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 ............ حوزه مطالعاتی که به آگاهی یافتن از ثبات و تغییر در طول عمر )لقاح تا مرگ( اختصاص یافته است.  .8
  کردارشناسی  (د رشد (ج یادگیری (ب رسش (الف 

 کند. های خاص ......... را مشخص می عبارت است از تغییر ........ در تفکر، احساس، و رفتار کردن که دوره stageمرحله   .9
  رشد -کیفی (د یادگیری -کیفی (ج رشد -کمی (ب یادگیری -کمی (الف 

 عبارت است از:  maturationتعریف رسش   .0
 شود. طبیعی شکوفا می طور روند رشدی که به صورت ارثی تعیین شده و به (الف 

 شود. روند رشدی که به صورت وراثتی تعیین شده و با تمرین شکوفا می (ب
 شود. طور طبیعی شکوفا می روند رشدی که به صورت تجربی تعیین شده و به (ج
  شود. روند رشدی که به صورت تجربی تعیین شده و با تمرین شکوفا می (د

بوه کودام یوز از مووارد زیور اشواره « شووند های خاصی پدیدار می های تازه و متفاوت درک کردن دنیا و پاسخ دادن به آن در زمان که به موجب آن روش فرایندی»  .4
 دارد؟

  رشد ناپیوسته (د رسش (ج مرحله (ب رشد پیوسته (الف 
 :نیستکدام یز از موارد زیر جزو مفروضات دیدگاه عمرنگر   .0
  پذیر است رشد انعطاف (د رشد معلول محیط است (ج جهتی است رشد چندبعدی و چند (ب رشد دایمی است (الف 

تعوار  ......... درموورد پسورها و تعوار   برنود دبسوتانی از تحریوز انودام تناسولی لو ت می بر اساس مرحله ........... نظریه فروید هنگامی کوه کودکوان پیش  .6
 شود. ............. درمورد دخترها ایجاد می

  ادیپ-الکترا-آلتی (د الکترا -ادیپ -آلتی (ج الکترا-ادیپ-مقعدی (ب ادیپ-الکترا-مقعدی (الف 
کنود جوجوه نزدیوز  ها، ماننود اازهوا، کوه تنومین می ، ............. است، یعنی رفتار تعقیب کردن جوجه پرنودهکند مشهورترین الگوی رفتاری که به بقا کمز می  .9

 مادر خواهد ماند، تغ یه خواهد شد و از خطر در امان خواهد ماند.
  پذیری الگوی نقش (د پایی-الگوی سری (ج الگوی تکامل (ب  الگوی بقا (الف 

 کند. یابد تمرکز می ای که فرهنگ به نسل بعدی انتقال می نحوهاین دیدگاه بر   .1
 فرهنگی ویگوتسکی-نظریه اجتماعی (ب پویشی فروید نظریه روان (الف 

  اجتماعی اریکسون-نظریه روانی (د نظریه پدیدار شناختی کارل راجرز (ج
 فرستند. ها را به یکدیگر می شوند، پیام با آزاد کردن مواد شیمیایی به نام .............. که از سیناپس رد می ها نورون  .2
  های عصبی انتقال دهنده (د هورمون رشد (ج استیل کولین (ب تیروکسین (الف 

...........، کنتورل  براساس ...............، کنترل حرکتی سر قبل از کنترل دست ها و تنه، کنترل دست هوا و تنوه قبول از کنتورل پاهوا واقود میشوود. براسواس ...  .83
 شود. ها و انگشتان واقد می سر، تنه، و بازو قبل از هماهنگی دست

 پیرامونی-پایی/ گرایش مرکزی-گرایش سری (ب گرایش حرکات درشت / گرایش حرکات ظریف  (الف 
  پایی-پیرامونی/گرایش سری-رایش مرکزیگ (د  گرایش حرکات ظریف / گرایش حرکات درشت (ج

 کنند. (، تغییرات در ........... را توجیه میorganization( و سازماندهی )adaptationدر نظریه پیاژه دو فرایند انطباق )  .88
  شناخت (د رفتار (ج رشد (ب ها طرحواره (الف 
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هوای قودیمی تنظوی   آیود و یوا طرحواره هوای جدیود بوه وجوود می براساس مفهوم ................ ژان پیواژه زموانی کوه تفکور بوا محویس متناسوب نباشود، طرحواره  .89
 شود. می

  سازی بیرونی (د دهی سازمان (ج انطباق (ب سازی درونی (الف 
 ای از تکالیف اشاره دارد که:  مفهوم خاص ویگوتسکی، منطقه مجاور رشد به دامنه  .80

 ها را انجام دهد. تواند آن ها برآید ولی با کمک افراد ماهرتر می تواند به تنهایی از پس آن کودک هنوز نمی (الف 
 دهد.ها را انجام  تواند آن کودک نه به تنهایی و نه با کمک افراد ماهرتر نمی (ب
 تواند توانمندی خود را افزایش دهد. تواند انجام دهد ولی با کمک افراد ماهرتر می کودک به تنهایی می (ج
  اند. از طریق وراثت و محیط فرهنگی اجتماعی آموخته شده (د

 شود. جلوه ترس در دو سال اول زندگی، ترس از بزرگساالن اریبه است، پاسخی که .......... نامیده می ترین رایج  .84
  اضطراب غریبه (د اضطراب جدایی (ج اضطراب اجتماعی (ب اضطراب فراگیر (الف 

کنی  لو ت ببوری  و در مواقود اسوترس  هوا تعامول موی شود وقتی با آن می...........، پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاصی در زندگی خود داری  که باعث   .80
 ها احساس آرامش کنی . از نزدیکی آن

  عشق (د دلبستگی (ج وابستگی (ب دوستی (الف 
 های زیر به منحنی رشد اشاره دارد؟ کدام یز از گزینه  .86

 کودکی و رشد کند در طول نوجوانی. رشد سریع در طول نوباوگی، رشد سریعتر در اوایل  و اواسط (الف 
 رشد کند در طول نوباوگی، رشدکندتر در اوایل  و اواسط کودکی و رشد سریع در طول نوجوانی. (ب
 رشد سریع در طول نوباوگی، در اوایل  و اواسط کودکی و در طول نوجوانی. (ج
  و دوباره رشدسریع در طول نوجوانی. رشد سریع در طول نوباوگی، رشدکندتر در اوایل  و اواسط کودکی (د

کنود کوه بورای رشود مغوز و تواثیر کامول هورموون رشود بور انودازه بودن  هورمون محرک اده تیروئیود، اوده تیروئیود را بورای آزاد کوردن .............. تحریوز می  .89
 ضروری است.  

  هیچکدام (د دهنده عصبی انتقال (ج تیروکسین (ب هورمون رشد (الف 
 عملیاتی، .............. است. ترین نارسایی تفکر پیش اساسی  .81

  نگهداری ذهنی (د خودمحوری (ج خودخواهی (ب ناپذیری برگشت (الف 
 کنی . ها می های مرتبس با این قناوت هایی است که درباره ارزش خود و احساس ......... قناوت  .82

  همدردی (د زنی گمانه (ج عزت نفس (ب خودپنداره (الف 
اهت دارد بر اساس دیدگاه پردازش اطالعات مفهوم ............، به توانایی تشخیص دادن این موضوع که آیا یز محورک بوه محرکوی کوه قوبال دیوده شوده شوب  .93

 یا نه، اشاره دارد.
  بازشناسی (د نظریه ذهن  (ج وریآیاد (ب بازداری (الف 
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