را دفاعی های م مکانیز

 آدمیان-فرضی سازهای سلسله

 میشود اختالل منجربه     شود؟ می چی به منجر فردآیفد برخورد غالب شیوه صورت به وقتی ها مکانیزم

 آنافروید    شد؟ مطرح کسی چه توسط تحول خط مفهوم

 های داده واز مستقیم مشاهده راه از   است؟ امده بدست چه از شد مطرح فرید آنا توسط تحول خط مفهوم

 است آمده بدست بالینی

 .         از عبارتند قرارگرفته برسی فریدمورد آنا توسط که تحول خطوط از ای پاره

 اختیاری بی گذاراز-۲     بزرکساالن نوع از موضوعی وروابط عاطفی عمل استقالل به وابستگی کذرازحالت

 پذیری مسولیت به تشویشی بی از گذار -۳. ها اسفنکتر وادراری مقعدی های چهماهی مهارکردن به ادرارومدفوع



 به بازیچه واز بازیچه به بدن از گذر -1   رفاقت به بینی میان خود از گذار-۴ خویش بدن با رفتار نحوه مورد در

 کار

 فرید آنا توسط   شده؟ بررسی کسی چه کارتوسط به بازیچه واز بازیچه به بدن از گذار

 آنافروید .کیست؟ عقیده به دارد قرار(روی اواپس) حالت در واقع بیماردر کودک هر

 اول دردوسال   پرداخت؟ زندگی اول سال چند در کودک تحول برسی به خود تحلیلگری روان درنظام اشپیتز

 زندگی

 لیبیدو نظریه    هست؟ کی نظریه روانی وری کنش بنیادی ،اصول وژنتیک ساختاری های دیدگاه

 مرحله سه     است؟ مرحله چند به قایل انسانی وارتباط موضوعی رابطه آیی پدید مراحل باارایه اشپیتز

 مادر رابطه     است؟ چی چارچوب در مرحله هر از عبور اشپیتز

 روانی گرهای سازمان     هستند؟ چی دهنده نشان ها نشانگر اشپیتز عقیده به

 ولبخند پاسخ برمبنای     میکند؟ بییا رد چی هارابرمبنای نشانگر اشپیتز

 نام.....خاص رفتارهای این از کدام هر که است کودک در خاصی رفتارهای وجود ومستلزم شود می ردیابی کودک

 .     دارد

 نشانگر

 .                          دانست؟ یکسان رانباید ومرحله سازمانگر مفهوم اشپیتز نظریه

 ندارند مطابقت مه با مفهوم دو این که چرا

 .                                                                                    شده؟ مطرح اشپیتز نظر از تحول مرحله چند

 معنای به لیبیدویی شی مرحله -۳شی راه یادر موضوعی پیش مرحله -۲شی بدون یا موضوع بدون مرحله-۱

 کلمه دقیق

 ۱۲۳_۱۲6_۱۲1_۱۲۴ صفحات های تست

 �������1 فصل به مربوط



 دهان چیست؟ من های هسته نخستین از یکی_۱

 تجارب و حسی  های دریافت است؟ چیزی چه سرچشمه دهان_۲

 دست همراه به دهان هستند؟ اولیه حفره دهنده تشکیل اعضا کدام_۳

 فاصله ادراک طریق از یابی هتج به لمسی یابی جهت از گذار شود؟ می موضوع پایداری موجب چیزی چه_۴

 از تهاجمی و لیبیدوئی های دوستدارانه،کشاننده خود اشپیتز روانی تحول مراحل از مرحله کدام طول در_1

 شئ بدون یا موضوع بدون مرحله: دوم مرحله نامتمایزند؟ یکدیگر

 گوید؟ می دوسوگرایی_پیش ،دومرحله مرحله کدام به اشپیتز_6

 کدامند؟ اشپیتز تحول مراحل_۳

 شئ بدون یا موضوع بدون مرحله:۱

 شئ راه در یا موضوعی پیش مرحله:۲

 کلمه دقیق معنای به لیبیدویی شئ مرحله:۳

 انسان چهره چیست؟ کودک در دیداری ادراک ترین شده بازشناخته ماهگی۲ از_8

 چیست؟ بیانگر ماه هشتمین اضطراب

 دهد می بروز خود از بیگانه چهره مقابل در ماهگی8 در کودک که ای دلهره

 رمزی جانشین یا چهره از بخشی چیست؟ گشتالتی نشانگر از منظور

 است؟ اشپیتز تحول مراحل از مرحله کدام در روانی سازمانگر نخستین عنوان به زدن لبخند

 شئ راه در یا موضوعی پیش مرحله: دوم مرحله

 شود؟ می محسوب کودک در دیداری ادراک ینتر شده شناخته باز از انسان چهره ماهگی۲ از مرحله این در_۲

 شئ راه در یا موضوعی پیش مرحله

 مادر  شود؟ می محسوب لیبیدویی شی چیزی چه



 کدامند؟ ترتیب به اشپیتز تحول مراحل در روانی سازمانگر سه

 زدن لبخند: روانی سازمانگر نخستین

 ماه هشتمین دلهره:روانی سازمانگر دومین

 نه کلمه بر کودک تسلط:روانی سازمانگر سومین

 دارد؟ تعلق مرحله کدام به و چیست روانی سازمانگر دومین

 کلمه دقیق معنای به لیبیدویی شئ مرحله: سوم مرحله به و ماه هشتمین اضطراب

 است؟ دلیلی چه به ماه هشتمین اضطراب

 مادر یعنی موضوع دادن دست از ترس دلیل به

 است؟ ای مرحله چه در و کرده طرحم کسی چه را ماه هشتمین اصطراب اصطالح

 کلمه دقیق معنای به لیبیدویی شئ مرحله:سوم مرحله_اشپیتز

 است؟ ای مرحله چه به متعلق و است کدام روانی سازمانگر سومین

 کلمه دقیق معنای به لیبیدویی شی مرحله: سوم مرحله_نه کلمه بر کودک تسلط

 دهد؟ می روی کننده ناکام با سازی همسان چرا

 میکند منع کودک در را ها رفتار بعضی انجام مادر نچو

 دفاعی مکانیزم گرفتن شکل_لیبیدو شی عنوان به مادر شدن محسوب)هست؟ مرحله کدام های ویژگی از

 (کننده ناکام با سازی همسان دادن روی_سازی همسان

 کلمه دقیق معنای به لیبیدویی شی مرحله: سوم مرحله

 نامید؟ چه را ان و شود؟ می مرضی های پدیده باعث چیزهایی چه اشپیتز عقیده به

 آگینی سم_ روان آزردگیهای____کودک مادرو روابط در کیفی و کمی های نارسایی

 دهد؟ می نسبت دیگری به را خود درون های ویژگی فرد آن در که فراکنی مراحل



 شکل تغییر محتوا  مرحله، این در(  ۲ شود می حذف درونی کشاننده یک دهنده آزار تجسم مرحله این در( ۱ 

 گردد می باز آگاه خود قلمرو به بیرونی شی یک به وابسته تجسم شکل به تجسم مرحله این در( ۳ است یافته

 اشپیتز کرد؟ مطرح کسی چه را آگینی سم_ روان های آزردگی اصطالح

 شود؟ می چیزهایی چه به منجر کیفی نارساییهای

 پرخاشگرایانه گریهای هیجان فزونی_ها بازی _حرکتی_ فزون_کودکی اگزمای_ ماه سومین قولنج_نوزاد اغمای

 هست؟ هایی چیز چه شامل کمی نارساییهای

 اتکایی افسردگی به منجر که:جزئی عاطفی محرومیت_۱

 رنجوری روان و زدگی؛دق بیمارستان به منجر:کامل عاطفی محرومیت_۲

 اند؟ کدام هارتمن نظر از روانی ساخت گیری شکل مراحل

 مرحله سه

 تمایز عدم مرحله_۱

 موضوع تشکیل مرحله_۲

 من استقرار بسوی حرکت مرحله_۳

 باشند تضاد در یکدیگر با که را شخصیت مختلف های قسمت فرامن و بن،من پایگاههای کسی چه عقیده به

 هارتمن اند؟ روانی وری کنش مرکز سه معرف دهند،بلکه نمی تشکیل

 ؛من؛فرامن بن اند؟پایگاههای کدام هارتمن نظر از روانی وری کنش مرکز سه

 هست؟ هارتمن روانی ساخت گیری شکل مراحل از مرحله کدام مبین تعریف این 

 .((شوند می تفکیک بتدریج هرکدام از عناصری_بن نه و دارد وجود من نه مرحله این در))

 تمایز عدم مرحله: یک مرحله

 دارند؟ ودوج چیزهایی چه تولد بدو از هارتمن نظر به



 من اینده های کنش ابتدایی های رگه دیگر سوی از و لیبیدویی و پرخاشگر ازاد مضاعف جریان یکسو از

 هارتمن کرد؟ مطرح کسی چه را من نخستین عمل استقالل اصطالح

 این که هوش و حرکتی ادراک،زمینه مانند سرشتی های زمینه چیست؟ ابتدایی های رگه یا عناصر از منظور

 دهند می تشکیل را(( من نخستین عمل استقالل)) بنام چیزی هادستگاه

 هارتمن کند؟ می متمایز من از را خود کسی چه

 کرده احاطه را او که است جهانی و خود بین تمایز در کودک توانمندی چیست؟ من تشکیل در گام نخستین

 کودک ادراکی توانایی رسیدگی و رشد چیست؟ من تشکیل برای الزم شرط

 فروید کرد؟ ابداع را ازاد تداعی روش سیک چه

 چیست؟ هارتمن نظر از یادگیری مفهوم

 (( شده متمایل میکند منتقل مادرش انچه به_ شده قایل تمایز مادر و خود بین اموزد می کودک که زمانی))

 دانست فرد بعدی روابط مبنای را ان که اولیه تجارب و خانوادگی روابط اهمیت بود؟ چه بر فروید تاکید

 نهاد چیست؟ زیستی امیال و نیازها منبع_ ذهن بخش بزرگترین

 مادر میگیرد؟ صورت کسی چه با سازی همسان طریق از یادگیری ترین زودرس

 مادر کیست؟ کودک عشق موضوع نخستین

 من اسقرار بسوی حرکت مرحله است؟ کدام هارتمن نظر از روانی ساخت گیری شکل مراحل از سوم مرحله

 زندگی اول سال دوم ماه6گردد؟ می امکانپذیر واقعیت اصل به لذت اصل از گذار قطعیم چه در

 اند؟ کدام هارتمن روانی ساخت گیری شکل از سوم مرحله خصوصیات

 صبر توانایی_اشیاء با محکم رابطه کردن برقرار_ زندگی اول سال دوم ماه6 در واقعیت اصل به لذت اصل از گذار))

 غرایز بین تعارض شامل گانه سه تعارض_مدفوع و ادرار نگهداری یادگیری_دیدج ارضاهای برای کردن

 توسط اینده بینی پیش_یابد می گسترش کودک درونی جهان_کردن مهار در مادر،سعی خود،خواست



 کردن مجهز_است گیری شکل شرف در که  من پدیدارشدن_محرک عالمت یه به کودک اضطراب تبدیل_کودک

 ((اختصاصی ازشیس عضو عنوان به فرد

 .است من غیرتعارض درقلمرو_سازش و ترکیب فعالیتهای پردازد؟ می فعالیتهایی چه به دفاعی من

 هارتمن کیست؟ از من نظریه

 هارتمن ((سیستمی بین تعارض و سیستمی درون)) تعارض کیست؟ از اصطالحات این

 شئ راه در یا موضوعی پیش مرحله: دوم مرحله در میزند؟ لبخند ای چهره هر به کودک مرحله کدام در_۱۲

 از حمایت_بن های کشاننده علیه دفاع_واقعیت و ها کشاننده بین میانجی کدامند؟(( خودپیرو من)) وظایف

 ادراک،حافظه،حرکت،تمام:مانند فعالیتهایی شدن شامل_ میشود مربوط((من)) تعارض بخش به_ارضاها تحقق

 شناختی های جنبه

 را لیبیدوئی شئ هنوز چون میزند؟ لبخند ای هرچهره به شئ راه در یا موضوعی پیش مرحله در کودک چرا

 نمیکند ادراک

 دهد نمی پاسخ انسان چهره تمام به کودک چون ؟ است خاص عالمت یک میکند ادراک کودک که را آنچه چرا

 گشتالتی نشانگر نامد؟ می چه را خاص عالمت اشپیتز

 گوید؟ می شئ راه در یا موضوع ؛پیش گشتالتی نشانگر به اشپیتز چرا

 باشد واقعی شی یک منزله به نمیتواند عالمت_ گشتالت چون

 مادر است؟ موضوعی روابط واقعی شروع و محیط معرف کودک برای کسی چه

 شود؟ می حاصل بن و من جدایی مرحله کدام در

 شئ راه در یا موضوعی پیش مرحله: دوم مرحله

 پاسخ با لبخند ظهور چیست؟ اجتماعی روابط کلیه مبنای

 زد لبخند است؟ روانی سازمانگر نخستین نشانگر چیزی چه



 هنگامی و____ آن خودپیرو،به من و تعارضی من بین تعارض داردمثل وجود پایگاه یک درون تعارض که هنگامی

 .گویند می___________آن به بن و من تعارض مثل افتد می اتفاق مختلف پایگاههای بین تعارض که

  سیستمی درون ارضتع

 سیستمی بین تعارض

 فرد اختصاصی سازشی عضو شود؟ می نامیده چه من

 شناختی های جنبه تمام و حرکت_حافظه_ ادراک دارد؟ بر در را فعالیتهایی چه خودپیرو من

 است؟ناپیوسته چگونه رشد فروید دیدگاه در

 .است___ رشد طول در فرد فروید دیدگاه در

 ثابت

 نوباوگی اوایل_من شود؟ می ظاهر مقطعی چه در است؟و کدام شخصیت قیمنط و هشیار بخش

 تناسلی نواحی به بعد و مقعد به دهان از است؟ چگونه فروید نظر از جنسی های تکانه تمرکز

 می وجود به بیرونی و درونی های خواسته برخورد از که هایی تعارض حل است؟ چگونه اریکسون نظر از تحول

 آید

 سالگی 6 تا ۳ بین گیرد؟ می شکل وجدان یا فرامن یسالهای چه در

 فروید کیست؟ از جنسی_روانی رشد نظریه

 متشکرم بفرستم براتون بنویسم برگه تو نمیشه کنم تایپ باید رو همه ببخشید جواب با من سواالت هم این

 گناه برابر در ضتعار با ؟ کنند می ترم پنجه و دست عواملی چه با دبستانی پیش کودکان اریکسون ازنظر

 فرویدی الکترای و ادیپی عقده کردن حل به ؟ دارد بستگی چیزی به ابتکار سالم درک

 گناه برابر در ابتکار تعارض با  ؟ کنند می نرم پنجه و دست عواملی چه با دبستانی پیش کودکان اریکسون نظر از

 فرویدی الکترای و ادیپی عقده کردن حل به ؟ دارد بستگی چیزی چه به ابتکار سالم درک



 جنس هم والد با همانندسازی ؟ گیرد می شکل چیزی چه طریق از وجدان

 صمیمیت ؟ پردازند می ای مسله چه به گوناگون زندگی های سبک با نوجوانان

 نوجوانی شخصیت دستاورد مهمترین ؟ داند می چیزی چه را هویت اریکسون

 وجدان گیرد؟ می لشک چیزی چه جنس هم والد با همانندسازی طریق از

 هویت ؟ دارد تاکید چیزی چه بر اریکسون نظریه

 هویت ؟ داند می نوجوانی شخصیت دستاورد ترین مهم را چیزی چه اریکسون

 توانایی کنند می حل موفقیت با را حقارت برابر در کوشی سخت روانی تعارض که کودکانی معتقداست اریکسون

 خالق کار ؟ دهند می پرورش را چیزی چه

 کنند حل را انزوا برابر در صمیمیت تعارض باید دهند؟ انجام کاری چه باید جوانان اریکسون نظریه در

 بزرگسالی اوایل ؟ شود می شروع ای مرحله چه در زایندگی

 زایندگی ؟ شود می شروع چیزی چه بزرگسالی اوایل در

 درونی تمایالت و فرهنگ ضروریات ؟ دهد می شکل را بزرگساالن زایندگی های فعالیت عواملی چه

 امیدی نا برابر در من انسجام ؟ چیست اریکسون نظریه روانی تعارض آخرین 

 زندگی با آمدن کنار  چیست؟ اریکسون امیدی نا برابر در من انسجام

 فروید ؟ داد سوق فردی گیری جهت یک سمت به را کسی چه نظریه ماهلر

 ماهلر داد؟ سوق فردی گیری جهت یک سمت به را فروید نظریه کسی چه

 میانسالی بحران کرد؟ مطرح را چیزی چه یونگ

 خویشتن از حسی به چگونه فردی بین روابط میان در کرده؟ فراهم نوزادان مورد در را اطالعاتی چه ماهلر

 رسیدن

 طلبی ریاضت و بافی فلسفه  چیست؟ نوجوانی دوره خاص دفاعی مکانیزم دو فروید آنا اعتقاد به



 شکننده و زودرس مکانیزم ؟ چیست فروید آنا نظر از وارونه واکنش فاعید مکانیزم

 نوجوانید  است؟ دوره کدام خاص دفاعی مکانیزم دو فروید آنا نظر از

 فشار و طوفان ؟ داند می چیزی چه دوره را نوجوانی فروید آنا

 فعل حالت از ؟ شود می لتبدی دیگر حالت به حالتی چه از کودک پرخاشگر با سازی همسان های مکانیزم در

 تهدیدکننده فاعل حالت به پذیر

 انسان چهره از قسمتی به نوزاد پاسخ  است؟ چیزی چه شامل گشتالتی نشانگر اشپیتز نظر از

 ببرید؟ نام را اشپیتز روانی سازمانده سه

        لبخند_۱

 ماه هشتمین ی دلهره-۲

 نه ی کلمه بر تسلط-۳

 اتکایی افسردگی ؟ شود می چیزی چه باعث شپیتزا نظر از جزیی عاطفی محرومیت

 هارتمن  است؟ دیده تدارک کسی چه را( من)نظریه

 رنجوری و دق شود؟ می چیزی چه باعث اشپیتز نظر از کامل عاطفی محرومیت

 واقعیت و ها ه کشانند بین ؟ است هایی چیزی چه بین میانجی(  من) 

 در نخستین پیروی خود عنوان تحت ؟ چیست نظریه در یچیز چه عنوان تحت پیرو خود(من) این های کنش

 هارتمن نظریه

 پیاژه ژان  ؟ است داده ارائه کسی راچه ذهنی رشد نظریه ترین کننده ومجاب ترین جامع ـ۱

 تفکر محیط روی مستقیم کردن عمل با که دانست می ای انگیزه با و پرکار کاوشگران را کودکان کسی چی  ـ۲

 پیاژه  دهند؟ می  پرورش را خود

 با تجربه به دادن معنی برای کودک یافته  سازمان های روش ـ روانی  ساختارهای که بود معتقد کسی چه ـ۳

 پیاژه   ۲ کند می اشاره طرحواره نام به خاصی ساختارهای وبه کند می تغییر سن افزایش



   ؟؟ چیست هاست داده دهی  سازمان و پذیرش مرجع که(  عاطفی یا شناختی) روانی واحدهای نخستین ـ۴

 طرحواره یا( Sheme)بنه روان  

 کدامند؟ کنند می توجیه را ها طرحواره تغییر فرایند دو پیاژه  نظریه دو ـ۲

 و  انطباق یا( Adapation) سازش  

 (organization)  سازمان 

 ؟ چیست طرحواره یا بنه ـروان6

 شود می گفته دارد سازش و تعمیم تکرار  قابلیت که است واکنشی وطرز رفتار شامل طرحواره یا بنه روان 

 ؟ چیست شناخت واحد ترین ـاساسی1

 طرحواره یا بنه روان 

 محیط با مستقیم تعامل طریق از ها طرحواره ساختن انطباق   ؟ چه یعنی پیاژه نظریه در انطباق یا سازش ـ۱۲

 است

 ؟ چیست کودکی در  پیاژه نظر از دانش اصلی واحد ـ۳

 باشد می حرکتی اعمال از ای رده بازنمایی از عبارت که است حرکتی ـ حسی بنه روان 

 ـ حسی بنه روان درکودکی پیازه ازنظر دانش اصلی واحد  ؟ چیست از عبارت حرکتی ـ حسی بنه روان ـ8

 می کار به هدفی به  دستیابی برای که باشد می حرکتی اعمال ای رده بازنمایی از است عبارت که است حرکتی

 دهند می تشکیل را ذهنی اولیه های بنه روان کودک اعمال پیاژه عقیده ب رود

 است ثابت   ؟ است چگونه تحول طول در سازش کنش ـ۱۲

 برونسازی و درونسازی بین تعامل یعنی   ؟ چه یعنی پیاژه نظام در سازش کنش ـ۱۱

 است ثابت تحول طول در نیز کنش این است کل با اجزا رابطه  ؟ است ای رابطه نوع چه معرف سازمان کنش ـ۱۳

۲ 

 سازمان فرایند    گیرد؟ می صورت ، محیط با مستقیم تماس از جدا ،  درونی صورت به فرایند کدام ـ۱۴



 یابی بازار:    جواب    ۲کنند می.......... را انها سازند می را جدیدی های طرحواره کودکان اینکه از بعد ـ۱1

 ؟ کنند می چه را انها ساختند جدیدی های وارهطرح اینکه از بعد ـ۱6

 سایر به را انها اوردند وجود به منسجمی بسیار شناختی سیستم  اینکه برای و کنند می  یابی بازار را انها

 ۲ کنند می متصل خود های طرحواره

 ؟ کدامند یکدیگرند مکمل که کنش دو ـ۱۳

 سازمان و سازش 

 ................،...........،.......  ــ....... .......  مانند هستند ها ساخت کند می تغییر تحول مراحل با انچه ـ۱۲

 صوری ساخت ، تجسمی ساخت ، حرکتی ـ حسی ساخت

 ؟؟ یکدیگرند مکمل سازمان و سازش کنش دو چرا ـ۱8

 ۲ باشد شده سازماندهی که است یافته تحقق زمانی سازش زیرا 

 ؟ باشد می پیاژه نظر از فرایندی نوع چه جذب ای( Assimilation)  درونسازی ـ۲۲

 را انها و کنیم می استفاده  پیشین و ذهنی ساختارهای یا  ها بنه روان از جدید وقایع درک برای فرایند این در

 ۲  کنیم بنه روان یک ب مشابه را آن تا دهیم می شکل تغییر را واقعیت آن طی که فعالیتی دهیم نمی تغییر

 الزمه و۲ است........   صلحا شناخت ـ۲۱

 ۲ است........  تغییر درونسازی 

 محیط   ــ  درونسازی 

  ؟ چیست انطباق یا(  Accomodation)  برونسازی ـ۲۲

 که افتد می اتفاق زمانی این و دهیم می تغییر جدید موقیعت با شدن همسطح برای را هایمان بنه روان وقتی

 بنه روان  تغییر  برونسازی الزمه و  ست ها بنه روان  در  نظر تجدید فرایند نباشند گار ساز پیشین های بنه روان

 ۲ است قبلی های

  ؟؟ چیست درونسازی و برونسازی فرایند دو هدف ـ۲۳



 است شناختی تعادل به رسیدن نهایت در و سازگاری 

 ؟ باشد می تجربی روش و ساده مشاهده  بین فاصل حد روش کدام ـ۲1

 بالینی روش 

 ؟ چیست پیاژه بالینی روش ـ۲6

 ۲ آورد می عمل به آزمودنی با  کننده ازمایش که ای مصاحبه از است عبارت

  پیاژه ؟ کیست از بالینی روش ـ۲۴

 ۲ است روانشناسی در آوری نوع یک پیاژه از بالینی روش

  کدامند؟ گردد می لحاظ ها سوال گسترش حین بالینی  روش دوشرط ـ۲۳

 آید عمل به گیری جلو  فکری کجروی از ـ۲ گردد دنبال  قدم به قدم دبای آزمودنی فکر ـ۱

 ؟ چیست هدفش مخالف آزمون ـ۲۲

 است  قبلی نتایج رد یا تایید آن هدف 

  این حل برای باشد نداشته بر در کند می استنباط کننده آزمایش که را مفاهیمی همان آزدمونی پاسخ اگر ـ۲8

  کرده؟ هاستفاد روشی چه از پیاژه  مشکل،

 مخالف آزمون از

 ؟ است روشی چه بالینی گرایی تمرکز روش ـ۳۱

  نوع یک و است منطبق آزمودنی تحول برسطح آزمون باشد آزمون با منطبق  آزمودنی اینکه جای به روش این 

 ۲ است آزمودنی بر متمرکز روش

 به دیگری روش از همچنین پیازه ـ۳۲

  است؟ مکدا است کرده استفاده......... نام 

 بالینی گرایی تمرکز  



 میشود اغاز چیزی چه با پیاژه شناختی رشد حرکتی _حسی مرحله در یادگیری

 مشاهده

 کسب را مطلوب نتایج تصادفی رفتارهای تکرار با کودک پیاژه شناختی رشد های مرحله زیر ازمراحل کدام در

  میکند

 نخستین دورانی واکنشهای مرحله زیر

 اموزد می مشاهده طریق از را یادگیری نوباوه پیاژه شناختی رشد مراحل از کدام در

 حرکتی..حسی مرحله

 میباشد مرحله زیر کدام به مربوط پیاژه شناختی رشد در کودک اکتسابی سازشهای نخستین

 نخستین دورانی واکنشهای

 اعمالشان اوردبر می بار به وبیمطل نتایج که........رفتارهای تکرار با نوباوگان نخستین دورانی واکنشهای مرحله در

 میکنند کسب را........کنترل

  ارادی     تصادفی

 افتد می اتفاق نوباوه در هنگام چه ثانوی دورانی واکنشهای

 میکند سازی وباز کشف خود از خارج در را جالبی رویداد نوباوه زمانیکه

 ماهر کردن ودستکاری زدن اشیاوچنگ به بیدستیا در نوباوه سنی بازه چه در پیاژه شناختی رشد مراحل نطر از

 ماهگی 8 تا  ۴میشود

 میکند رشد انسان در خالقیت شناختی رشد مرحله کدام در پیاژه نطر از

 ثانوی دورانی واکنشهای مرحله

 بیرون محیط به نسبت انها توجه کردن معطوف و کودک حرکتی های پیشرفت در ذیل های مرحله زیر از کدام

  دارد اساسی نقش

 ثانوی دورانی واکنشهای مرحله



 . میدهد رخ وگرفتن دیدن بین هماهنگی

 .دارد عملی جنبه زمان

 اید می وجود به وبعد قبل ادراک بار نخستین برای

 میباشد پیازه شناختی رشد مرحله کدام های ویژگی

 ثانوی دورانی واکنشهای

 میدهد رخ پیاژه شناختی رشد مرحله کدام هادر طرحواره وترکیب کردن مرتب

 جدید موقعیت در ثانوی های بنه روان کاربرد

 ماهگی 8؟کند ترکیب حرکتی _حسی مسائل حل در بتواند تا کرده تمرین را ها طرحواره کودک سنی بازه چه در

 چیست ثانوی های بنه روان کاربردی مرحله در کودک توسط مادی علیت درک نشانه اولین

 ازیب اسباب زدن وچنگ مانع راندن کنار

 دهد انجام گرا هدف یا میتواندرفتارعمدی باوه نو پیاژه شناختی رشد از ای مرحله چه در

  جدید موقعیت در ثانوی های بنه روان کاربرد

 است شده مخفی وسپس شده داده نشان او به که جالبی بازی اسباب توانند می نوباوگان ذیل مراحل از کدام در

 بیابد را

 جدید موقعیت در ثانوی های بنه روان کاربرد مرحله.

 شی دنبال به محل کدام در ماهه ۱۲ تا8 نوباوگان شود جا جابهBدیگری محل بهA  اختفا محل از شی اگر

 میگردنند

 A فقط

 میشود تعریف سنی محدوده چه ودر است کدام پیاژه شناختی رشد حرکتی _حسی مرحله زیر اولین

 ماهگی ۱ تا تولد   کلی بازتابهای



 هاست بنه روان کاربرد مرحله به مربوط زیر گیویژ کدام

 میکند بینی پیش بهتر رویدادهارا

 میکند بینی پیش اندکی را رفتارها

 میگیرد شکل مرحله این در وسیله. هدف رفتار

 دوره دونیم؟است دوره نیم چند شامل پیاژه شناختی رشد حرکتی. حسی مرحله

 نیم؟ است خویش بدن به نسبت میانگرایی معرف پیاژه ناختیش رشد حرکتی.حسی مرحله های دوره نیم از کدام

 اول دوره

 ماهگی ۲ تا تولد؟ است کدام پیازه شناختی رشد حرکتی.حسی مرحله در اول دوره نیم سنی رنج

 رویدادها بودن تکراری؟ چیست ها طرحواره ترکیب نهایت ودر واکنشها بودن چرخشی نامگذاری علت

 بنه روان کردن وفضایی کردن عینی؟ است کدام پیاژه شناختی رشد حرکتی حسی مرحله دوم دوره نیم ویزگی

 عملی هوش های

 وچرخشی دورانی واکنشهای با؟ میکنند وترکیب منطبق را طرحوارهایشان تولدچگونه ابتدای در نوباوگان

 کردن گیر؟ چیست میشود نوباوگان در جدید طرحوارههای تقویت نهایت ودر تصادفی حرکتهای باعث که عاملی

 فعالیت که جدید های تجربه در

 اورد می وجود به را ان نوباوه خود حرکتی

 واکنش ، پنجم مرحله شود؟ می متجلی عملی هوش یعنی حرکتی،- حسی هوش سطح باالترین مرحله کدام در

 ثالث دورانی های

 پنجم، مرحله آورد؟ می بار به را جدیدی نتایج و کند می تکرار متنوع صورت به را رفتارها کودک ، مرحله کدام

 ثالث دورانی های واکنش

 مرحله  کند؟ می کشف خود مشکل حل برای را جدید های حل راه خطا و آزمایش طریق از کودک مرحله کدام

 ثالث دورانی های واکنش پنچم،



 مخفی یباز اسباب یک یافتن برای و رسد می شی پایداری از تر پیشرفته آگاهی به کودک مرحله کدام در

 ثالث دورانی های واکنش پنجم، مرحله ؟ کند می جستجو را محل چندین

 ثالث دورانی های واکنش ، پنجم مرحله  ؟ شود نمی AB  جستجوی خطای دچار کودک مرحله کدام در

 ، دهد می آنها به را بیشتری رفتارهای از کردن تقلید امکان ، کودک پذیری انعطاف عمل الگوی مرحله کدام در

 ثالث دورانی های واکنش ، پنجم مرحله  ؟ شود می تر اختصاصی وسیله و هدف ابطهر

 ششم مرحله آورد؟ می بدست را ذهنی های بازنمایی توانایی کودک مرحله کدام در

 ذهنی بازنمایی است گذشته رویدادهای و غایب اشیای از درونی ذهنی تصاویر ،............ از منظور

 کند؟ حل نمادی صورت به را مسائل وخطا کوشش رفتار جای به توانند می کودکان مرحله کدام در

 ذهنی بازنمایی ششم مرحله

  داند می حرکتی - حسی های بنه روان شدن تجسمی و شدن درونی آغاز را مرحله این پیاژه

 ذهنی بازنمایی ششم مرحله

 ذهنی بازنمایی ششم حلهمر ؟ است بیتش بروز و ناگهانی درک ، اختراع و ابداع مرحله کدام در

 نمادی  نامند می منطقی- پیش مرحله را مرحله این مولفان بعضی

 ذهنی بازنمایی ششم ؟مرحله دارد همراه به را معوق تقلید توانایی مرحله کدام در

 حرکتی- حسی ؟دوره است ناپیروی سطح در اخالقی تحول ، دوره کدام در

 کند می درک تر پیشرفته صورت به را شی پایداری ،.......... توانایی کمک به پا نو کودک

 ذهنی بازنمایی

 تدریج کنند،به می زندگی آن در کودک که جهانی اصلی مقوله چهار یا علیت و ،زمان ،فضا شیء ، دوره کدام در

 ؟ گیرد می شکل

 حرکتی - حسی  دوره



 شود می مجهز ذهنی جدید ابزارهای به کودک مرحله این در

 نمادی مرحله

 می خوردار بر ، ندارد حضور مستقیما که الگوهای رفتار کردن کپی و یادآوردن به توانایی از کودک ،............. در

  شود

 معوق تقلید

 .است نامیده............. مرحله تجسمی، های جنبه یافتن وسعت و گیری شکل دلیل به را مرحله این پیاژه

 رمزی یا نمادی مرحله

 ؛ از عبارتند نمادی مرحله ذهنی ابزارهای

 پنهان الگوی تقلید -.۴  ذهنی تصویر گیری شگل-۳ رمزی های فعالیت  -۲عالمتی کنش یا زبان -۱

 آغاز را خود فعالیت زبان، پیدایی از بیش تفکر بلکه گردد نمی تفکر پیدایش موجب زبان ، کسی چه عقیده به

 پیاژه؟ است کرده

 دهد انجام رمزی های فعالیت است قادر کودک هنتیج ،در شود می افزوده لغات خزانه به

 عالمتی کنش یا زبان

 رمزی های کند؟فعالیت می استفاده اسب جای به چوب تکه از مرحله کدام در

 وی دارد آرزو که را انچه طریق این از و کند استفاده نمادی های فعالیت از است قادر کودک مرحله کدام در

 آورد بر دارد رغبتی آن به نسبت

 رمزی های فعالیت

 ؟تصاویرذهنی نامند می توانایی کدام را عملیاتی پیش دوره به حرکتی - حسی دوره از کودک انتقال اساس

 ذهنی تصاویر ؟ نامند می چه را اند آمده در درونسازی خدمت به حاال و اند شده برونسازی قبال که هایی بنه روان

 بندند می نقش کودک ذهن در که هستند گذشته ایرویداده و اشیاء از هایی بازنمایی..........



 ذهنی تصاویر

 عملیاتی آید؟پیش می دست به دوره کدام در الگو غیاب در تقلید توانایی

 ذهنی تصویر است؟ خوردن غذا مشغول که کند می وانمود بشقاب با کودک مرحله کدام در

 ثالث دورانی واکنش ، نجمپ ؟مرحله شود می خالق و تجربی دورانی، واکنش ، مرحله کدام در

 سالگی ۱۱ تا  ۲میباشد سن از رنجی چه شامل پیاژه دیدگاه از عملیاتی تجسم مرحله

 تجهیزات به کودک و شود می قلمداد ذهنی جدید ابزارهای به روانی سازمان مرحله مهمترین ، مرحله کدام در

 مستقیم درک یا شهودی مرحله میابد؟ دست جدیدی ذهنی

 سالگی۲ تا تولد باشد می سنی محدوده چه شامل پیاژه دیدگاه از شناختی درش دوم مرحله

 پنجم-عملی ؟ است نمایان ای مرحله چه در و چیست حرکتی-حسی هوش باالترین

 ؟ ببرید نام را پیاژه دیدگاه از شناختی رشد مراحل ـ۳۲

 ۲شود مراجعه  رشد ۱۱1 صفحه به مرحله بقیه(  سالگی ۲ تا تولد)  حرکتی ـ حسی مرحله ـ۱

  ۲باشد می زیر های شاخه دارای تنهایی به حرکتی و حسی مرحله

  ماهگی ۱ تا کلی های بازتاب ـ۱

  ماهگی ونیم۴ تا۱ نخستین دورانی های واکنش ـ۲

 ماهگی ۲ تا ونیم۴ ثانویه دورانی های واکنش ـ۳

 موقعیت در ثانویه به روان کاربرد ـ۴ 

  ماهگی ۱۲ تا ۲  جدید های 

 ماهگی ۱8 تا۱۲ ثالث دوران شهایواکن ـ1

 مستقیم درک یا شهودی مرحله ؟ میشود قلمداد ذهنی روانی سازمان تجهیزات ب کودک مرحله کدام در

 ادراکی راکد بندی شغل ؟؟مرحله است مبتنی اشیا های جنبه بر ادراک مرحله کدام در



 کرد؟ استفاده ادراکی راکد بندیهای شکل مرحله در ازمونهایی چه از پیاژه

 ابنبات های ،شیشه پیرمردها ازمون و مرغها تخم جا و مرغها تخم ازمون از

 (برزخی) مفصلی یا بینی بین مرحله ؟ چیست عینی عملیات بروز و ادراکی راکد بندیهای شکل بین فاصله حد

 ستنی قایل تفاوتی دیگری و خودش نظر نقطعه بین کودک که معناست این ؟به معناست چه به محوری خود

 پیاژه کوه سه ازمایش ؟ چیست کودکان خودمحوری گیری اندازه برای پیاژه ازمونهای مشهورترین از یکی

 ،زمانی فضایی محوریهای خود یا مستقیم محوریهایی خود_۱میشود؟ مشاهده شکل چند به بینی میان خود

 گذارد می تباطار در خود"من" با را مساله کودک انها در ک مستقیم غیر خودمحوریهای_۲  وعلی

 اجتماعی خودمحوریهای_۳

 خودمحوری میباشد؟  بینی خودمیان موارد کدام جز جادویی ،تفکر گرایی پنداری،واقع ،مصنوع پنداری جاندار

 مستقیم غیر

 جادویی تفکر_۳پنداری مصنوع_۲ پنداری جان_۱؟؟ است مرحله چند به مستقیم غیر خودمحوری

 پیاژه کیست؟؟ از نگهداری تکالیف

 سالگی۲تا8؟ است سالگی چند شامل دارد جان ک میکند حرکت ک چیزی هر کودکان عتقادجاندارا

 عملیاتی پیش تفکر های نارسایی دهد؟انواع می رانشان چیزی چ مشهورپیاژه نگهداری تکالیف

 جادویی تفکر ؟مرحله میدانند کردن عمل معادل را تفکر کودک مرحله کدام در

 علت ؟به است علت چ به پذیرد می انجام او اعمال و انسان دست با طبیعی وقایع نکهبرای مبتنی کودکان اعتقاد

 بینی مرکز خود ویا خودمحوری

 ؟خودمحوری چیست پیاژه تفکر از عملیاتی پیش تفکر نقص مهمترین

 سالگی۱۲؟؟ است سالگی چند شامل دارند جان ونباتات زنده موجودات تنها کودکان جاندارپنداری اعتقاد

 سالگی۳ تا6؟ است چندسالگی شامل دارد جان چیز همه اینکه به کودکان پنداری جان قاداعت



 تا۱۱؟؟ است سالگی چند شامل دارد جان میکند حرکت خودش ک چیزی هر کودکان پنداری جاندار اعتقاد

 سالگی۱۲

 حجم  وزن مساحت مایع عدد طول ماده .ببرید رانام نگهداری انواع

 سالگی۳تا6است؟؟ لگیسا درچند ماده نگهداری

 سالگی۳ تا6.باشد می................در طول نگهداری

 سالگی۳ تا6افتد؟؟؟ می اتفاق سنی درچ عددپیاژه نگهداری

 سالگی۳ تا6.میباشد.........درسن مایع نگهداری

 سالگی تاده۲.باشد می............ سن در مساحت نگهداری

 سالگی۲.میباشد................درسن وزن نگهداری

 سالگی۱۱.میباشد......... درسن حجم نگهداری

 دهد؟؟ می رانشان جنبه چند کردن درنگهداری عملیاتی پیش کودکان ناتوانی

 .متمرکزاست آنها درک.۱

 .است بسته ادراک تفکرآنها.۲

 .میکنند تمرکز حاالت بر تبدیلها جای به کودکان.۳

 .است آن..... .....عملیاتی، پیش تفکر منطقی غیر ویژگی مهمتربن

 ناپذیری برگشت

 .است..........از بخشی پذیری برگشت

 منطقی عملیات

 .میشوند مشکل دچار بندی طبقه در دبستانی پیش چیست؟؟کودکان عملیاتی فقدان مشکل



 درون .کند می اشاره ای مسیله چه به ،پیاژه دهند سازمان وشباهتهانتوانند تفاوت اشیارابراساس کودکان وقتی

 گنجی

 .ببرید نام دارد وجود استدالل نو سه کودکان ذهنی نگهداری درتبین سالگی8_۳ رحدودد

 همانی این.۱

 .وارونه تصورعمل.۲

 جبران.۳

 پذیری بازگشت باشد؟؟ می چیزی چه حاصل همانی این

 .سالگی۱۱شود؟حدود می آغاز سالگی درچند انتراعی تفکر توانایی پیاژه ی عقیده به

 دارد؟؟تجربه مهمی نقش صوری لیاتعم دراستدالل چیزی چه

 .ببرید رانام نوجوانی ی درمرحله ساختاری تغییرات

 استنتاجی. فرضی استدالل.۱

 ای گزاره تفکر.۲

 .میشوند منفک ها،ازهم استدالل ومحتوای شکل.۳

 .شود می۲ توان به عملیات صوری ی درمرحله.۴

 .آید می بدست ترکیب عملیات انجام توانایی.1

 .استنتاجی فرضی ؟؟استدالل کنند می آزمایش مرتب را ها فرضیه از یک امکد نوجوانان

 رستاخیز دانست؟؟؟ چیزمیتوان چه اعتقادبه نوعی را نوجوانی دوره بینی خودمیان

 دوره بینی خودمیان چیست؟؟؟ هستند گرانه اصالح های فعالیت مجری براینکه مبنی نوجوان عقیده جمله معنی

 نوجوانی



 مرحله ؟ اوموجوداست؟؟ برای کودک های بنه تعدادروان به فضاها کودک،فصاها حرکتی_حسی مرحله درکدام

 ماهگی ۴ تولدتا:  دوم و اول

 بازشناسی دارد؟؟؟حافظه وجود مرحله دو دراین ای حافطه چه تنها دوم و اول زمانی تشکیل درمرحله

   میکند؟؟؟ همراهی  پراکنده احساس صورت به را علتی کودک قسمت درکدام حرکتی_ حسی دوم و اول درمرحله

 علیت تحول و تشکیل

 ماهگی 8 تا ۴,1 سوم مرحله ؟؟  هستیم شی پدیری دوام شاهد حرکتی.حسی مرحله درکدام

  اید؟؟؟ می بوجود اشیا حرکات یا بیرونی رویدادهای ادراک ضرفیت درکودک حرکتی.حسی مرحله درکدام

 ماهگی 8 تا ۴,1:  سوم مرحله

 کدام در و میدهد نشان ثانویه دورانی های واکنش قصد به هوشیاری نوعی کودک حرکتی حسی لهمرح درکدام

 علیت تحول و تشکیل..سوم مرحله  است؟؟؟ مقوله

 ماهگی ۱۲ تا 8 چهارم مرحله  ؟؟؟ برقرارکند رابطه اشیا بین که گیرد یادمی کودک مرحله درکدام

 جابجایی هنوز کودک زیرا نمیداند؟؟؟ را اشیا دهنده تشکیل هنوزروابط حرکتی.حسی چهارم درمرحله کوک چرا

 قرارمیدهد خود با درارتباط منحصرا را انها بلکه نمیکند یکدیگردرک با ارتباط در را ها

 عینی آغاز  است؟؟؟ مواجه...........با ها سایرمقوله مثل زبان مقوله در کودک حرکتی.حسی چهارم مرحله در

 سازی

 ۱۲: پنجم مرحله  است؟؟؟ مستقل جوهری و فردی موجودیت دارای کوک برای شی حرکتی حسی مرحله درکدام

 ماهگی ۱8 تا

 پنجم مرحله میشود؟؟؟ یکدیگرنائل به نسبت اشیا جابجایی مفهوم کسب به کودک مرحله کدام در

 ییجابجا مفهوم میشود؟؟؟ نایل فصایی میدان در مفهومی چه کسب به کودک حرکتی حسی پنجم مرحله در

 یکدیگر به نسبت اشیا

 مرحله هستیم؟؟؟ اشیا بین رابطه برقرارساختن شاهدآغاز شی پایداری با همراه حرکتی حسی مرحله درکدام

 ماهگی ۱۲ تا 8:  چهارم



 شناختی تحول در بینی خودمیان نقش بر آنها متفاوت تاکید  چیست؟؟؟ ویگوتسکی و پیاژه عمده اختالفات از

 ست

 وحرکتی حسی دوم و اول مراحل                ؟ است توپولوژیک ودکک فضای مراحلی درچه

 توپولوژیک     است؟ ........... فضای کودک فضای حرکتی حسی ودوم اول مراحل

 توپولوژی میدهد؟ راتشکیل هندسه فصل ترین ابتدایی چیزی چه

 کاربسته پذیربه اتساع اجسام برای هاوجودنداردوفقط زاویه هاو وفاصله راست خطوط برای جایی فضایی درچه

 تجسمی فضای                                        شود؟ می

 وچهارم سوم مرحله   ؟ بود وتصویری اقلیدیسی فضای همزمان آمدن شاهدفراهم میتوان ای مرحله درچه

 سالگی۳تا۲  ؟ است توپولوژیک بافضای غلبه ای مرحله درچه

 ،کیس رابی فیشر،و ، کورت  کردند؟ ارائه پیاژه شناختی گاهدید مبنی های نظریه کسانی چه

 سالگی۳ شوند؟ می ساخته هم موازات وبه باهم تصویری وفضای اقلیدسی متریک فضای ازچندسالگی

 خاطر به گناه ز ا ودوری جامعه به فرد تعهدات خاطر به قوانین از ،پیروی کلبرک اخالقی رشد از مرحله این در

  میباشد؟  نینقوا به نکردن عمل

 قراردادی اخالق سطح -وظیفه وانجام قانون از ،اطاعت اجتماعی نظم حفظ

 اجرا عادالنه صورت به همه مورد در باید قوانین که است معتقد ،کودک کلبرگ اخالقی رشد از مرحله درکام

 وظیفه وانجام قانون از اجتماعی،اطاعت نظم حفظ شود؟مرحله

 تایید را او دزدی ولی است، داشته اینکار برای خوبی انگیزه هاینز:میگوید زهاین داستان  به درپاسخ کودک

-وظیفه اونجام قانون از ،اطاعت اجتماعی نظم میشود؟حفظ شامل را کلبرگ اخالقی رسد از مرحله کدام.نمیکند

 قراردادی اخالق

 قانون از ،اطاعت اجتماعی نظم حفظ مرحله دارند؟ مطلق ماهیتی ،قوانین کلبرک اخالقی رشد از مرحله درکدام

 قراردادی اقالق-وظیفه وانجام

 کیس   ؟ بود پرداخته پیاژه تحول دوره سه طرح به کسی چه



 است بعدی دوره به دوره گذاریک تبیین نحوه   بود؟ چه پیاژه به نسبت کیس عمده تفاوت

 کنند محدودآغازمی فطری راباظرفیت زندگی کودکان  بود؟ چه کیس عقیده

 پیاژه    ؟ کاربرددارد پرورشی زمینه وهم بالینی درزمینه هم کسی چه نظام

 انتزاعی-۴   تجسمی-۳ وحرکتی حسی-۲  بازتابی-۱ ازنظرفشیر تحول سطوح

 ؟کیس ازکیست ومرکزی مفهومی ساختمانهای اصطالح

 وپیاژه اریکسون و فروید و کلبرگ معتقدبودند؟ زنتیک پی ام اصل به کسانی چه

 بالینی مصاحبه بود؟ چگونه کلبرگ روش

 کلبرگ  میداد؟ ونوجوانان کودکان به  اخالقی معای کسی چه

   شود؟ می شروع بعدی مرحله هرمرحله بااتمام که وجوددارد ژنتیک شده ازتعیین بیش مراحل اصل کدام براساس

 ژنتیک اپی اصل

 کلبرگ بود؟ شده ایجاد تعارض اخالقی ارزش  دو بین انها در که میداد داستانهایی ونوجوانان کودکان به وی

 کلبرگ کرد؟ مطرح کسی چه را  هاینر دزدی داستان

 داشت؟ توجه جواب بر مبتنی استدالل به ،بلکه نبود مند عالقه ازمودنی طرف از "خیر"یا "بله" پاسخ به وی

 کلبرگ

 کلبرگ کرد؟ معرفی اخالق فیلسوف را کودک کسی چه

 کرد؟ مطرح سطح ندچ در را خود اخالقی رشد نظریه  کلبرگ

  سالگی ۱۲تا۴(  عرفی پیش)قراردادی پیش اخالق: ۱ سطح

 سالگی ۱۳تا۱۲( عرفی)قراردادی اخالق: ۲سطح

 بعد به سالگی۱۳ از( عرفی پس)قراردادی پس اخالق:   ۳سطح

 سالگی ۱۲ تا۴ سن میشود؟ شامل را سنی چه  کلبرگ قراردادی پیش اخالق



 پاداش کسب(۲مرحله تنبیه از اجتناب(۱ مرحله مند؟کدا قراردادی پیش اخالق مرحله زیر

 تنبیه از اجتناب مرحله-قراردادی پیش اخالق است؟ پیاژه عملیاتی مرحله با مطابق کلبرگ اخالق از مرحله این

 پیش اخالق دارد؟ مطابقت کلبرگ  اخالقی رشد از ومرحله سطح کدام با سلمن اطالعاتی- اجتماعی مرحله

 تنبیه از ناباجت مرحله-قراردادی

 است؟ ومجازات تنببه از وگریز اجتناب منظور به قوانین از واطاعت ،پیروری کلبرگ اخالقی رشد از سطح این

 عرفی پیش یا قراردادی پبش اخالق سطح

 از اجتناب مرحله-قراردادی پیش اخالق سطح است؟ مهم عمل پیامد کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام در

 تنبیه

 "زیرا است اشتباهی کار هاینر دزدی که: گوید می هاینز داستان مورد ،در کلبرگ اخالقی رشد از سطح دراین

 از مرحله ازتنبیهدراین اجتناب مرحله- قراردادی پیش ؟اخالق "است بدی کار دزدی" یا "است قانون برخالف

 پاداش کسب است؟ متقابل سودجویی  ونوعی پاداش قوانین،دریافت از واطاعت ،پیروی کلبرگ اخالقی رشد

 قراردادی پیش اخالق زیرمرحله

 زیر پاداش کسب مرحله است؟  مطرح ومبادله ابزاری هدف ، فردگرایی ، کلبرگ اخالقی رشد مرحله کدام در

 قراردادی پیش اخالق مرحله

 بعد به سالگی ۱۳ از میشود؟ راشامل سنی کلبرگ،چه اخالقی رشد از قراردادی پس اخالق سطح

 سالگی ۱۳تا۱۲میشود؟ شامل را سنی چه  کلبرک اردادیقر اخالق سطح

 تا نمیشیند شوهری ،چون میدزدید رو دارو ،باید نداشت دوست نیز را همسرش هاینز اگر حتی میگوید کودک

 کند؟ تماشا را همسرش مرگ

 قراردادی اخالق-دیگران وتایید تحسین کسب مرحله

 پاداش کسب مرحله میکند؟ پیروی قوانین از شخصی نفع لدلی به ،کودک کلبرگ اخالقی رشد از مرحله این در

 قراردادی پیش اخالق مرحله زیر

 پیش اخالق- پاداش کسب مرحله است؟ مطابق پیاژه عینی عملیات با کلبرگ اخالق رشد از مرحله کدام

 قراردادی



 دیگران وتایید نتحسی کسب مرحله است؟ شده  اجتماعی وجه برحفظ تاکید کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام

 از خانه در که دارد نیاز فردی واوبه باشند داشته بچه است ممکن انها میگوید ،کودک هاینز مسیله مورد در

 پیش اخالق- پاداش کسب بیفتد؟مرحله زندان است ،ممکن کند دزدی نباید همین کند،برای مراقبت  کودکش

 قراردادی

 اخالق سطح- پاداش کسب مرحله دارد؟ مطابقت سلمن گیری سنف مرحله با کلبرگ اخالقی رشد از مرحله این

 دی قراردا پیش

 تحسین کسب مرحله است؟ مطرح دوجانبه وروابط فردی بین ،همنوایی کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام در

 قراردادی اخالق سطح-دیگران وتایید

-دیگران وتایید تحسین کسب است؟ پیاژه سوری عملیات مرحله با ،مطابق کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام

 قراردادی اخالق

 همسرش زندگی ومیخواست بود خوبی مرد"،زیرا بود  درستی کار او دزدی: میگوید هاینز داستان درمورد کودک

 اخالق سطح-دیگران وتایید تحسین کسب است؟ کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام به ،مربوط" دهد رانجات

 . قراردادی

 میخواست زیرا بوده خوب او نیت": میگوید هاینز داستان مورد در ،کودک کلبرک اخالقی رشد از لهمرح  کدام در

 دیگران تایید کسب ؟"دهد ،نجات داشت دوست که را کسی زندگی

 قانون از ،اطاعت اجتماعی نظم حفظ مرحله میباشد؟ کلبرک اخالقی رشد از مرحله کدام به مربوط مداری قدرت

 قراردادی اخالق -  وظیفه وانجام

 واطاعت اجتماعی نظم مرحله)- قراردادی اخالق سطح دارد؟ اهمیت اجتماعی کلبرگ،نظم اخالقی سطح کدام در

 (وظیفه وانجام قانون از

 است؟ سودمند انسانی روابط تضمین ،برای رایج اجتماعی نظام به کلبرگ،احترام اخالقی رشد از مرحله درکدام

 وظیفه وانجام قانون از اعت،اط اجتماعی نظم حفظ مرحله

 اجتماعی نظم حفظ مرحله میکند؟ دفاع وچرا چون بی قوانین از ،کودک کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام در

 وظیفه وانجام قانون از ،اطاعت



 اصول(۲ (مداری پیمان) فردی وحقوق اجتماعی قرارداد(۱کدامند؟ قراددادی پس اخالق سطح  های مرحله زیر

 (همگانی اخالق)انیووجد اخالقی

 جامعه شرایط واز میاندیشند خود جامعه درباره نظری شیوهای به کلبرگ،افراد اخالقی رشد از مرحله این در 

 این گرفتن درنظر وبا میدهند قرار توجه باشد،مورد داشته باید جامعه یک که هایی وارزش حقوق و خودجداشده

 قراردادی پس اخالق-فردی وحقوق اجتماعی قرارداد همرحل میرسند؟ ای فراجامعه دیدگاه ،به ارزشها

 اجتماعی قرارداد مرحله میگیرد؟ قرار تردید مورد قوانین صحت ،گاهی کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام در

 قراردادی پس اخالق مرحله زیر-فردی وحقوق

 دارند؟ توافق موردی هدرچ افراد همه ، کلبرگ اخالقی رشد از ، فردی وحقوق اجتماعی قرارداد مرحله در

 هستند( گرفتن قرار وحمایت ازادی نظیر)اولیه حقوق برخی خواهان مردم همه(۱

 رشد وبرای منصفانه غیر قوانین تغییر برای دموکراتیک های شیوه برخی  شدن گرفته بکار خواهان  مردم همه(۲

 هستند  جامعه

 اخالق هستند؟ گرفتن قرار حمایت وتحت آزادی نظر اولیه حقوق خواهان ،مردم کلبرگ اخالقی سطح کدام در

 فردی وحقوق اجتماعی قرارداد مرحله-(عرفی پس) قراردادی پس

 ابزارهای طریق از را انها نتوانیم که زمانی وتا ایم کرده توافق ما که هستند اجتماعی ،قراردادهای قوانین"

  به طمربو.  "باشیم انها رعایت به بایدملزم ، دهیم تغییر دموکراتیک

 وحقوق اجتماعی قرارداد مرحله- قراردادی پس اخالق سطح میباشد؟  کلبرگ اخالقی رشد ومرحله سطح کدام  

 فردی

 برای هاینز همسر حق وجود این با  ندارند، دوست رو قوانین نقض اینکه با میگویند"هاینز، مسئله به پاسخ در

 از ومرحله سطح کدام کننده بیان. "میکنند دفاع شدت به هاینز دزدی از گاهی لذا است، اخالقی حق یک زندگی

 فردی وحقوق اجتماعی قرارداد مرحله -(عرفی پس)قراردادی پس  اخالق میباشد؟سطح کلبرگ اخالقی رشد

 می خودارزیابی شده درونی های معیار بااستنادبه را اعمال بودن نادرست و درست فرد مرحله دراین�

 فردی انوجد و اخالقی اصول کند؟مرحله

 و است کاربرد قایل همگانی طور به که اخالقی اصول سمت به اساسی جهش نظرکلبرگ از سطح کدام ویژگی

 (عرفی پس) قراردادی پس اخالق سوم سطح نیست؟ اجتماعی گره مقیدبه



 اخالقی تفکر است؟ ای زمینه درچه گلبرگ نظریه

 مسئولیت ترو بینی پیش قابل بیشتری ثبات رایدا اخالقی باالتر،رفتار مرحله کیست؟ به مربوط فرضیه این

 کلبرگ است؟ پذیرتر

 آن به که هاوسازمانهایی گروه جواخالقی دارد؟ قرار چیز چه تاثیر تحت افراد اخالقی های قضاوت گلبرگ نظر از

 اند وابسته

- قرارنداده رسیراموردبر اخالقی عملکرد- داده قرار موردسنجش اخالقی تنهاقضاوت- کلبرگ؟ دیدگاه به انتقاد

 درمورد کودکان- وجوددارد ضعیفی همبستگی واقعی های آنهادرموقعیت افرادواعمال اخالقی های پاسخ بین

 دانند می آورند می زبان به آنچه از پیش اخالقی

 گیلیگان بایدیگرمتفاوتند؟ ومردان زنان اخالقی های قضاوت که معتقداست کسی چه

 دیگران با روابط به دادن اهمیت  دهند؟ می اهمیت چیز چه به بیشتر قیاخال قضاوت در زنان نظرگلیگان از

 میدهند؟عدالت اهمیت چیز چه به اخالقی قضاوت در مردان گلیگان نظر از

 به کم خیلی توجه-(مردانه آرمان)وعدالت حقوق به زیاد خیلی توجه -چیست؟ کلبرگ نظر به گلیگان انتقاد

 نظام مراحلی قالب در مانندهوش است؟اخالق چگونه ازنظرپیاژه اخالق رشد(هزنان آرمان)دیگران به دادن اهمیت

 است وابسته کودک رشدشناختی به که کند می رشد درپی وپی دار

 نظرکیست؟پیاژه داشت خواهد دنبال رابه اخالق آگاهی از باالیی سطح روانشناسی در جدید هرمرحله

 سالگی6 از قبل شود؟ می دهنامی(ناپیروی)اخالقی پیش دوره را سنی چه پیاژه

- ندارد اخالقی اصول از چندانی آگاهی کودکان- است؟ نامیده اخالقی پیش دوره را سالگی 6 از قبل چراپیاژه

 آیند نمی شمار به اخالقی موجودات کل در کودکان

 سالکی6از شود؟ می شروع چندسالگی از پیاژه اخالقی دوره

 خودپیرو اخالق دوره-۲ پیرو دیگر اخالق دوره-۱کدامند؟ پیاژه اخالقی های دوره

 سالگی۱۲تا6افتد؟ می اتفاق سنی درچه پیرو دیگر اخالقی دوره



-۳ تغییر غیرقابل قوانین-۲ دیگران نظروقضاوت به متکی کودکان-۱است؟ چگونه پیرو دیگر اخالق دوره ویژگی

 رتغیی موجب قوانین از تخلف-۴ شود می وضع قدرت صاحب و افراد توسط قوانین

 سالگی۱۱و۱۲شود؟ می شروع چندسالگی خودپیرواز اخالق دوره

 گرا نسبی دید دارای پسندد؟چون می افراد بین واقعی بصورت را قوانین خودپیروچراکودکان اخالق درمورد

 هستند

 ، اجتماعی نظم حفظ(۲ دیگران وتایید تحسین کسب(۱کدامند؟( متعارف) قراردادی اخالق سطح های مرحله زیر

 وظیفه وانجام قانون از اطاعت

 مرحله است؟ دیگران از تایید دریافت برای قوانین از واطاعت پیروی ،  کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام در

 قراردادی اخالق سطح-دیگران از تایید کسب

 تحسین کسب مرحله است؟ کلبرگ اخالقی رشد از مرحله کدام به مربوط( خوب پسر-خوب دختر) اصطالح

 (متعارف) قراردادی اخالق سطح-گراندی وتایید

 وتایید تحسین کسب مرحله میکند؟ پیدا اهمیت عمل وانگیزه ،نیت کلبرگ اخالقی رشد از مرحله درکدام

 قراردادی اخالق سطح-دیگران

 خودپیرو اخالق دوره دارد؟ بیشتری  اهمیت افراد دوره کدام در

 کند می تغییر انتزاعی به وازعینی نسبی به مطلق ست؟ازا چگونه رشد درخالل پیاژه نظر از اخالقی های قضاوت

 اجتماعی تجارب و چیست؟تغییررشدشناختی پیاژه اخالقی های تغییرقضاوت  الزمه

 وساخت ذهنی های است؟طرح استوار اساسی چه به برونر شناختی رشد نظریه

 ساخت برونرچیست؟ استفاده مورد مفاهیم ترین ازبنیادی یکی

 است؟پیاژه معادل روانشناس کدام شناختی رشد دهدبامراحل می رائهبرونرا که مراحی

 ندارد؟برونر چندان  ارتباط سن با کودک ذهنی رشد مراحل کسی چه عقیده به

 زدن حرف به  شروع که دهد؟کودک می رخ هنگامی چه کودکان تفکر در روشن تغییرات اولین است معتقد برونر

 کند می



 نمادی شناخت مرحله-۳ تصویر شناخت مرحله-۲  عملی شناختی رحلهم-۱برونر؟ شناختی رشد مراحل

 عملی شناخت است؟مرحله کالمی وغیر یادگیری و عملی کامال مرحله دراین هوش

 ندارد؟ اوجایی ذهن در دورازدیدباشد هرچه و است کردن عمل همان کودک برای کردن فکر مرحله کدام در

 عملی شناخت مرحله

 مرحله:۲                                         عملی شناخت مرحله:۱                 ؟ کنید ذکر را رونرب شناختی رشد مراحل:۱

                          نمادی شناخت مرحله: ۳                                    تصویری شناخت

 سالگی ۳گیرد؟ می شکل سنی چه در تصویری شناخت:۲

 زبان ویادگیری تصویری؟شروع شناخت مرحله عمده ویژگی از:۳

 تصویری شناخت برد؟مرحله می سود ملموس بسیار بصرس تصور از کودک مرحله دراین:۴

 مربوط دهد انجام ذهنی اکنون میداده انجام عملی صورت به قبال کودک در راکه میشودانچه سبب توانایی این:1

 تصویری ناختش برونراست؟مرحله شناختی رشد از مرحله کدام به

 برونر شناختی رشد از مرحل کدام به مربوط کند می نیاز بی ملموس بصری تصورات رااز کودک مرحله دراین:6

 نمادی شناختی است؟مرحله

 ؟زبان وپیاژه برونر نظر اختالف مهم موارد از:۳

 .باشد می شناختی رشد زبان؟مستلزم رشد میاژه عقیده به:8

 است شده درونی ان؟زب شامل تفکر برونر عقیده:۲

  میداند؟برونر زبان در مهارت نتیجه را ذهنی نگهداری به داردورسیدن تاکید شناختی بررشد زبان نفوذ بر وی:۱۲

 عالمتی روش یادگیری کمک به فکری ساخت چیست؟پیشرفت دهنده نشان نمادی اصطالح:۱۱

 سیمون وهربرت نیوول شد؟آل ارائه کسی چه توسط اطالعات پردازش رویکرد:۱۲

 وهربرت نیوول کیست؟آل نظریه میکند مقایسه دستگاه،کامپیوتر رابا وان است الکتریکی مغز انسان ذهن: ۱۳

 سیمون



 ومعقول فعال میگیرد؟؟موجوداتی نظر در صورت چه رابه افراد پیاژه رشدی- شناختی نظریه:۱۴

 میکند تغییر ای حلهمر ونه پیوسته صورت است؟به چه،صورت به رشد اطالعات پردازش نظر از:۱1

 بررسی برای دقیق پژوهش روشهای از استفاده به انها بندی اطالعات؟؟پای پردازش امتیاز،رویکرد مهمترین:۱6

 شناخت

 ومنطقی خطی که وخالقیت میگیرد؟تخیل نادیده را شناخت از هایی جنبه چه اطالعات پردازش رویکرد:۱۳

 نیستند

 حافظه عملکرد ؟الگوی اطالعات پردازش رویکرد نظریه معروفترین از:۱8

 وشیفرین ؟؟اتکینسون کیست نظریه حافظه عملکرد الگوی:۱۲

 ؟ است بخش چند شامل حافظه عملکرد الگوی:۲۲

 بخش۳

 حسی حافظه*

 مدت کوتاه حافظه*

 بلندمدت حافظه*

 فعال حافظه مدت؟ بلند حافظه دیگر نام:۲۱

 ؟ مدت کوتاه حافظه ویژگی:۲۲

  ماست ذهنی سیستم هشیار بخش این*

  میکند کار اطالعات از ی محدود مقدار روی فعاالنه*

 موثر بسیار روشهای سازماندهی*

 جدید مفاهیم یاداوری*

 مدت بلند حافظه ما؟؟ همیشگی دانش شالوده:۲۳



 نامحدود ؟؟ مدت بلند حافظه گنجایش:۲۴

  متفاوت وسرعت گنجایش اما مشابه ذهنی سیستم اساسی ساختار ؟؟ اطالعات پردازش رویکرد پژوهشگران:۲1

 شناخت؟؟ واحدهای:۲6

 طرحواره*

 ذهنی تصور*

 مفاهیم*

 گزاره*

 وقایع، از ای مجموعه یا صفحه یک کننده ومتمایز نوعی خصوصیات از ای طرحواره؟؟مجموعه:۲۳

 ؟؟طرحواره میشود حافظه بیشتر کارایی باعث:۲8

  میشود نامیده سناریو واقعه؟؟ به مربوط طرحواره:۲۲

  گذراست وقایع دربازسازی افراد نظر اتفاق چیست؟؟ سناریو:۳۲

 ذهنی تصور*طرحواره*؟ پیاژه های طرحواره:۳۱

 چیست؟؟ مفاهیم:۳۲

 (پیاژه مراتبی سلسه طبقات) انتزاعی های مقوله

 گزاره؟؟:۳۳

 پیاژه نظر مورد عملیات

 (رشد۱۳۴و ۱۳۳ از صفحه)

 ������������������������هفتم فصل های ونکته سواالت نمونه�������������������

 ارایه بدون دیگر زنگهای صدادرآوردن صوتهاباغذاوبه از بعضی کردن همراه طریق واز طورفعاالنه به توان می

 ���.آورد بوجودمی را فرایندی غذا،چه



 تمییز فرایند

 سناریو   دارد؟ نام چه میکند تعبیر و سازماندهی را تکراری ادهایروید آن طریق از کودک که ای وسیله

 ؟؟گزاره میشود ساخته چیزی چه باشند داشته ارتباط یکدیگر با مفهوم چند یا دو وقتی

 فیزیکی ویژگی   هستند؟ اشیا از ویژگی چه ذهنی تصورات و ها طرحواره

 انتزاعی های مقوله بندی گروه  چیست؟ نمایانگر پیاژه مراتبی سلسله طبقات نمادی مفاهیم

 سیلگر رابرت  داد؟؟ انجام را قاعده ارزیابی رویکرد آزمایش کسی چه

 قاعده ارزیابی رویکرد داد؟ انجام آزمایشی چه سیگلر رابرت

 و منطقی استدالل تغییرات کیفیت پردازان نظریه چگونه ؟که است مناسب موضوعی چه برای سیگلر آزمایش

  میکنند بررسی را شاییگ مساله مهارتهای

 را گشایی میاله مهارتهای و منطقی استدالل تغییرات کیفیت پردازان نظریه چگونه اینکه برای آزمایشی چه

 قاعده ارزیابی رویکرد آزمایش است؟؟ مناسب کنند بررسی

 میپردازد عاتاطال اوری جمع به میکند؟ابتدا چه میشود مواجهه برانگیز سوال رویداد یک با با کودک که هنگامی

  میکند اقدام قاعده یک بندی صورت به جواب به رسیدن برای

 که اطالعاتی نوع داره؟؟به بستگی چیزی چه به میکند استفاوه خود تکلیف در و میرسد بدان کودک که ای قاعده

 اند کرده گردانی رمز آنها

 چه از میدارند بر تکالیف تکامل و الهمس حل برای افراد ک هایی گام ترسیم برای اطالعات، پردازش پژوهشگران

 گردشی نمودار  ؟ میکنند استفاده ای وسیله

 و مساله حل برای افراد که هایی گام ترسیم میکنند؟؟برای استفاده کاری چه برا گردشی نمودار از پژوهشگران

 میدارند بر تکالیف کردن کامل

 شناختی چیست؟رشد پیاژه نظریه  اصلی محور

 پیاژه  است؟ تجربه و رشد متقابل تاثیر از ناشی تحول ستا معتقد کسی چه

 است،؟؟پیاژه سازماندهی و انطباق فرآیند دو مستلزم طرحواره تغییر که معتقده کسی چه



 مستلزم ها طرحواره تغییر و میگردد میسر ها طرحواره تغییر طریق از شناختی تغییرات که است معتقد پیاژه

 سازماندهی و است؟؟انطباق ایند فر کدام

 بنه روان در بیرونی های داده کردن چیست؟؟وارد سازی درون

  برونسازی و فعالیتهاست؟درونسازی کدام شامل انطباق

 محیط با مستقیم است؟تعامل..........با......... طریق از ها طرحواره ساختن شامل انطباق

 ی؟درونساز میگویند چه را بنه روان در بیرونی های داده کردن وارد

 شناختی ؟تعادل برونسازی و درونسازی هدف

 است سازی درون و سازی چیست؟برون اهداف از شناختی تعادل

 است جدید موقعیت یک با شدن همسطح منظور به بنه روان دادن چیست؟تغییر برونسازی

 چه را هست کل با اجزا رابطه دهنده نشان که ها طرحواره سایر به جدید های  طرحواره کردن متصل

 میگویند؟سازماندهی

     جدید های میباشد؟طرحواره.... با.... رابطه دهنده نشان که ها طرحواره سایر به...... کردن متصل از سازماندهی

 کل با اجزا

 تجربی روش و ساده مشاهده است؟ ها روش کدام بین فاصل حد پیاژه بالینی روش

 جویی ؟؟تعادل پیاژه نظام در تحول مهم عوامل از

 است؟پیاژه نظام کدام در تحول عوامل از جویی تعادل

 (نخستین دورانی های واکنش) دوم مرحله میگیرد؟زیر شکل مرحله کدام در کودک عادات نخستین

 حرکتی- حسی هوش چیست؟؟ هوش باالترین ثالث دورانی های واکنش مرحله زیر در

 ثالث دورانی های واکنش مرحله است؟زیر مرحله کدام در حرکتی حسی هوش باالترین

 محوری خود میافتد؟؟ویژگی اتفاق او اطراف در چیز همه میکند تصور کودک ویژگی کدام اساس بر



 عینی میگیرد؟؟عملیات شکل مرحله کدام در کردن ردیف و بندی طبقه توانایی

 تیعملیا میگیرد؟پیش شکل عملیات کدام در ذهنی تصاویر از استفاده و تقلید و رمزی و عالمتی های کنش

 طرفداران  کرده؟ براورد کمتر هست ک انچه از را کودکان استعداد پیاژه که معتقدند رویکرد کدام طرفداران

 اطالعات پردازش رویکرد

 گرا ؟؟نسبی است چگونه کودک دید پیرو خود اخالق دوره در

 ژنتیک اپی بود؟؟اصل اصل کدام به معتقد کلبرک

 بعدی مرحله یک اتمام با و میرود پیش شده ریزی برنامه قبل از مراحل طی اخالق چیست؟رشد ژنتیک اپی اصل

  میشود ظاهر است جدید تجارب و قبل مرحله عناصر از تلفیقی که

 اجتماعی گروه به مقید که است انتزاعی اخالقی اصول سمت به جهش  چیست؟ عرفی پس سطح مهم مشخصه

 نیست خاصی

 است گرفته قرار تردید مورد کلبرک هدیدگا پاداش و تنبیه از اجتناب مراحل: نکته

 برونر است؟؟نطریه استوار ساخت و ذهنی طرحهای اساس بر نظریه کدام

 ساخت و ذهنی طرحهای اساس چیست؟؟بر اساس بر برونر نظریه

  نمادی شناخت و تصویری شناخت  عملی شناخت  برونر؟؟ شناختی رشد مراحل

 اطالعات پردازش رویکرد  است؟؟ فعال اطالعات تغییر و ساختن انتخاب در کودک رویکرد کدام نطر از

 رشد اطالعات پردازش میدانند؟؟رویکرد افزایشی و تدریجی و پیوسته را رویکردی چه

 ازمایشگاهی شرایط به وابستگی و خالقیت و تخیل گرفتن نظر در عدم اطالعات؟؟ پردازش رویکرد معایب از

 است

 محرک این از میتوان شد،آنگاه شرطی محرک یک به مقدارزیادی به سگ یک هنگامیکه دادکه نشان پاولف

 باالتر سطح در شدن شرطی ����.کرد استفاده دیگری خنثای بامحرک ایجادارتباط برای تنهایی شرطی،به

 الک جان ���میگیرد؟ تداعیهاشکل براساس دانش که کرد عنوان کسی چه هفدهم درقرن



 تنهایی رابه زنگ کندوسپس ترشح زنگ،بزاق دادندتاباصدای آموزش سگی به پاولف دانشجویان آزمایش یک در

 ���دارد؟ نام چه جریان این.شد بزاق ترشح باعث سیاه کوشش،مربع ازچند بعد.کردند همراه سیاه مربع بایک

 دوم سطح سازی شرطی

 پاولف���ساخت؟ روشن آزمایش طریق از را تداعی اصل وچندین رفت فراتر ازالک کسی چه

 ���داشت؟ مبذول شناسب روان زمینه در پاولفی اصول کاربرد برای را جدیت بیشترین کسی چه

 واتسون جان

 ۱۴۱تا۱۴۲ صفحات های تست
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 های نظریه_S R۲پاسخ_ محرک های نظریه_۱:شوند؟دودسته می تقسیم دسته چند به گیری یاد های نظریه

 sO Rپاسخ_زنده موجود_محرک

 توجه آنها پاسخ و پذیر مشاهده محرکهای به که دارد تعقل رفتارگرایانی چیست؟به پاسخ محرک های نظریه_۲

 اسکینر و واتسون مانند .ندارند توجهی فرد درون به و دارند

 می رخ زنده موجود در  پاسخ بروز و محرک ارایه هنگام انچه چیست؟ پاسخ_زنده موجود- محرک های نظریه_۳

 .شده داده فراینداطالعات و گر،تفکر مداخله متغیرهای چون هایی نام آن به و دهد

 باندورا آلبرت و سیرز اند؟ کسانی چه اجتماعی یادگیری نظریه صاحبان_۴

 پاوولف ایوان کیست؟ امروزی یادگیری نظریه پدر_1

 پاوولف ایوان نمود؟ اقدام(  conditioned reflex) شرطی های بازتاب مورد در کسی چه_6

 سگها در بزاق ترشح ماهیت کشف شدند؟ منجر کشفی چه به شرطی های بازتاب_۳

 ( innate reflexes)فطری بازتاب است؟ بازتابی چه بزاق ترشح_8

 ( unconditioned stimulus )((us)) غیرشرطی است؟محرک محرکی چه غذا ارایه_۲

 ((conditioned stimulus) (( cs))شرطی محرک است؟ محرکی چه نور_۱۲



 شرطی بازتاب_غیرشرطی بازتاب .است__________نور به بزاق ترشح و_____ غذا برابر در بزاق ترشح_۱۱

 در شدن شرطی_تمییز_محرک تعمیم_خاموشی اند؟ کدام کرد کشف سازی شرطی در پاولف که اصولی_۱۲

 باالتر سطح

 از خودی خودبه بهبودی مقداری ولی است خاموش ظاهرا چه اگه شرطی بازتاب یک که شد متوجه کسی چه_۱۳

 پاولف میدهد؟ نشان خود

 شودچه ل منتق دهد رخ بعدی های سازی شرطی اینکه بدون مشابه های محرک از ای دامنه به پاسخ اگر_۱۴

 محرک تعمیم شود؟ می نامیده

 شرطی محرک به آنها شباهت درجه دارد؟ بستگی عاملی چه به پاسخ ایجاد در مشابه های محرک توانایی_۱1

 ( irradiation) انتشار شود؟ می نامیده چه زیربنایی فیزیولوژیکی فرایند_۱6

 می مشاهده را محرک انتشارتعمیم زیربنایی فیزیولوژیکی فرایند  دلیل به ما که داشت اعتقاد کسی چه_۱۳

 پاولف کنیم؟

 محرک مجدد همراهی بدون شیخامو فرایند اگر شود؟ می ناپدید خودی به خود بهبودی اثر صورتی چه در_۱8

 .یابد ادامه شرطی غیر محرک و شرطی

  اولیه تعمیم شود؟ می منجر تمییز فرایند به چیزی چه_۱۲

 الک میگیرد؟ شکل تداعی براساس دانش که بود کرده عنوان کسی چه_۲۲

 متغیر ای فاصله_ثابت نسبی_ثابت ای فاصله :دسته۴شوند؟ می تقسیم دسته چند به تقویتی های برنامه_۲۱

 متغیر نسبی_

 عشق_خشم_ترس :مولفه۳است؟ مولفه چند شامل هیجان_۲۲

 اسکینر کیست؟ از کنشگر سازی شرطی نظریه_۲۳

 باندورا البرت  ازکیست؟ اجتماعی یادگیری نظریه_۲۴

 ترس سازی شرطی_ هیجان: مولفه ۲است؟ مولفه چند شامل واتسون نظریه_۲1
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 وهشیار آگاهی مطالعه کردکه عنوان۱۲۱۳ سال در گرا رفتار یک دیدگاه از شناسی روان لهانتشارمقا با کسی چه

 ���ندارد؟ علم،جایگاهی عنوان به روانشناسی نگری،در دورن طریق از

 واتسون

 ���باشد؟ باید چیزی چه شناس روان هدف بودکه معتقد واتسون

 رفتار وکنترل بینی پیش

 ���شود؟ گذاشته کنار درروانشناسی باید چیزهایی چه که داشت اعتقاد واتسون

 کنار باید وغیره گرانه،تصویرسازی درون ومحتوا،شواهد ذهنی،ذهن هشیاری،حالتهای قبیل از اصطالحاتی 

 .شود گذاشته

 ���بود؟ چی واتسون عالئق از یکی

 هیجانها سازی شرطی

 ���دارد؟ دوجو هیجانی واکنش چه تولد هنگام در داشت ادعا واتسون

 عشق-خشم-ترس

 ���دادند؟ انجام راچگونه ترس سازی شرطی ورینور واتسون

 موش از که تا کنند شرطی اورا میتوانند ببینند میخواستند را کوچولو آلبرت آزمایش این در

 زمین به را آهنی ی میله دادن چهاربارنشان از بعد اینکه تا نداشت نرسی هیچ سفیدبترسدیانه؟درآغاز

 سر ای وناله ترسید اوآلبرت با موش دادن نشان بعد پنجم کوشش در.شد ایجاد او در خوردن یکه گوبیدوپاسخ

 .بود شده شرطی اکنون او.داد

 ���درامد؟ اساسی شناختی روان نظریه یک بصورت کالسیک سازی شرطی الگوی کسی چه تالشهای بخاطر

 واتسون

 اسکینر ���است؟ کسی چه آن از کنشگری سازی شرطی نظریه

 ����وواتسون اسکینر مورد در نظری شباهتهای

 .بود گرا محیط اوهم.بود عیار تمام رفتارگرای واتسون مثل نیز او



 ���واسکینر واتسون تمایز وجهه

 مطالعه مورد پاولف که پاسخهای ومعتقدبودکه.نبود اوپاولفی سازی شرطی اولیه مدل واتسون برخالف

 پاسخگرهاهستند از مثال رینقراردادبهت

 ���چیست؟ اسکینر دید از پاسخگر

 .میشوند"فراخوانده"شده شناخته محرک یک وسیله به خودکار بطور که هستند پاسخهایی

 کنشگر���دارد؟ نام بودچه اسکینر عالقه مورد بیشتر که رفتار دومین

 (رفتارآشکار) رفتارگرا:اسکینر

 گرا محیط:اسکینرمانندواتسون

 پاولفی:واتسون سازی شرطی اولیه مدل

 کنشگر ازرفتارازنظراسکینر؟ طبقه دومین

 گرا پاسخ شوند؟ می فراخوانده شده شناخته محرک یک وسیله طورخودکاربه به که هایی پاسخ

 دهی پاسخ نرخ گیری اندازه چیست؟ یادگیری شاخص اسکینرمهمترین برای

 آیند می آن دنبال به که ای کننده تقویت های محرک وسیله به ؟شود می کنترل وسیله چه ازنظراسکینررفتاربه

 رفتارکنشگر کندیارفتارپاسخگو؟ می بازی درانسان مهمتری ازنظراسکینررفتارکنشگرنقش

 طورمتناوب به شوند؟ می تقویت صورت چه بیشتربه روزمره رفتارهای

 .گردد رفتاری ومندینیر باعث وناخوشایندکه نامطبوع های محرک ازبین چیست؟ منفی تقویت

 شرطی کننده تقویت_اولیه کننده تقویت کننده؟ تقویت انواع

 .کنیم راحذف آن خواهیم می بلکه نیستیم وی نیرومندکردن درپی که کنیم می راتنبیه کسی چیست؟ تنبیه

 .دارد شناختی جنبه ویادگیری کوشش بدون یادگیری:بندورایعنی نظریه

 آموزد مامی رابه رفتارتازه پیامداحتمالی مشاهده



 .پردازد می ارادی رفتارهای هابه بازتاب جای به است؟ مواردی کنشگرتاکیدبرچه درشرطی

 تفکر است؟ تاکیدکرد درکودکان چیزی چه برنقش دررویکردیادگیری عناصرشناختی بندوراباواردکردن

 ترشح باعث زنگ صدای یمده انجام دفعات آبه کار این صدادرآوریم به سگ ازغذابه قبل رست را زنگی هرگاه

 شرطی پاسخ چیست؟ بزاق خواهدشددراینجاترشح درسگ بزاق

 بازتابی شدن شرطی گرچیست؟ پاسخ شدن طی دیگرش نام

 غذاوآب است؟ اولیه های کننده ازتقویت یک کدام

 شحتر باعث زنگ صدای دهیم انجام دفعات آبه کار این صدادرآوریم به سگ ازغذابه قبل درست را زنگی هرگاه

 شرطی پاسخ چیست؟ بزاق خواهدشددراینجاترشح درسگ بزاق

 بازتابی شدن شرطی گرچیست؟ پاسخ شدن دیگرشرطی نام

 کند دریافت سریعتر هارا پاسخ میتواند کند تقویت رفتارهارابالفاصله که هنگامی دریافت اسکینر

 میگذارد تاثیر محیط به آزمودنی های پاسخ که زمانی ؟ میگیرد صورت زمانی چه کنشگر عامل شدن شرطی

 تقویت های برنامه ؟ میکند مشخص چیزی راجع تقویت زمان

 میشود تقویت پیوسته بطور که رفتاری با مقایسه در میشود تقویت متناوب بطور که رفتاری اسکینر گفته طبق

 شود می خاموش دیرتر

 متغیر ای متغیر،فاصله سبتیثابت،ن ای ثابت،فاصله نسبتی ؟ کدامند تقویت های برنامه اصلی نوع چهار

 جسمانی رشد ؟ آید می پدید رشدی چه با کودک فیزیکی توانایی

 ثرندایک توسط ؟ شد انجام کسی چه توسط رفتارعامل سازی شرطی دردرمورد منظم های بررسی نخستین

 انگیزشی و تقویتی های متغیر ؟ شود می کنترل متغیرهایی چه ی وسیله به شخص عملکردهای

 ثابت ای فاصله های برنامه براساس ؟ میگیرد انجام چیزی چه براساس تناوبم تقویت

 کودک فیزیکی توانایی به دارد؟ اشاره چیزی چه به حرکتی تولید باز فرآیند



 تقویت ؟ داند نمی یادگیری در ضروری کامال را چیزی چه بندورا

 باشد؟ داشته هایی مهارت چه باید شخص شود تولید باز صحیح طور به رفتار اینکه برای

 ضروری حرکتی های مهارت

 دارد؟ ویژه کاربرد زمینه  چند در بندورا ی نظریه

 (جنسیتی های نقش- پرخاشگری یا تهاجمی رفتارهای) زمینه۲

 کنشگر سازی شرطی ؟ داند می چیزی چه موضوع را پرخاشگری کردن اجتماعی:  بندورا

 فرد عملکرد؟ داند می تقویت به وابسته را چیزی چه بندورا

 کنند رفتار خود جنسیت مناسب ی شیوه به ؟ آموزند می چیزی چه شدن اجتماعی دوره طی کودکان

 عملکرد- مستقیم تقویت ؟ گیرد می قرار جانشینی های تقویت تاثیر تحت چیزهایی چه

 ارزشیابی یعنی خود تقویت ی وسیله به ؟ شود می کنترل چگونه شخص های عملکرد این سرانجام

 بندورا ؟ شد قائل تمایز جدید های پاسخ عملکرد و اکتساب بین کسی چه

 جدید های پاسخ عملکرد و اکتساب بین شد؟ قائل تمایز عواملی چه بین بندورا

 کنند می تشویق کنند؟ می کار چه رشد برای مردانه های ویژگی به را پسران: جوامع

 کنند می ترغیب ؟ کنند می ارک چه رشد برای زنانه های ویژگی به را دختران:  جوامع

 را خودشان رفتار ؟ کنند می تنظیم را چیزی چه شدن اجتماعی با افراد

 اجتماعی های تقویت ؟ دهد قرار تاثیر تحت را ای مشاهده فرآیند است ممکن چیزی چه

 مستقیم های تنبیه و ها پاداش ؟ هستند چیزی چه محصول( خود)  کننده ارزیابی معیارهای است معتقد بندورا

 خود ی مشاهده عمل به ؟ پردازیم می چیزی به واقع در بخشیم می نظم را رفتارمان که هنگامی

 خوشبینانه کارآمدی ؟ باشد می سودمند چیزی چه که است معتقد بندورا



 انگیزش ؟سطح دارد چیزی چه بر عمیقی تاثیر کارآمدی خود های ارزیابی دارد اعتقاد بندورا

 کلی های ؟قضاوت نامد می کارآمدی خود ارزیابی را چیزی چه* بندورا

 خودکارامدی عملکرد چیست؟؟؟؟ آگاهی منبع ترین اساسی

 کارآمدی خود ارزیابی ؟ نامد می چه را کلی های قضاوت بندورا

 نشانه۴کالمی ترغیب۳جانشینی های تجربه۲ واقعی عملکرد۱ بندوراچیست؟؟؟؟؟ نظر از خودکارامدی منبع چهار

 ژیکیفیزیولو های

 داریم را توانایی این هم ما که میکنیم استنباط دادن انجام را کاری دیگران ببییتم ما اگر جانشینی؟؟؟ تجربه

 مشابه تقریبا دیگران توانایی میزان باشیم معتقد ما که موقعی دارد؟؟؟ حقیقت موقع چه جانشینی های تجربه

 ماست توانایی

 ترغیب در مان ذاتی توانایی تا دارد بستگی ما وتالش سعی رد؟؟؟؟دا بستگی چیزی چه به ما های موفقیت اغلب

 سخت ما برای که تکالیفی انجام هنگام به زا انرژی های صبحت کند کمک ما به تواند می بیرونی تشویق کالمی

 کند ایجاد توانایی درما تواند نمی است

 کنیم تفسیر کار واریدش برای عالمتی عنوان به را تنش یا خستگی لوژیکی؟؟؟ فیزیو نشانه

 متفاوت ای گونه به دهند؟؟؟؟ می نشان واکنش چگونه مشابه بدنی های نشانه به افراد

 زیربنایی کلی قوانین و اصول یعنی بله دهند؟؟؟؟؟ می انجام را انتزاعی الگوبرداری بندورا ازنظر کودکان آیا

 میکنند استنتاج را خاص رفتارهای

 استفاده خود در جدید کامال رفتارهای تولید برای کنند؟؟؟؟؟ می ای استفاده هچ استنتاجی قوانین از کودکان

 میکنن

 پیاژه است؟؟؟؟ کسی چه شبیه انتزاعی های برداری الگو درمورد بندورا دیدگاه

 فعال عامل گیرند؟؟؟؟ می نظر در چطور را کودک بندورا و پیاژه

 شناختی های قابلیت گذارد؟؟؟؟ می تاثیر تحت را خود محیط چیزی چه از استفاده با بندورا عقیده به

 ورفتار محیط فرد میان جانبه چند تعامل چیست؟؟؟؟ بندورا نظر از متقابل جبرگرایی



 دارد بیشتری اهمیت فردی متغیرهای بود معتقد بندورا رفتار و فرد و محیط عامل سه این از

  گیری یاد ؟؟ اید می وجود به تمرین نتیجه رد که دانست رفتار در پایدار تغییرنسبتا میتوان را چیزی چه

 تقویت  ؟ است چیز چه ب وابسته یادگیری نه و عملکرد بندورا عقیده به

 رفتاری دیدگاه ؟؟؟ کرد درک میشود بهتر بیرونی علل مبنای بر را رفتار دیدگاهی چه طبق

 غیر محرکی اینکه نه میگذارد اثر محیط بر ازمودنی پاسخ که میگیرد صورت موقعیتهای چه در کنشگر..........

 عامل شدن شرطی ؟؟؟؟ بخواند فرا را ان شرطی

 رفتار ؟ است یکسان گوناگون موقعیتهای در و جانوران گوناگون انواع مورد در یادگیری قوانین........ دیدگاه از

 گرایان

 دایکثرن شد؟ انجام کسی چ توسط عامل رفتار سازی شرطی درمورد منظم بررسیهای نخستین

 ثرندایک ؟ پردازند می خطا و رفتار به حیوانات دادکه نشان کسی چه

 تقویت های برنامه ؟؟ میکند تقویت ای برنامه چ را تقویت زمان

 دهند؟؟ می تعمیم مشابه موقعیتهای به را خود پاسخهای جانداران شرطی چه طبق

 (کنشگر) عامل شدن شرطی طبق

 ؟ ببرید نام را تقویت برنامه تقویت برنامه اصلی نوع چهار

 متغیر ای فاصله_۴ متغیر نسبتی_۳ ثابت ای فاصله_۲ ثابت نسبتی_۱

 ÷ثرندایک شد؟ انجام کسی چ توسط عامل رفتار سازی شرطی درمورد منظم بررسیهای نخستین

 ������������������������هشتم فصل های ونکته سواالت نمونه�������������������

 است؟ مرحله چند دارای بوهلر نظر از تحولی مراتب

 مرحله پنج

 سالگی ۱1 تا آغاز از کودکی مرحله:  اول مرحله



 سالگی ۲1  تا سالگی ۱1  از نوجوانی مرحله: دوم مرحله

 سالگی 1۲ الی  ۴1 تا سالگی ۲1 از بزرگسالی اواسط و اوایل مرحله:  سوم مرحله

  سالکی 61 تا ۴1 از بزرگسالی مرحله:  مچهار مرحله

 سالگی ۳۲ تا سالگی 61 از پیری مرحله:  پنجم مرحله

 :هست بوهلر تحولی مراتب از مرحله کدام

 نکرده مشخص را خود هدفهای آنها چارچوب در هنوز که میگذارند سر پشت را سالهایی کودکان مرحله این در

 نگرند؟ می مبهم رتصو به اینده به بزرگساالن کنار در و اند

 سالگی ۱1 تا  اغاز از کودکی مرحله:اول مرحله

 نگرند؟ می مبهم صورت به آینده به بزرگساالن کنار در ،کودکان بوهلر تحولی مراتب از مرحله کدام در

 (سالگی ۱1 تا اغاز از)کودکی مرحله:اول مرحله

 رامورد خود های وتجربه دارد اوتعلق خود ،به او زندگی که میشود متوجه ،کودک بوهلر نظر از مرحله این در

  میاندیشد؟ خود اینده های وظرفیت نیازها وبه میدهد قرار تحلیل

 (سالگی ۲1 تا۱1از) نوجوانی مرحله: دوم مرحله 

 وظرفیت نیازها به و قرارمیدهد تحلیل نورد را خود گذشته تجربه ،کودک بوهلر تحولی مراتب از مرحله درکدام

 دیشد؟میان خود اینده

 سالگی ۲1 تا ۱1 از نوجوانی مرحله:دوم مرحله

 جهت در را خود فالیتهای مینماید،و دنبال را تری ومشخص تر دقیق وهدفهای دارد برناییقرار دوره در بزرگسال) 

 میشود؟ شامل را بوهلر تحولی مرحله کدام.(( میکند سازماندهی انها به دستیابی

 (سالگی 1۲الی  ۴1 تا ۲1 از) گسالیبزر واواسط اوایل مرحله: سوم مرحله

 دارد؟ قرار برنایی دوره در بزرگسال بوهلر تحولی مرحله کدام در

 (1۲ الی ۴1 تا ۲1 از) بزرگسالی اوایل مرحله: سوم مرحله



 میکند؟؟ دنبال را تری دقیق هدفهای بزرگسال بوهلر تحولی مراتب از مرحله دراین

 (سالگی1۲ الی ۴1 تا ۲1 از)  سالیبزرگ اواسط  و اوایل مرحله: سوم مرحله

 مورد را خود گذشته و  ،میاندیشد یافته دست انچه به و مینگرد گذشته به بزگسال بوهلر تحولی مرحله کدام در

 میپردازد؟ بازنگری به اینده ودرباره میدهد قرار ارزیابی

 سالگی 61 تا ۴1 از بزرگسالی مرحله: چهارم مرحله

 .( میپردازد بازنگری به اینده ودرباره میدهد قرار ارزیابی وردم را خود گذشته بزرگسال) 

 میشود؟ راشامل بوهلر تحولی مرحله کدام

 سالگی 61 تا ۴1 از بزرگسالی مرحله: چهارم مرحله

:  چهارم مرحله مینگرد؟ است  یافته دست  انچه به و مینگرد گذشته به ،بزرگسال بوهلر تحول از مرحله این در

 (سالگی 61تا۴1) از یبزرگسال مرحله

 میدهد کامل وانصراف میشود کرده،جدا دنبال زمان این تا که هدفهایی از ،بزرگسال بوهلر تحولی مرحله کدام در

 میزند؟ پا پشت انها به حتی یا میکند پوشی چشم انها از ،یعنی

 ویا داده انصراف دفهایشه از  بزرکسال بوهلر تحولی مرحله این سالگیدر ۳۲ تا 61از پیری مرحله: پنجم مرحله

 میزند؟ پا پست انها به حتی

 (سالگی ۳1 تا 61 از) پیری مرحله: پنجم مرحله

 کدامند؟ است داده انجام نوجوانان روانی ویژگیهای از برخی مورد در الکایند که تحقیقاتی

 قدرت صاحب افراد از انتقاد-۱

  مجادله به تمایل-۲

 خود به توجه-۳

 خودمحوری-۴

 میبالتصمی-1



 وعمل فکر در دوگانگی-6

 ؟.انهاست(محوری خود) بینی نرکز خود تفکر ،از نوجوانان روانی ویژگیهای از برخی:    میگوید پرداز نظریه کدام

  الکایند

) ، قدرت صاحب افراد که برسند اندیشه این به لذا کنند تجسم ارمانی بسیا صورت به را دنیا میتوانند  نوجوانان

 قبول مورد گذشته در که(  لمانمع والدین ازجمله

 . نیستند نقصی بی افراد اند،دیگر بوده وتحسین 

 قدرت صاحب افراد از انتقاد میکند؟ بیان را  الکایند نظریه از مرحله کدام

 بکار جاری مسائل حل در را خود ذهنی های توانایی که است عالقمند نوجوان   الکایند، نظریه از مرحله درکدام

 مجادله به تمایل شود؟ درگیر فراوان اشتیاق با واقتصادی ،مذهبی ،اجتماعی ،فلسفی سیاسی های ثبح ودر بندد

 ارمانی بسیار صورت به را دنیا که چیست؟اینست الکایند نظریه در قدرت صاحب افراد از نوجوانان انتقاد علت

 میبینند

 میپردازد؟انتقاد  حکومت وساختار تماعیاج های ازنهاد انتقاد به ،نوجوان الکایند نظریه از مرحله این در

 قدرت ازصاحبان

 خانوادگی شدید های مجادله از اجتناب وحتی نوجوان ذهنی گسترش به منجر  الکایند، نظریه از مرحله کدام

 مجادله به تمایل شود؟

 همین  وبه دارند بین ذره زیر را او رفتار دیگران ،همواره میکند تصور ،نوجوان الکایند نظریه از مرحله کدام در

 خود به توجه است؟ ونگران حساس خود درباره دیگران وقضاوت افکار نحوه مورد در دلیل

 کنید؟ تعریف را الکایند نظر از خیلی تماشاچی مفهوم

 .دارند  بین ذره زیر  اورا رفتار نوجوان،دیگران تصور در که معنی این به

 خود به توجه است؟ کاربرده به را یالیخ تماشاچی مفهوم ویژگی کدام توصیف در الکایند

 خیالی تماشاچی است؟مفهوم برده کار به مفهومی چه با را نوجوان در خود به توجه ویژگی الکایند

 :که است مطلب این گویای ، الکایند نظریه از مرحله کدام



 است ومعتقد. بیندمی متفاوت و خاص موجودی را وخود میکند تلقی فرد به خودرا،منحصر زندگی تجارب نوجوان

 ؟.میبیند جدا وجهان طبیعت بر حاکم قوانین از را خود که حدی تا ، مستثناست دیگران از اش زندگی وقایع

 خودمحوری

 :  الکایند نظریه ویژگی کدام  طبق

 محوری خود میبیند؟ جدا وجهان طبیعت بر حاکم قوانین از را خود نوجوان که است حدی به تفکر این شدت 

 خودمحوری است؟ کدام ، الکایند نظر ،از  نوجوان پروایانه بی متعددو های پذیری خطر لیاص عامل

 واقعیت عین .است.......... افکارش که میرسد باور این به الکایند،نوجوان نظر از وعمل فکر دوگانگی ویژگی در

 باور این به گاهی یعنی شودمی مشکل دچار خیال از واقعیت تفکیک در نوجوان الگایند،  روانی  ویژگی درکدام

 وعمل فکر در دوگانگی است؟ واقعیت عین افکارش که میرسد

 بینی خودمحور است؟ معتقد شخصی وافسانه پندار نوعی به خود درباره ،نوجوان الکایند ویژگی این طبق

 چیست؟ مارسیا جیمز نظریه ـ۱

 تجارب و باورها ها، توانایی ، ها سائق از هک پویاست و جوش خود ، درونی سازمان هویت مارسیا جیمز اعتقاد ب

 ۲ گیرد می نشات فرد گذشته

 امر واین بیند می متنوع های انتخاب از طیفی مقابل در را خود لذا میشود اگاه متعدد احتماالت از نوجوان اینکه

 . میشود او سرگردانی باعث

 بالتصمیمی است؟  الکایند نظر از نوجوان ویژگی کدام به مربوط

  شده کسب هویت دارای افراد ویژگی ـ۳

 شرایط تحت و دارند باالیی نفس به اعتماد کنند می عمل درایت و فکر با پذیرند انعطاف نوجوانان گروه این در

 برای فراوانی ظرفیت و بوده طبع شوخ  مختارند خود نسبتا افرادی انها دهند می نشان خوبی مقاومت زا فشار

 ۲دارند راندیگ با صمیمی روابط ایجاد

  شده کسب هویت ـ ۱ کدامند؟ است یافته دست هویت نوع چهار به اریکسون نظریه از الهام با مارسیا جیمز ـ۲

 (  هویتی وقفه   _ رس دیر)  یابی خویشتن ـ۴  هویت ابهام ـ۳ رس پیش هویت ـ  ۲



 نوجوانی بحران به کافی تجربه داشتن بدون مارسیا؟ جیمز نظریه طبق رس پیش هویت دارای افراد ویژگی ـ۴

 والدین خصوص به دیگران که هایی برنامه  چارچوب در انها اند کرده پیدا تعهد  احساس خاصی اهداف به نسبت

  وقانون نظم به دارند مذهبی قوی های باور ها ان اند پذیرفته را خاصی اهداف اند دیده تدارک انها برای قبل از

 کنند می پیروی قدرت مرجع از دارندو راسخ اعتقاد

  های  فرهنگ در ۲ شود می بیان آن در که را فرهنگی گرایی نسبت و فرهنگی گرایی جبر مفاهیم کسی چه ـ۱۱

 مید مارگارت   ساخت؟ مطرح کنند می رشد  متفاوت شخصیتهای مختلف

 بودن فرهنگی شناسان مردم از یکی  ؟ بود که بندیکت ـروت۱۲

 فرهنگی نقش پیوستگی نا یا  پیوستگی به را جوانان نو عمده مشکل که این بود؟ چه بندیکت روت استدالل ـ۱۳

 ۲ دارد  بستگی آنان

 نقش  پیوستگی نا یا ؟پیوستگی بود چه بندیکت روت فرهنگی شناس مردم نظر از نوجوانان عمده مشکل ـ۱۴

 دانست می فرهنگی

 را بحرانی گونه هیچ که است نوجوانانی ؟شامل مارسیا  جمیز نظریه طبق هویت ابهام  دارای افراد ویژگی ـ1

 به تمایل و بیخیالند افرادی ظاهرا انها ۲کنند نمی تعهد احساس هم خاصی اهداف ب حال عین در و نکرده سپری

 صمیمی روابط برقراری وتوان هستند تنها خرسندو نا سطحی افرادی رفته هم روی۲ ندارند خاصی اهداف انتخاب

 ندارند دخو اطرافیان با را وخالص

 کسب جهت در افراد این ؟ مارسیا نظریه طبق(  هویتی وقفه و رس دیر) یابی خویشتن دارای افراد ویژگی ـ6

 دل، زنده ، مضطرب ، طلب رقابت افرادی  انها۲ برند می سر به گانه دو حالتی در  وهمواره کنند می تالش هویت

 که ومایلند۲ دارند نزدیکتری  رابطه همجنس غیر الدباو غالبا۲ هستند تعارض  دستخوش حال عین در و حرف پر

 ۲ کند نمی پیدا تحقق  خواسته این انها از بسیاری در البته۲کنند قرار بر صمیمانه روابط نیز دیگران با

 زیست عوامل نقش اینکه ضمن وی ؟ چیست فرهنگی شناسی مردم های چهره از یکی مید مارگارت نظریه ـ۳

 فرهنگی عوامل وی اعتقاد دارد عقیده فرهنگی گرایی جبر به بیشتر کند نمی نفی نانسا رشد در را شناختی

 ۲دهد می شکل را انسان شخصیت

 ساموا بود؟ جزیره کدام در مید مارگارت تحقیقات ـ8

 می  سپری  آشفتگی و تعارض از دور به و کنند؟براحتی می سپری چگونه را نوجوانی دوره ساموآیی نوجوانان

 ۲کنند



 مید مارگارت    ؟ داند نمی فشار و طوفان دوران را نوجوانی فروید انا و فروید ، هال ادعای خالف بر سیک ـچ۲

 شناختی زیست تمایز شامل:    جنسیتی هویت ؟ چیست جنسیتی  آموزی نقش و جنسیتی هویت تعریف ـ۱1

 ۲ است جنسیت  مورد در  اجتماعی های آموزش شامل  جنسیتی آموزی نقش و جنسیت

 معینی جامعه فرهنگ که رفتارهایی و ها ویژگی ؟ کند می توجیه و بررسی را ویژگیهایی چه جنسیتی هویت ـ۱6

 کنند می جیه تو را جنسیت تشدید شناختی و اجتماعی زیستی عوامل داند می مناسب خود مردان و زنان برای

 تناسلی تفاوتهای کشف با جنسیتی نقش و جنسیتی هویت گیری شکل فرآیند   : روانکاوی نظریه اساس بر ـ۱۳

 ۲رسد می پایان به همجنس والد با کودک سازی همانند با و شود می آغاز جنس دو بین

 رفتارهای سایر مانند را  ؟ دانند می چه مانند را جنسیتی آموزی نقش  اجتماعی یادگیری دازان پر نظریه ـ۱۲

 ۲ دانند می ای مشاهده و ای وسیله شدن شرطی از ناشی

 است تغییر قابل غیر و قالبی ، پذیر نا ؟انعطاف است  فرآیندی نوع چه جنسیتی آموزی نقش ـ۱8

 میدانند؟؟ رشد فرایند در فعال موجودی را انسان گرایی رفتار پردازان نظریه خالف بر کسی چه

 ؟ دانند می  ارگذ تاثیر کودکان جنسیتی آموزی نقش در را عواملی چه  اجتماعی یادگیری دازان پر نظریه ـ۲۲

 شیوه همچنین کنندو می دریافت جنسیتی مناسب غیر یا مناسب رفتار برای کودکان که مجازاتهایی و ها پاداش

 می اثر جنسیتی آموزی نقش بر بزرگساالن مشاهده  راه از جنسیتی نقش به مربوط رفتارهای یادگیری های

 ۲گذارد

 مفاهیم  دارد تکیه.................و............. مفاهیم بر روانکاوی نظر همانند  اجتماعی یادگیری  دازان پر نظریه ـ۲۱

 سازی همانند و  گیری سرمشق

 ؟ چیست در  روانکاوی  نظریه با اجتماعی گیری یاد نظریه تفاوت ـ۲۲

 ۲ است استوار  مشاهده یادگیری بر اجتماعی گیری یاد و روانی تعارض وفصل حل بر روانکاوی نظریه

 چامسکی  ��کیست؟ از نگری فطری دیدگاه

 چامسکی �� میایند؟ دنیا به زبان فراگیری ابزار با کودکان همه کسی چه دیدگاه از

 چامسکی ��؟ است شده حک کودکان مغز ساختار در زبان مهارت کسی چه نظر از



 ��گوید؟ می چه زبان رشد مورد در گرا تعامل دیدگاه

 کودکان دیگر عبارت به کنند می تعامل هم با زبان دستاوردهای ایجاد برای محیطی تتاثیرا و فطری های توانایی 

 و وظایف به آورند می دست به تجربه و اجتماعی های تعامل نتیجه در و برخوردارند زبان یادگیری توانایی از

 برند می پی زبان قواعد

 بلوغ تا ماهگی ۱8 بین است  ��شده؟ ائلق را حساس دوره سنی محدوده چه برای چامسکی زبان فراگیری نظریه

 یادگیری نظریه رفتارگرایی��؟ داند می محیطی تأثیرات از ناشی کامال را زبان رشد نظریه کدام

 دنیا به خود جنسیت های عدسی با که شوند می تشویق جا همه کودکان جنسیتی آموزی نقش نظریه کدام طبق

 بم نظریه  ��کنند؟ نگاه

 ��؟ شود می آموخته تقویت و سازی شرطی طریق از دیگر رفتار هر مانند زبان که بود معتقد نددانشم کدام

 اسکینر

 نظریه��؟ زبان درک به مربوط زیربنایی های توانش تا پردازد می زبان عملکرد تبیین به بیشتر نظریه کدام

 رفتارگرا

 ��؟ شود می انجام چگونه سازی همانند دارد رتشه آور الزام مادری پدر به که کردارشناسی دیدگاه اساس بر

 از پس اما گیرد می صورت فرزندپروری دوران در فرزندان برقراری برای سنتی جنسیتی های نقش با سازی همانند

 نمایند ابراز را مخالف جنس های ویژگی تا شود می آزاد زنان و مردان دوران این

 ��است؟ کدام جنسیتی رشد برای نظریه ترین پرنفوذ

 جنسیتی آموزی نقش و جنسی هویت زمینه در شناختی نظریه

 جنسی هویت  ��دارد؟ نقش جنسی آموزی نقش در چیزی چه شناختی نظریه طبق

 ��است؟ چیزی چه با متناسب رفتار داشتن انگیزه شناختی نظریه بقیه

 پاداش نه است جنسی هویت با متناسب رفتار داشتن 

 پیاژه     کیست؟؟؟ دازمطرو واکنش اصطالح

 ������������������������نهم فصل های ونکته سواالت نمونه�������������������



 ��چه؟ یعنی جنسیتی هویت نظریه در جنسیتی ثبات

 کند می ثابت او ظاهر و سنی تغییرات رقم به فرد جنسیت اینکه از آگاهی

 ببرید؟؟؟؟؟؟؟ نام هارا بازی بندی طبقه

 بندی طبقه _ پیازه بندی طبقه_اشترن بندی طبقه _ پرز بندی طبقه_ کر بندی طبقه_گروس کارل بندی طبقه

 بوهلر شارلوت

 ساختاری و تحولی  است؟؟؟ چگونه پیاژه بندی طبقه

 قواعد طبق و دار اعدهق _رمزی ساخت دارای  است؟؟؟ دسته چند کودکانه های بازی پیاژه بندی طبقه در

 هستند تمرینی و ندارند ساختی نوع هیچ که هایی بازی  _هستند

 نظریه این ندارد فرد برای منفعتی نوع هیچ هڪ فعالیتی یعنی است خود در هدف یا هدف بی فعالیت ڪی بازی

 بالدویین ؟ یستڪ از

 است؟اتوتلیسم ردهڪ عنوان است آندرخود آن  هدف هڪ فعالیتی  بیان رابرای...........اصطالح بالدویین

  فرددر هڪ  فعالیت برای نندهڪ ڪمڪ مقدماتی تمرینی یا فعالیتی است عمومی تمرین پیش نوع ڪی بازی

 گروس ارلڪ؟. دهد انجام میخواهد آتیه

 عنوان فروید هڪ هماندواصلی یعنی واقعیت مقابل ودر پذیرد می بازی ڪمال عنوان رابه لذت اصل............

 بوهلر ارلڪ؟.  است ردهڪ

 های نشڪبیندو می نوع ڪی از را آنها ندڪ می ڪنزدی هم رابه وخواب بازی معنا ڪی به......... هڪ وقتی

 داند؟فروید می موثر رادربازی رمزی

 عمل ڪدری هڪحالی در ست نیازها ریڪف بخشیدن تحقق بازی هڪ است اومعتقد.  یستڪ از نظریه این

 الپاردڪ ؟.  است مطرح وسیله و هدف مساله یافته سازش

 سازی وبرون"سازی درون نشڪ دو ؟.دارد واساسی مهم نشڪ چند محیط با درتماس بنه هرروان ازنظرپیاژه

 و ابتدایی و کنشی جنبه بیشتر. نخستین ساخت  هستند؟؟؟ چگونه ها ساخته بوهلر شارلوت بندی طبقه در

 دارد پیشرفته جنبه اخرین ساخت



 اصطالحا _اجتماعی _افرینشی _ تخیلی ببرید؟؟؟؟؟؟؟ نام را بوهلر شارلوت بندی طبقه در هکودکان های بازی

 کنشی

 هایی بازی  _تکمیلی نقش ایفای _ دیگر بازیگر از بازیگر یک تقلید  هستند؟؟؟؟؟ دسته چند گروهی های بازی

 دارند جنگجویی و مبارزه جنبه که

 هستند؟؟؟؟؟؟؟ دسته چند ها بازی و کرد مطرح را بازی ساخت ی مسأله خود. بندی طبقه در بار اولین کسی چه

 گروهی و فردی _اشترن

 بدن فتح و اشیا ساختن یا تخریبی جنبه  است؟؟  چگونه اشترن فردی های ازیب

 عمومی تمرین پیش    ؟؟؟ هستند چگونه ها بازی گروس کارل نظر از

 که هایی بازی _اند اختصاصی کنش دهنده نشان که هایی بازی ؟؟؟؟؟؟ هستند تا چند.گروس کارل نظر از ها بازی

 باش می مطرح عمومی کنش دران

 تقلیدی _ تخیلی _ارثی کنش است؟؟؟؟؟ کرده استفاده هایی بازی چه از خود بندی طبقه. در کرا

 تمرینی بازی?است حرکتی_حسی فعالیت یک بازی کدام

 سالگی۳_۲?است سنی درچه تمرینی های بازی اوج نقطه

 کنشی فعالیت?چیست تمرینی های دربازی بازی شکل ترین ادهس

 تعیین نقش ؟ گرفت نظر در جوانان نو و کودکان رفتار گیری شکل در باید را نقش کدام مارگارت نظریه در ـ۱۲

 فرهنگی نهادهای کننده

 باهدف نیساختما_هدف بی ساختمانی_حرکتی_لذت کسب_کنشی فعالیت?ببرید نام را تمرینی های بازی انواع

 هدف بی ساختمانی?کند بریزدوانباشته هم روی را اشیا میکند سعی کودک تمرینی های بازی از نوع کدام در

 هدف با ساختمانی?گیرد می خود به را یافته سازش کارهای و هنری جنبه تمرینی های بازی از نوع کدام

 سالگی1_۴?است سنی چه در رمزی های بازی اوج نقطه

 های بازی از نوع کدام به کند می خوابیدن به وانمود و زند می خواب رابه خود رختخواب در کودک که زمانی

 رمزی های بنه روان?کند می اشاره رمزی



 سازی جانشین?است رمزی های بازی از نوع کدام به مربوط بتازد آن وبا جاروراسوارشود چوب کودک اینکه مثال

 است کرده زندگی آنها با یا دیده که راتولیدکند هایی صحنه نهاآ جریان در کند می سعی کودک که هایی بازی

 تقلیدی های بازی?است رمزی های بازی نوع کدام به مربوط

 رمزی های بروزبازی?چیست تمرینی های بازی تحول وعلل جهات از یکی

 تمرینی های بازی?باشد می کنشی های بازی معادل بازی کدام

 لذت کسب?چیست برای بازی حکم در بنه روان یک تکرار

 حرکتی_حسی فعالیت?هست فعالیتی چگونه تمرینی بازی یک

 هم کنشی جنبه ساختاری جنبه بر عالوه ها زیرابازی?کاربرد به ها بازی تمام درباره توان رامی کنشی چرااصطالح

 دارند

 بوهلر شارلوت?دارند قرار بندی طبقه کدام در( تمرینی)کنشی های بازی

 تمرینی بازی?دارد را بخشیدن لذت جنبه کودک وبیشتربرای شده شروع ودز خیلی بازی کدام

 بروز دالیل از مرحله کدام به مربوط... میکنیم گوشزد او به بندبازان توسط را سیم روی از عبور ماخطر که موقعی

 ان به قسمتهایی کردن واضافه ها صحنه تولید از...1 مرحله ؟؟.است تمرینی بازیهای زوال و

 از از مرحله کدام به مربوط میکند جبران بازی بصورت برساند انجام به نتواتسته واقع درعالم کودک که ییکارها

 جبرانی بازی 6 مرحله است؟؟ تمرینی بازی وزوال بروز دالیل

 به دستمان کودک با بازی هنگام) ؟؟. است تمرینی بازیهای وزوال بروز دالیل از مرحله کدام به مربوط مثال این

 اورا تنبیه قصد که میفهانیم او وبه کرده دلجویی کودک از بالفاصله کرده برخورد کودک وصورت گونه به تشد

 (نداشتیم

 ؟ است تمرینی های بازی زوال دالیل از مرحله کدام به مربوط مثال این تعارض انحالل...۳ مرحله

 مقصد به برای،رسیدن داشت عجله دلیل به دارد بغل در ای بره که دیده را چوپانی بچه کودک مسافرت هنگام) 

 بازی های چرخه..8 مرحله ( است نشده داده کودک فرصت،به این

 ؟؟ میکند بازی ترتیب وبه سرهم پشت کودک بیشتر تعداد یا نفر۳یا۲ بازی نوع دراین



 نفره چند رمزی بازی

 ؟؟ است اجتماعی کامال نه دارد قاعده نه بازی نوع این

 نفره چند رمزی بازی

 ؟؟ میکند نزدیک واجتماعی دار قاعده گروهی بازی به مارا بازی نوع این

 نفره چند رمزی بازی

 تجسمی؟؟ بازیهای زوال و بروز دالیل

 میکند عمل رمزی بصورت افتد بکار وحرکتی حسی شکل به بنه روان انکه بجای وحرکتی حسی مرحله دراخرین

 ؟؟ تجسمی بازیهای زوال دالیل

 . میشود زیاد رمزها به نسبت کودک توقع روانب تحول با..۱

 .میشود استفاده درونی فکر از رنز از استفاده وبجای گسترش کودک در درونی فکر روانی سازمان باتحول..۲

 .بپردازد جبرانی بافعالیت تعارضها انحالل به مستقیم اجتماعی نظر از کودک ویاتحول سن افزایش با..۳

 .میشود رمزی یباز کاهس موجب شدن اجتماعی..۴

 است رمزی های بازی میزان شدن کاسته عامل واقعی موقعیت...نکته

 .. مییابد تحول شناختی زیبایی هنری فعالیت راستای در رمزی بازیهای...نکته

 ومنطقی فکری ابزارهای کاربرد راه در نمادی گستره با عملیاتی پیش سطح از کودک روانی سازمان سنی چه بین

 سالگی۱۲-۱۱و۲ سن میشود؟؟ متحول

 سالگی۳-6میکند؟ درد را قاعده مفهوم یا پیروی دیگر مفهوم قبل از بهتر سنی چه در کودک

 قاعده مفهوم ؟؟ پیروی دیگر مفهوم دیگر نام

 سالگی۱۲-۱۱ تا۲؟؟ رسد می عینی منطقی عملیات سطح مفهوم به کودک سن کدام در

 . دارد هم رمزی یاجنبه و دارد وجود تمرینی جنبه دران که ؟؟بازی چیست دار قاعده بازی



 دار قاعده بازیهای ؟؟ دهد تغییر میتواند را وقواعد رسد می خودپیروی اخالق له کودک

 وبزرگساالن بزرگتر کودکان دارچیست؟؟ قاعده های دربازی وتقلید منشا

 دار؟؟ قاعده بازیهای بوجودامدن علت

 . است افزایش حال در کودک در مرتبا تقلید قدرت..۱

 .میبیند بزرگساالن زندگی شریک را خود طفل..۲

 .میکند استفاده بزرگساالن الگوهای از..۳

 میکند رااغاز لزرگساالن از تبعیت..۴

 تمرینی و رمزی  شود می دیده بزرگساالن در ها بازی کدام بقایای

 از بعد ؟؟ است برخوردار بیشتری گسترش از  روانی سازمان و کرده پیدار وسیع دار،جای قاعده بازی سنی چه از

 سالگی۳-6 سن

 رمزی های ساخت ؟ دارد کار و سر چیزی چه با رمزی های بازی

 اخالقی تحول های گیری شکل با ؟ دارد کار و سر چیزی چه با دار قاعده های بازی

 می تحقق ، کنند استفاده یافته سازش کارهای جهت در توانند نمی فرد،که در انرژی مازاد اساس بر که فعالیتی

 اضافی انرژی یا کارایی نظریه پذیرد؟

 تمرینی و رمزی  ؟ گیرد می را ها بازی کدام جای دار قاعده های بازی

 اضافی انرژی یا کارایی نظریه ؟ است شده داده نسبت شیلر و اسپنسر به نظریه کدام

 شیلر و اسپنسر ؟ اند داده نسبت کسانی چه به اضافی یا کارایی نظریه

 ؟ بپردازد قوا تجدید و استراحت به وی تا گیرد می صورت است خسته فرد که هنگامی به بازی نظریه کدام در

 خستگی رفع یا استراحت نظریه

 خستگی رفع یا استراحت نظریه ؟ اند داده نسبت الزوارس و شالر به نظریه کدام



 پاتریک است؟ کرده مطرح دامجد فیزیولوژیک بنای زیر عنوان به را خستگی رفع و استراحت نظریه کسی چه

 رفع و استراحت نظریه ؟ است آورده میدان به مجددا فیزیولوژیک بنای زیر عنوان با را نظریه کدام پاتریک

 خستگی

 اجدادی های فعالیت اجمال نظریه ؟ است نظریه کدام بانی هال استانلی

 ؟ بودند کرده تولید شان اجداد هک را هایی صحنه و محتواها که پردازند می بازی به کودکان نظریه کدام

 اجدادی های فعالیت اجمال نظریه

 هال استانلی ؟ است اجدادی های فعالیت اجمال نظریه بانی کسی چه

 اجدادی های فعالیت اجمال نظریه ؟ است نظریه کدام طرفدار یونگ

 ناهشیار گروهی روانی پایگاه یک جستجوی در زیرا ؟ است اجدادی های فعالیت اجمال نظریه طرفدار یونگ چرا

 است

 عمومی تمرین پیش ؟ است فرد آینده برای یافته سازش اعمال زمینه ساختن قرار بر آن هدف نظریه کدام

 کار ؟ شد مطرح کسی چه توسط غریزی های فعالیت دهلیز نظریه

 ۱۲۲۲؟ گرفت قرار توجه مورد سالی چه در جبران نظریه

 نظریه ؟ برد نام توان می را رابینس آن طرفداران از و گرفت قرار وجهت مورد بعد به۱۲۲۲ سال در نظریه کدام

 جبران

 ؟ است کافی یافته سازش اعمال حصول برای اندامی و عصبی نمای و نشو یا نمویافتگی تنها کسی چه اعتقاد به

 تاندیک

 کودکی دوران پویایی نظریه  ؟ است دوره این خاص های فعالیت جزء بازی نظریه کدام در

 کودکی دوران وجود ؟  دارد وجود بازی که است معتقد تاندیک علت چه هب

 تاندیک ؟ است کودکی دوران پویایی نوعی کنش کسی چه اعتقاد به



 می گر جلوه بازی شکل به آن تظاهرات و دارد وجود فرد روانی سازمان در که پویایی و تحرک نظریه کدام در

 کودکی دوران پویایی نظریه ؟ شود

 بازی ؟ چیست برونسازی بر درونسازی اولویت هندهد نشان

 پیاژه ؟ برونسازی به نسبت درونسازی اولویت از است عبارت بازی کسی چه نظر از

 تجسم ؟ است توانای کدام بنای زیر تقلید

 ؟تجسم است توانایی کدام برای ای مقدمه تقلید

 را جوی تعادل هدف و شود می گر جلوه خالی صورت به ها بنه روان در ها فعالیت یا ها کنش وقتی نظریه کدام در

 درونسازی نظریه ؟ بود خواهد بازی منزله به گیرد می انجام که هایی فعالیت این نکند، دنبال

 نکند دنبال را جوی تعادل هدف و شود می گر جلوه خالی صورت به ها بنه روان در ها فعالیت یا ها کنش وقتی

 بازی ؟ بود خواهند چه گیرد می انجام که هایی فعالیت این

 عمومی تمرین پیش نظریه ؟ است کرده مطرح را نظریه کدام گروس کارل

 تقلید  دارد عهده بر مهمی نقش.........  گیرد می انجام یافته سازش اعمال که های گروه

 ۱۳۳صفحه

 میشود؟ تقسیم دسته سه به تقلید تحول های دوره کلی طور به 

 سالگی دو ات تولد از اول دوره(الف

 سالگی هفت دوتا از دوم دوره(ب

 بعد به سالگی هفت از سوم دوره(ج

 

  میگیرد؟ قرار دیگر کودکان و محیطی محرکهای تاثیر تحت کودک دوره این در

 (حرکتی -تقلیدحسی) سالگی دو تا تولد از

 دوم مرحله میباشد؟ حرکتی - حسی تقلید دوره از مرحله کدام به مربوط صوتی سرایت



 نظامدار تقلید کند؟ تقلید مجموعه یک بعنوان یعنی کلی طور به را اصوات یا حرکات مجموعه است قادر دککو

 عملیاتی پیش تقلید میشود؟ نامیده چه تقلید نظر از سالگی ۳ تا ۲ دوره

 صوتی سرایت ؟ است کودک شدن اجتماعی مقدمه تقلید تحول از مرحله کدام

 تقلید  میگردد؟ محدود بسیار حد در فعالیتها و میکند تقلید را ای شناختهنا موقعیتهای کودک مرحله این در

 گهگاهی

 کدام جز ویژگی این شود او گریستن تحکیم یا تقویت موجب أطفال سایر گریه است ممکن کند گریه کودک اگر

 حرکتی - حسی تقلید  است؟ تقلید های دوره از یک

 قادر کودک ملموس یا محسوس نشانه یک برداشتن با یعنی میشوند جدا هم از وسیله و هدف تقلید گونه این در

 نامرئی حرکات تقلید کند؟ تقلید الگو یک از است

 عملیاتی پیش تقلید میگیرد؟ خود به تجسمی جنبه تقلید ای دوره چه در

 کدامند؟( حرکتی-تقلیدحسی) سالگی ۲ تا تولد از اول دوره مراحل

 .است بازتابی های ازیس فراهم شکل به تقلید: اول مرحله

 شرطی بازتابهای تحقق و نخستین دوران واکنشهای بروز زمان و میگیرد شکل عادتها نخستین: دوم مرحله

 .است

 .میگردد میسر مرحله این در نظامدار تقلید: سوم مرحله

 نامرئی حرکات تقلید:  چهارم مرحله

 .است انجام قابل نظامدار شکل به و آسانتر صورت به نامرئی موقعیتهای تقلید: پنجم مرحله

 .میکند بروز الگو غیاب در تقلید یا معوق تقلید ظرفیت: ششم مرحله

 ؟؟ است بینی میان خود مهم و کلی های مکانیزم تاثیر تحت کودک تقلید تحول دوره کدام در

 عملیاتی پیش تقلید( سالگی هفت تا دو)   دوم دوره

 ؟ گیرند می خود به عملیاتی جنبه و کنند می پیدا بیشتری تحول لیعق فرایندهای تقلید تحول دوره کدام در



 بعد به سالگی هفت از سوم دوره

 ؟ شود می آمیخته هم در فرد روانی اصلی مسله با دوره کدام در تقلید

 بعد به سالگی هفت از سوم دوره

 ببرید؟ نام را تقلید های نظریه

 غریزی نظریه

  ادارکی- حرکتی های مکانیزم نظریه

 سازی برون نظریه

 بندورا نظریه

 ؟ است شده تعیین پیش از مکانیزمی تقلید کسی چه نظر از

 دوگال مک

 ؟ شود می معرفی چگونه تقلید شناسی روان مختلف مکاتب در

 می خوانده اجتماعی الگوی از تبعیت و اجتماعی محیط با تطبیق غریزه که شود می معرفی غریزه یک عنوان به

 شود

 ؟ است نشده داده فرد به ابتدا از و  ندارد غریزی جنبه وجه هیچ به تقلید که داد نشان کسی چه مطالعات

 گیوم

 ؟ کند می معرفی چگونه را تقلید گیوم

 نشده داده فرد به ابتدا از و شود می ساخته روانی زمینه در تدریج به و ندارد غریزی جنبه تقلید

 ؟؟ کرد مطرح بار اولین برای سیک چه را تقلید حرکتی- روانی مکانیزم نظریه

 بوگاسن فین

 ؟ است مکتب کدام شناسان روان از ویزاکر فن



 گشتالت مکتب

 ؟ است مطرح ان در حرکتی- حسی جنبه ابتدا زند می سر انسان از که عملی هر که بود معتقد کسی چه

 ویزاکر فن

 ؟ است مورد کدام بنه روان قطب دو پیاژه نظریه اساس بر

 سازی برون و سازی درون

 عاملی چه نباشد کار در جویی تعادل هدف و باشد داشته تقدم سازی درون بر سازی برون اگر پیاژه نظریه طبق

 ؟؟ شود می پدیدار

 تقلید

 ؟ اورد می وجود به را تقلید بنه روان در عامل کدام اولویت پیاژه نظریه طبق

 سازی برون

 ؟ دارد فرآیند چند تقلید که است معتقد بندورا

 انگیزش- تولید- نگهداری - توجه  فرآیند ۴

 ؟ دارد فرآیند چند تقلید که است معتقد بندورا

  دارد شباهت بیشتر انها به که الگوهایی به توجه-----توجه  فرآیند ۴

  کالمی و تصویری صورت دو به الگو اعمال گردانی رمز-------نگهداری - 

 بازخورد و تمرین توانایی داشتن الگو دراوردن اجرا به برای-------تولید- 

 افتد نمی اتفاق باید که طور ان یادگیری انگیزه بدون--------انگیزش- 

 و تصویری صورت دو ؟ گیرد می شکل صورت چند به اعمال گردانی رمز نگهداری فرآیند طبق بندورا نظریه در

 کالمی

 دارد وجود تنبیه و تقویت از که ظاریانت ؟؟؟ است موثر بندورا نظریه در تقلید ماهیت در عوامل کدام



 بندورا است؟ معتقد کسی چه است الزم خورد وباز تمرین توانایی داشتن الگو اعمال درآوردن اجرا برای تولید

 اجتماعی وموقعیت ومقام سن،جنس مثل باشند داشته بیشتری شباهت آنها به که کند می توجه الگوهای به افراد

 بندورا است؟ معتقد کسی چه موثرند توجه فرایند در گر اهدهمش تجارب شخصی ،صفات الگو

 ببرید؟ داردنام وجود فرایند چند تقلید در بندورا

 انگیزش-۴تولید-۳نگهداری-۲توجه-۱فرایند چهار

 است کسی چه گفته به گیرد می صورت گر مشاهده ذهن در وکالمی تصویری دوصورت به الگو اعمال گردانی رمز

 بندورا ؟

 اماعملگردفرد نیست دریادگیری ضروری عامل یک.... افتد نمی اتفاق باید که طوری آن....جریان... دوجو بدون

 .میدهد قرار تاثیر راتحت

 تقویت-انگیزه

 ماهیت-تنبیه-تقویت .است تقلیدموثر......وجوددارددر....و..... از که انتظاری

 یباز دوران نامند؟ می دورانی  راچه کودکی دوران آخر سالهای

 سالگی۲تا۳و6تا۴ میشود؟ دیده سنین چه در ترتیب به بازی میزان وبیشترین کمترین

 رابر بازی بندی طبقه کرد؟ تقسیم بازی چه وبه داشت تاکید چی به بازی بندی طبقه در بار اولین برای اشترن

 کرد تقسیم واجتماعی فردی بازیهای را وآن داشت تاکید بازی ساخت

 حرکتی-حسی دوره به میرسد؟ اوج به های  دوره چه به تمرینی بازیهای در

 ها بنه روان .است.........شدن تجسمی رمزی های بازی بروز علت

 تقلید کند؟ می ایجاد را چیزی چه بردرونسازی برونسازی اولویت پیاژه نظر  از

 ادراکی-یحرکت .میاورد وجود رابه تقلید......-.... مکانیزم بوکاسن ادراکی-حرکتی نظریه اساس بر

 

 



 

 

 

 

 


