
 

 :.  به نام بی نام او .: 

 

ای  و  تره برره ک کوی بواه رزتتتتتتترمتاه زتتتتتتت آرزتتتتتتتت تتتتتتت    ای  رری   مررحل یک  رر همیشتتتتتتت    ،هتموخش آهت و  تستتتتتتتر راس ای یرزتتتتتتتشته ریر ت   ار تتتتتتتش 

طوی ک   همتس    تتتتتوا رین نیتر بیش رر هر رمتس رحستتتتتت  م   ،ک  بت مبتحث حجیم و  تتتتتهی  ب  هم مورت  هستتتتت یم تتتتت ت تتتتت    متن   یورس ره  ی تتتتتش 

 ای چهتی مرحل  کلی بتی  صویت گیرا: تسر راس ای مورقع گونتگوس و ،ارنی م 
 

 یر پیش رر  روع مطتلعتت هر ای  نگته ک ی   هته پیشزتل هتهک کوی هر ای  ای  : زورالت پیش از شروع مطالعات  1

  یر بزنی  تت کم  بت  کل کلی زورل اهی آس  صل آ  ت  و   هته طبق  ب  ه   ه رنشهته هر  صلتسر  هنگام مطالعات:   2

 بزنی   ای مبحث ای هر رر هر ر تاه یر هته تسربرره تسلط بیشتر،   پس از دو دور مطالعه وکسب تسلط نسبی بر مطالب:   3

 هته پیش یر ب   کل زتل ب  زتل بزنی  و ایص  بگیری   هته ک کویهته زتلتسر  دیک به کنکور: نز   4
 

ای رخشیتیتتس   )برره هر او ک کوی ورریت علوم و ورریت به ر تر شتنا ت ی  ها  پیش رشتهه روا ستا بانک تست  کنکورها    ،رول مرحل  برره 

همتس بتنک  رر نیز،   چهتیممرحل  برره  یو    م شتس  تتزورهته رنشهته هر  صتتتتتتتتل رر تستتتتتتتترب  زتتتتتتتترر   ، هم  رن تستتتتتتتتر  اوممرحل  برره   قرری اریا 

 ک ی    رزشفتاه م گیرن    )ک  ای مرحل  رول نیز مویا رزشفتاه قرری م   هته گذ ش هته ک کویهته زتلتسر
 

تهی   تتتتتتت ه  تستتتتتت  زنی  مرحله ستتتتتتومای پتستتتتتتتا ب  نیتر  تتتتتتتمت ای  ،  درس به درس کیها  بانک تستتتتتت  ها مجموعهرین مجموع  ای ک تی زتتتتتتتتیر 

بت بری تتتتت    ،رن  تتتتت ت تتتتت   ک  ای آس ای  مستتتتتلط بواهیورس ی تتتتتش     هته برتر ک کوی رزتتتتتر  ب  رین  تتتتتکل ک  برره هر ای ، یک یت چ   نفر رر یتب 

کنکور  داوطلبا   برگز  ه ک  قتبل رزتتشفتاه    هتهزتتتل رخیر، رق رم ب  گز  ش تستتر  20 تت ت تت   ری تت  و اکتره  هته یورس زتتورالت تمتم ک کوی 

 رن    بت  ، کراه رو پیشکارشنا  ی ارشد و دکتر   
 

 

 
 

 

 نکتت ر ر یر ب  ختطر ار ش  بت ی :   ،ای رزشفتاه رر رین مجموع 

 بع  رر اوی اوم مطتلعتت رزر، ای رین رمی   بت مشتویتتس مشویت ک ی    رمتس راس رین نوع تسر  1
ً
 هت غتلبت

 هته رنشهتی  مطتلعتت و بت مشویت بت مشتویتتس، ببی ی   زتل رخیر یر ت هت ای اویه  3هته ک کویهته پتسا تسر  2

 بتی  ای ک تی مطتلع  تتمع مرین تسر  3
ً
 طتلب، رزشفتاه  ون  هت تتیگز ن مطتلع  مطتلب رصلی نیس    و حشمت

هته ک کوی ورریت به ر تتتتتتتتتتتتر )و بتلعس،  رر هر ای ،  هستتتتتتتتتتتت ی ، راس تستتتتتتتتتتتترک کوی ورریت علوم )یت به ر تتتتتتتتتتتتر  رگر اروطلب   4

 تورن  ب  تسلط بیشترتتس بر یوه مبتحث هر ای  کمک ک     م 

  jozavat@kayhanravan.irوا  بت مت رر طر ق صتتتتمیمتن  آمتاه  تتتت ی س نیررت و پیشتتتت هتارت  تتتتمت عز زرس ای یربط  بت رین مجموع  خورهیم ب

 ای تمت  بت ی  
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   نوپایی کودکی اول: رشد در نوباوگی و چهارم ل صف
 

 (          83)سراسری  دهد؟های اضطراب جدایی را در چند ماهگی نشان میکودک، اولین نشانه .1

1) 8-7   2 )9-8   3 )10-9   4 )11-10         

 تواند عمق را تشخیص دهد؟دهد که کودک خردسال میکدام آزمایش نشان می .2

 پذیری( برگشت4    ( بقای حجم3  پرتگاه دیداری ( 2   جاندارپنداری (1

 (85گردد؟ )سراسری لبخند اجتماعی در چه سنی در کودک پدیدار می .3

 های هشتم تا دهم( ماه3  های دوم تا چهارم ماه (1

 های یازدهم تا دوازدهم( ماه4  های پنجم تا هفتم ماه (2

 (86)سراسری . است ................. طرحواره از نظر روانشناسان شناختی شامل .4

 بازنمایی کلیه خصوصیات یک شیء (1

 بازنمایی تصویری خصوصیات موجود در یک شیء (2

 بازنمایی کالمی کلیه خصوصیات یک شیء  (3

 بازنمایی عناصر اصلی موجود در یک شیء (4

. ای داردروثی قابل مالحظهه موزمین .................... آرنولد باس و رابرت پالمین در مطالعات خود بر روی کودکان دریافتند که صفت .5

 ( 86)سراسری 

 آمیزی( مردم4    ( خودجوشی3  داری ( خویشتن2   پرخاشگری (1

 (75-76وزارت بهداشت )معموال ترتیب رشد رفتارهایی مانند غلتیدن، سینه خیز رفتن در میان کودکان:  .6

 . ( کامال یک خصوصیت فردی است3  .  متفاوت است (1

 .  ( یکسان است 4  . شی کودک داردبستگی زیاد به محیط پرور (2

 (76-77)وزارت بهداشت  باشد؟کدامیک از عبارات زیر در مورد رشد صحیح نمی .7

 . های حرکتی پایدار نیستاثر تحریک اولیه و با محرومیت از آن بر مهارت (1

 .  زبان، مهارتهای فکری و رشد هیجانی پایدارتر است های اولیه بر رشد اثر محرومیت (2

 .  گذاردننده اولیه بر رشد ذهنی بعدی اثر میانگیزاهای برمحیط (3

 . های بعدی را تغییر دهدتواند رشد توانایی به لحاظ اینکه در رشد، شرایط اصلی خود کودک است، اثرات محیطی نمی  (4

 (76-77شت )بهدا شود؟خمکی پسر، در کدامیک از خصوصیات زیر بیشتر دیده میدر تحقیقات به عمل آمده بر روی دوقلوهای یک ت .8

 ( رفتارهای اجتماعی4   آمیزی( مردم3   ( فعالیت2  پذیری هیجان (1
 (                77-78وزارت بهداشت ای جدایی از والدین دخیل هستند؟ )هکدامیک از عوامل ذیل در شدت و ضعف ترس .9

 ( رشد توان حافظه 3    رسش (1

 ( تشکیل مفهوم خود 4    پروریشیوه فرزند (2

 (    79-80)وزارت بهداشت  شود؟آمیز آن در چه سنی حاصل می شیئی و چنگ زدن موفقیت  راز کردن دست بطرفتوانایی کودک در د .10

 ماهگی   9( 4  ماهگی   7( 3    ماهگی 6( 2  ماهگی   5 (1

 (        79-80وزارت بهداشت  ) های اولیه، در رشد کدامیک از مهارتهای زیر پایدارتر است؟اثر محرومیت .11

 ( اجتماعی4    ( احساس عاطفی3    ( کالمی2   حرکتی (1

 (                               79-80وزارت بهداشت ).  .................. ین کودکانمعموال ترتیب رشد رفتارهایی مانند غلتیدن و سینه خیز رفتن در ب .12

 .  ( یکسان است 3  .  متفاوت است (1

 . یت فردی است( کامال یک خصوص4  . بستگی زیادی به محیط پرورشی کودک دارد (2

 (    81-82)وزارت بهداشت  مفهوم طرحواره چیست؟ .13

 رویدادهای جهان واقعیبازنمایی انتزاعی از اشیاء یا  (1

 بازنمایی اطالعات از طریق فرایند ادراک (2
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 .  بازنمایی و به خاطر آوری اطالعات که قبال به حافظه سپرده است (3

 ثبت، ذخیره کردن و پردازش اطالعات (4

 (81-82)وزارت بهداشت  ی چه نوع واکنشی است؟ن قبل از دو ماهگلبخند زدن کودکا  .14

 ( شناختی4   ( فیزیولوژیک3  ( عاطفی                     2  اجتماعی                        (1

 (   83-84)وزارت بهداشت  باشند؟نوباوگان به طور طبیعی از چه سنی قادر به شناختن افراد خانواده و لبخند زدن در برابر آنان می .15

 ماهگی 6-7( 4    ماهگی 5-6( 3    ماهگی 4-5( 2   ماهگی 4-3 (1

 (                            83-84)وزارت بهداشت  رسد؟سنی به اوج میاضطراب جدایی در چه  .16

 ماهگی  18( بعد از 4    ماهگی 16-18( 3    ماهگی 14-18( 2   ماهگی 12-8 (1

 (83-84وزارت بهداشت خیز رفتن در بین کودکان: )سینه ن ومعموال ترتیب رشد رفتارهایی مانند غلتید .17

 .  ( یکسان است 3  .  داردبستگی زیاد به محیط زندگی  (1

 .  ( متفاوت است 4  . کامال یک خصوصیت فردی است (2

 (83-84)وزارت بهداشت  رشد شناختی به چه عواملی بستگی دارد؟ .18

 ( یادگیری + تقویت           3       یادگیری + تجربه (1

 ( هوش + تجربه 4       یادگیری+  هوش (2

 (              84-85)وزارت بهداشت  شود؟ها به ویژه والدین از چند ماهگی شروع میلبخند کودک در برابر چهره  .19

1) 2   2 )4    3 )6    4 )8 

 (                     84-85)وزارت بهداشت  گیرد؟کدام یک از عالئم رشدی زیر زودتر در کودک شکل می  .20

 ( خنده اجتماعی4    ( اضطراب جدائی 3   ( لبخند زدن2  اب از غریبه طراض (1

21. Sepration anxiety (  85-86)وزارت بهداشت  آید؟در چه سنی به طور معمول پدید می 

 ( باالی یک سالگی 4    ماهگی 9-12( 3   ماهگی 7-8( 2     ماهگی 7زیر  (1

 (       85-86)وزارت بهداشت   کند؟خود می در حدود چه سنی کودک شروع به تقلید حرکات چهره مراقبین  .22

 ماهگی  10( 4    ماهگی 8( 3  ماهگی   5( 2       ماهگی 3 (1

استفاده از کلمه هاپو به احتمال زیاد نشان  .  کنندها و گوسفندان استفاده میها، گاوها، گربهکودکان دو ساله مثال از کلمه هاپو برای سگ .23

 (         86-87وزارت بهداشت د که بطور کلی کودکان دو ساله: )دهمی

 .  اندهنوز هر بعدی از جهان را همانند بزگسال متمایز نکرده (1

 .  ها و گوسفندان مثل هم هستندها، گاوها، گربه بر این باورند که سگ (2

 . هاپو یک معنی وسیع قائلند  برای واژه (3

 . دهندن میدر برابر قراردادهای بزرگساالن در مورد استفاده از این واژه مقاومت نشا (4

 (        87-88)وزارت بهداشت  کدامیک از اظهارات زیر در مورد رشد طبیعی تکلم و زبان یک کودک، درست است؟ .24

 .  شناسدتا سن یک و نیم سالگی اسم خود را نمی (1

 .  تر را نداردای یا طوالنییان دو سالگی، توانایی به کار بردن عبارات دو کلمهتا پا (2

 .  ای دارندال دارای فعل و فاعل هستند و ساختار سادهسازد که معموی می در سه سالگی جمالت    (3

 . اگر، زیرا( نیست)تا پایان چهارسالگی هنوز قادر به استفاده مناسب از حروف ربط  (4

 (       87-88)وزارت بهداشت   رسد؟ماهگی به درک و دانستن چند کلمه می 18کودکان تا سن رشد زبان  .25

1) 50   2 )100    3 )150    4 )250 

 (89-88وزارت بهداشت )  رسد؟اضطراب جدائی از مادر در چند ماهگی به اوج خود می .26

1) 8   2 )10    3 )12    4 )14 

 (          89-88وزارت بهداشت ست؟ )بیگانه در کودکان درست اکدامیک از موارد زیر درباره اضطراب  .27

 .  اضطراب در آغوش مادر در رابطه با افراد ناآشنا (1

 .  ن وابسته است اشی از جدایی از کسی که کودک به آاضطراب ن (2
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 .  اضطراب ناشی از دلبستگی ناایمن در بزرگسالی است (3

 .  شودماهگی در کودک مشاهده می 8تنها قبل از  (4

 (            90-91)وزارت بهداشت  کنند؟ماهگی بیان می حدود چند را کودکان در معموال اولین کلمه قابل تشخیص .28

1) 12   2 )8    3 )10    4 )15   

 (        81-82دکتری وزارت بهداشت شود؟ )چه سنی در کودکان ظاهر می  اولین شناخت هویت جنسی در  .29

 سالگی   3ماهگی تا  19( 3      سالگی 12-6 (1

 ماهگی 5-6( 4          ماهگی 24-18 (2

 (81-82ت بهداشتدکتری وزارباشند؟ )و نگهداری ادرار خود می کودکان به طور متوسط در چه سنی قادر به کنترل .30

 سالگی به باال 5/4( 4    سالگی 4 -5/3( 3    سالگی  3 – 5/2( 2      سالگی  2 – 5/1 (1

 (82-83)دکتری وزارت بهداشت  شود؟زمان، مکان و چپ و راست مییک کودک بهنجار در چند ماهگی قادر به درک  .31

1) 25  2 )410     3 )55    4 )70 

 (  83)دکتری وزارت بهداشت  سد؟راضطراب از غریبه در چه سنی به پایان می .32

 ( پایان سه سالگی      4    سه سالگی  ی( ابتدا3    سالگی ( پایان دو2      ابتدای دو سالگی  (1
 (   83)دکتری وزارت بهداشت  آید؟های مهم کدام دوره به شمار مییادگیری زبان از مهارت .33

1) Infancy     2 )Toddler   3 )Preschool age   4)School age  

 ( 84بهداشت )دکتری وزارت  شود؟ی محبت صمیمانه و شرم در یک کودک طبیعی از چند ماهگی ظاهر مینایتوا .34

1) 8-6     2 )18-12   3 )24-20   4 )36-30 

 (86)دکتری وزارت بهداشت  رسند؟سالگی به درک و شناخت چند کلمه می 5/1کودکان تا سن  .35

1) 200     2 )100   3 )150    4 )180 

 (89-90بهداشت)دکتری وزارت  باشد؟ه کاهش وقوع نشانگان مرگ ناگهانی کودک نمیرد زیر مربوط ب کدام یک از موا .36

 ترک کردن سیگار توسط مادر در هنگام بارداری (1

 قرار دادن کودک روی پشت (2

 استفاده از پستانک (3

 گرم نگاه داشتن کودک و اضافه کردن لباس (4

 (   89-90هداشتوزارت ب)دکتری  فرزندخواندگی در چه سنی پیامد بهتری دارد؟ .37

 .  ( با سن ارتباط ندارد4    ( اواخر کودکی3  ( اواسط کودکی 2     اوایل کودکی (1

 ( 83)سراسری  توانایی سازگاری با محیط و توانایی یادگیری و حل مسئله با کدام یک از توانایی زیر هماهنگ است؟ .38

 ( تفکر انتقادی4    ( خالقیت3  ( ابتکار  2      هوش (1

 (85)سراسری  است؟اهنگ محیط با کدام یک از مفاهیم زیر ه زگاری با م توانایی سا .39

 ( تفکر واگرا 4  ( تفکر انتقادی 3  ( تفکر خالق  2    هوش   (1

 (77-78)وزارت بهداشت . است................. تفکر  و توانایی یادگیری و حل مسئله با با تفکر ............... توانایی سازگاری با محیط  .40

 انتزاعی  -( واگرا3   نتزاعی  ا -همگرا (1

 واگرا  -( همگرا4     شهودی -نمادین (2

 ( 86)دکتری وزارت بهداشت باشد؟های فرآیند فکری، تجربی و بافتی مربوط به کدام نظریه هوشی میمولفه .41

 ( نظریه چندگانه گاردنر 3    نظریه رشد شناختی آندرسون (1

 سوسی   ( نظریه زیست بوم شناختی4  نظریه سه وجهی اشترنبرگ   (2

 ( 89-90)دکتری وزارت بهداشت کند؟خود نیست، وی بیشتر در کدام نوع تفکر زندگی میفردی که به دنبال ثبات کامل در زندگی  .42

 ( صوری4  ( دوگانه  3  گرا  ( نسبیت2       گرایانهعمل (1

و توانایی پی بردن به رابطه بین  های پردازش اطالعات متکی است یعنی سرعت پردازش، ظرفیت حافظه فعال  آنچه که قویا به مهارت .43

 (89-90)دکتری وزارت بهداشت نام دارد؟ها چه محرک
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 ( استدالل4  ( حافظه 3  ( هوش سیال  2       هوش متبلور (1

 ( 97)سراسری تری دارد؟ کدام یک از صفات شخصیتی کودکان زمینه وراثتی قوی .44
 وییکمر( 4 ( شادکامی3 ( سخت رویی  2             ( خودکارآمدی1

 (97)سراسری تری دارند؟ گیری کدام یک از انواع هوش نقش مهم شکل فرهنگ و تجربه در   .45
 ( فضایی4 ( عملی 3 الی( س2          ( متبلور1

 (99؟ )سرسری  ها و روابط پایدار، بیانگر کدام مفهوم استها، آرمانکم و کاست ارزشاز منظر تحولی، ظرفیت پیگیری بی  .46
 آمیزیمردم( 4 نوایی( هم3 ( تعهد2 ( اعتماد1

 (99)سرسری  ؟ان و غون کردن شانسی« یا طبیعی اطفال در یادگیری زبان، توجه خاص شده استغدر کدام رویکرد به » .47

 ( اکتساب فطری 4 سازی کنشگر( شرطی 3 ( شناخت اجتماعی  2 ایادگیری مشاهده( ی1
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   ارمچه فصلپاسخنامه 
 

سالگی ادامه   3یا  2ئم اضطراب جدایی را نشان می دهد و این اضطراب طبیعی تا حدود ماهگی عال  ماهگی( 9تا  7) 8کودک در سن  .صحیح است 2گزینه  .1

 . یابدمی

 . عمیق خودداری می کند(  )کودک از نزدیک شدن به مکان رودکار می ه یص توانایی عمق کودک بزمایش پرتگاه دیداری در تشخآ .صحیح است 2گزینه  .2

 . کندعمیقی به نام لبخند اجتماعی را برانگیخته می  هفتگی(، چهره انسان لبخند 10تا  6ماهگی ) 3تا   2بین   .صحیح است 2گزینه  .3

 .  است ءطرحواره ها از نظر روانشناختی شامل بازنمایی عناصر اصلی موجود در یک شی  .صحیح است 4گزینه  .4

بعضی   .ای داردمیزی زمینه موروثی قابل مالحظهوی کودکان دریافتند که صفت مردم آو رابرت پالمین در مطالعات خود بر ر لد باسنوآر .صحیح است 4گزینه  .5

 .  کودکان به طور ژنتیکی تمایل بیشتری به برقراری ارتباط دارند

 .  طی کردن آن ها متفاوت است  سرعتولی  ترتیب پشت سر گذاشتن مراحل رشدی در همه کودکان یکسان است   .صحیح است 4گزینه  .6

برای مثال . در رشد دو مولفه درونی و محیطی هر دو اثر می گذارند نه محیط به طور کامل می تواند اثر رسش را خنثی کند و نه بالعکس .صحیح است  4گزینه  .7

 . مانند کودکی عقب مانده نمی شودمحیطی  اثر ضعفهوش کند و همچنین یک کودک باهوش بر تواند یک کودک عقب مانده ذهنی را بامحیط نمی 

 .  داوطلبان عزیز سواالتی از این دست مربوط به سال های گذشته هستند و در صورت ندانستن جواب نگران نشوید .صحیح است 2گزینه  .8

 . های جدایی از والدین دخیل هستندشیوه فرزند پروری درشدت و ضعف ترس.  صحیح است 2گزینه  .9

 .  صحیح است 2گزینه  .10

  2زیرا دوره حساس رشد در آموختن زبان)حدود  های اولیه، در رشد مهارتهای کالمی پایدارتر از سایر مهارت ها استاثر محرومیت .صحیح است 2گزینه  .11

 .  سالگی( دوره محدودی است و اگر در آن دوره مهارت هایی کسب نشود در دوره های بعدی جبران ناپذیر است 

 .  مراجعه کنید 6ال  به سو  .صحیح است 3گزینه  .12

 رویدادهای جهان واقعیطرحواره عبارت است از بازنمایی انتزاعی از اشیاء یا   .صحیح است 1گزینه  .13

ولی    .چون به محرک خاصی نسبت داده نمی شود  ،ش های فیزیولوژیک شناخته شده استماهگی جزء واکن  2لبخند زدن کودک قبل از    .صحیح است  3گزینه   .14

 .  د و در پاسخ به محرک های واضحی مثل مادر و اطرافیان استبعد خنده اجتماعی نام دارماهگی به  2خنده از 

 .  مراجعه کنید 3به سوال    .صحیح است 2گزینه  .15

 .  یابد سالگی ادامه می   2اوج خود می رسد و  تا به  18-14در ماهگی آغاز شده  9-7در اضطراب جدایی . صحیح است  2گزینه  .16

 مراجعه کنید. 12ل وابه س . صحیح است  3گزینه  .17

 .  عامل هوش و تجربه قرار میگیرد  2رشد شناختی تحت تاثیر . صحیح است 4گزینه  .18

 . شنا و والدین را نشان میدهدعد لبخند زدن در برابر چهره های آماهگی به ب 2کودک از   .صحیح است 1گزینه  .19

 .  آمده است 16و  14زمان شکل گیری سایر گزینه ها نیز در سوال  .ودلبخند فیزیولوژیک در نوزادان دیده می شاز بدو تولد .  صحیح است 2گزینه  .20

 مراجعه کنید. 1به سوال    .صحیح است 3گزینه  .21

 . کندماهگی به بعد شروع به تقلید حرکات چهره مراقبین خود می 3کودک از   .صحیح است 1گزینه  .22

 . وص به خودشان را می دهد یج در فرآیند افتراق به هر حیوانی نام مخصفرآیند تعمیم گفته می شود و کودکان به تدربه این   .صحیح است 3گزینه  .23

 .  صحیح است 3گزینه  .24

 . رسدکلمه می 150ماهگی به درک و دانستن 18رشد زبان کودکان تا سن  .صحیح است 3گزینه  .25

 .  کودک از مادر خود به اوج خود میرسدماهگی اضطراب جدایی  14در  .صحیح است 4گزینه  .26

 .  ستح اصحی  2گزینه  .27

تا قبل از آن اصوات به صورت بی معنی و  . اولین کلمه قابل تشخیص را بیان می کنند ماهگی( 12) کودک در پایان اولین سال زندگی .صحیح است 1گزینه  .28

 .  غان و غون دیده شنیده می شود

   .شودشکار میاهگی شناخت هویت جنسی در کودکان آم 18-24در بازه زمانی  .صحیح است 2گزینه  .29
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سالگی به بعد اختالل  4باشند و عدم کنترل ادرار از ترل و نگهداری ادرار خود میسالگی قادر به کن 2سالگی الی  5/1کودکان در  .صحیح است 1گزینه  .30

 .  محسوب می شود

 .  صحیح است 3گزینه  .31

 . داضطراب از غریبه در کودک پایان می یاب  سالگی( 2)یا  سالگی 3در پایان  .صحیح است 4گزینه  .32

 .  که یادگیری زبان که دو سالگی را در بر می گیرد در این دوره استبه نوپایی اشاره دارد   2گزینه   .صحیح است 2گزینه  .33

 .  شودشکار میآ ماهگی توانایی محبت صمیمانه و شرم در یک کودک طبیعی  12-18در بازه زمانی  .صحیح است 2گزینه  .34

 د.مراجعه کنی 25وال  به س.  صحیح است 3گزینه  .35

 .  صحیح است 4گزینه  .36

همچنین فرآیند دلبستگی در حال تشکیل که در بزرگسالی غیرقابل دسترسی است( و  )  در اوایل کودکی به دلیل وجود حافظه غیر کالمی  .صحیح است  1گزینه   .37

 .  و سایر عوامل بهترین زمان برای فرزندخواندگی است

در دیدگاه اکثر روانشناسان سازگاری با محیط یکی  . نگ استی یادگیری و حل مسئله با هوش هماهتوانایی سازگاری با محیط و توانای  .صحیح است 1گزینه  .38

 .  از مولفه های اصلی هوش است

 .  صحیح است 1گزینه  .39

عه  جزء زیر مجمو باشد که هر دومسئله مستلزم تفکر واگرا می  و توانایی یادگیری و حل  توانایی سازگاری با محیط مستلزم تفکر همگرا  .صحیح است  4گزینه  .40

 .  های هوش می باشند

جنبه مولفه ای )هوش ترکیبی یا  . بافتاری (3تجربه ای  ( 2مولفه ای  ( 1استرنبرگ سه جنبه متفاوت از هوش را تعریف کرده است: . صحیح است 2گزینه  .41

این . یی یا محیطی( توانایی دستکاری محیط با موفقیت استمحتوا)هوش  جنبه تجربه ای با تفکر خالق رابطه دارد و جنبه بافتاری. اجزایی( همان تفکر تحلیلی است
 .  د در مقابل چگونگی طرح ریزی پاسخ و به نتیجه رساندن آن مهم می باشدرویکرد از هوش تمرکز کمتری بر سرعت و صحت پاسخ دار

 .  صحیح است 2گزینه  .42

 .  می باشدموارد گفته شده در سوال به گنجایش شناختی مربوط هوش سیال به گنجایش شناختی ارثی اطالق می شود و  .صحیح است 2گزینه  .43

 .سایر صفات ذکر شده زمینه وراثتی قویتری داردرویی نسبت به صفت شخصیتی کم صحیح است  4گزینه  .44

برای آنها ارزش قایل شده  هوش متبلور به توانایی هایی اشاره دارد که با دانش و تجربه انباشته شده توانایی هایی که چون فرهنگصحیح است.  1گزینه  .45

 .است فراگیر شده اند

 صحیح است.  2گزینه  .46

یا   "شانسی" یسوال سختی است، برای پاسخ به آن باید توجه زیادی به کلمات استفاده شده در متن سوال داشته باشید، به ویژه کلمه    صحیح است.  3گزینه   .47

بعد  هایی کهمحرک و کنندمی کنش یا عمل محیط، بر کودکانکنشگر:  سازیشرطی  در :کنشگر سازی شرطی اتفاقی. به متن جزوه رشد کیهان دقت کنید:

شرطی    در    .کنند کنترل و کاوش را خود اطراف تا سازدقادر می نوباوگان را کنشگر سازیشرطی  دهد.می تغییر را رفتار دوباره آن وقوع احتمال دهد،می روی آنها رفتار از

تواند تقویت شود. بنابراین در بین پیامدهای آن می ی کند، بلکه یک عمل تصادفی یا شانسی، به وسیلهبه عمل نمی ف و قصد قبلی اقدامسازی کنش گر کودک با هد

 درست است.  3شانسی را مورد توجه قرار دهد. پس گزینه  تواند یک رفتار تصادفی یاسازی کنشگر میدر سوال، فقط شرطی گزینه های موجود
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   : مراحل رشد اخالقی و نظریه کلبرگ هجدهمفصل 
 

 (      79سراسری شود؟ )دی بر کدام اساس تعیین میاجتماعی کودک در مرحله پیش قراردا در نظریه تحول اخالقی الرنس کلبرگ، رفتار  .1

 ( پیامدهای مادی آن رفتار            3  اجتناب از تنبیه   (1

 وری از تنبیه و کسب پاداش( د4        کسب پاداش   ( 2 
 (        81)سراسری   گیرد؟نمیها، مورد ارزیابی قرار در نظریه رشد اخالقی کلبرگ، کدام یک از زمینه .2

 ( قضاوت اخالقی4    ( عملکرد اخالقی3   ها( انگیزه2     نیات (1
درستی است و عاقبت دزد دستگیر و مجازات با توجه به نظریه رشد قضاوت اخالقی کلبرگ، اگر فرد بگوید که دزدی یا تقلب کار نا .3

 (         82)سراسری . قرار داد. . . . . . . . . . . . . . توان او را درخواهد شد و می

 ( سطح پیش عرفی و مرحله دوم 3    سطح عرفی و مرحله چهارم (1

 ( سطح عرفی و مرحله سوم 4    سطح پیش عرفی و مرحله یک (2

 ( 83)سراسری  گرا بر چه مبنایی است؟واقع  قضاوتهای اخالقی کودک یا نوجوان .4

 ( همنوایی با همساالن4   ( نظر بزرگساالن3    عمل( نیت 2        نتیجه عمل (1

کند، در کدام یک از مراحل رشد اخالقی قرار در نظریه کلبرگ، کودکی که به دلیل دریافت پاداش از دستورات والدین خود پیروی می .5

 ( 83)سراسری  دارد؟

 ( دختر خوب پسر خوب4    ( ابزار گونه نسبی3    ( قانون و نظم2     ماعیپیمان اجت (1
 (    83)سراسری  کنند؟های اخالقی را چگونه مطرح میمردان، قضاوت .6

 ( اجبار در فکر دیگران بودن 3    دیدگاه و نظر شخصی خود (1

 ( عدم ایجاد مزاحمت به دیگران 4  براساس قوانین و مقررات   (2

 (    83)سراسری  ی کدام است؟اساس رشد قضاوت اخالق .7

 ( اعتماد به خودمختاری    4  ( اعتماد به آزادی  3    ( رشد شناختی2       رشد عاطفی  (1

 (83)سراسری   کنند؟زنان، مسائل اخالقی را چگونه را توصیف می .8

 ( عمل کردن در چهارچوب قانون 3  رعایت حقوق فرد و اجتماع  (1

 راساس قوانین ( زندگی ب4    اجبار در فکر دیگران بودن  (2

 (    85)سراسری  افتد؟نتیجه عمل در چه سنی اتفاق میقضاوت اخالقی بر مبنای  .9

 ( مرحله اول پیش عرفی                    3     مرحله اول عرفی (1

 ( مرحله دوم پیش عرفی4     مرحله دوم عرفی (2

 (85)سراسری   دهد؟مرحله از مراحل کلبرگ قرار میها فرد را در کدام ها و احترام به مقام انساناعتقاد به برابری حقوق انسان .10

 ( ششم4   ( پنجم3  ( چهارم2      سوم (1

 اجتماعی است؟  -فردی که از نظر تحول اخالقی الرنس کلبرگ در مرحله پیش عرفی است، احتماال در کدام مراحل رشدی نظریه روانی .11

 ( 85)سراسری 

 احساس حقارت -( کارآیی3     هویت در برابر سردگمی (1

 درخودفرورفتگی -( زایندگی4  گیری کناره –میمت ص (2

 ای قرار دارد؟ اگر فردی تالش کند در چشم دیگران شخص خوبی جلوه کند براساس نظریه رشد اخالقی کلبرگ در چه مرحله .12

 ( 86)سراسری 

 عرفی ( مرحله اول اخالق پیش3   مرحله دوم اخالق عرفی   (1

 عرفی الق پیش( مرحله دوم اخ4     مرحله اول اخالق عرفی  (2

 (86نظریه اخالقی الرنس کلبرگ بر کدام یک از مفاهیم زیر استوار است؟ )سراسری  .13

 ( مراقبت4   ( مسئولیت3   ( صمیمیت2     عدالت (1
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 (86شود؟ )سراسری در نظریه کلبرگ پیروی از فرمان بزرگساالن به منظور دریافت پاداش در کدام یک از مراحل تحول دیده می .14

 ( ابزار گونه نسبی 4    ( قانون و نظم3    ( دختر خوب، پسرخوب2  عیپیمان اجتما (1

 (    76-77وزارت بهداشت ی مردم پسندی از خود نشان دهد: )کند رفتار اجتماعاز دیدگاه کلبرگ وقتی جوانی سعی می .15

 . گیری متمرکز به اصول اخالقی داردجهت (1

 .  گیری متمرکز به قرارداد اجتماعی داردجهت (2

 .  کز به مصون ماندن از سرزنش دیگران داردمتمرگیری جهت (3

 . گیری متمرکز بر مراجع قدرت داردجهت (4

این رفتار مربوط به کدام یک  .  کند در غیر این صورت مورد تنبیه قرار خواهد گرفتکودکی هنگام روبرو شدن با فرد تازه وارد سالم می .16

 (79-80)وزارت بهداشت  باشد؟از سطوح اخالقی می

 ( سطح اخالقی متعارف 3     عرفیق پیشاخالسطح  (1

 عرفی ( سطح اخالق پس4   سطح اخالق نیمه عرفی   (2

 (   82-83)وزارت بهداشت  گرایی اخالقی چیست؟واقع .17

 .  رسدترین شکل اخالق است که انسان رشد یافته به آن میعالی (1

 .  بنا به گفته کلبرگ واقعیت مبنای اخالق است  (2

 .  داندابت و از پیش تعیین شده میاخالقی را ثدیدگاهی که قوانین  (3

 .  این اعتقاد که اصول اخالقی باید از طریق تجارب زندگی تحول یابند و پس از بالندگی ظاهر شود (4

 (          83-84)وزارت بهداشت  بندی کلبرگ از مراحل رشد قضاوت اخالقی نیست؟کدامیک از موارد زیر جزء تقسیم .18

 گزینی متمرکز بر تنبیه و پاداش( جهت3   متمرکز بر مراجع قدرتگزینی جهت (1

 گزینی متمرکز بر قردادهای اجتماعی( جهت4    گزینی متمرکز بر صیانت نفس جهت (2
 (84-85)بهداشت  در دیدگاه کلبرگ اطاعت فرد از قوانین به خاطر کسب نتیجه مطلوب به کدام سطح قضاوت اخالقی مربوط است؟ .19

 عرفی ( اخالق 3     عرفی اخالق پیش (1

 پنداری اخالقی( واقع4      عرفی اخالق پس (2

در دیدگاه کلبرگ زمانی که کودک تبعیت از مقررات اخالقی را به خاطر طرد نشدن از جانب دیگران دارد، در کدام مرحله و سطح اخالق  .20

 (86-87)وزارت بهداشت  قرار دارد؟

 قراردادی( دوم و پیش 3      سوم و قراردادی  (1

 ( اول و پیش قراردادی   4   پنجم و پس قراردادی  (2
دهد برای اینکه صرفا براساس مقررات انجام وظیفه کرده باشد در کدامیک از سطوح اخالقی کلبرگ  اش را انجام میکارمندی که وظیفه .21

 (  89-88گیرد؟ )وزارت بهداشت قرار می

 ( سطح اول پس عرفی 3   سطح دوم پیش عرفی   (1

 ( سطح دوم عرفی 4      اول عرفی سطح  (2

اساس نظریه کلبرگ، یک کودک طبیعی از چه سن تقریبی قادر است الزامات اخالقی مراجع قدرت همچون والدین یا خدا را درک  بر .22

 (                  90-91)وزارت بهداشت  نماید؟

 ( یازده سالگی4  ( هفت سالگی  3    ( پنج سالگی2      سه سالگی (1

 (     90-91)وزارت بهداشت  مرحله از سطوح اخالقی کلبرگ قرار دارد؟گزینی براساس دختر خوب / پسرخوب در کدام جهت .23

 عرفی  ( مرحله دوم اخالق  3  عرفی  مرحله دوم اخالق پیش (1

 عرفی  ( مرحله اول اخالق پیش4   عرفی  مرحله اول اخالق  (2

 (92-93اشت )وزارت بهد زنانه در مقایسه با مردان کدام یک از موارد زیر درست است؟در خصوص اصول اخالقی  .24

 . دهندزنان به دیدگاه دیگران اهمیت می (1

 .  مردان بر برتری جنسیتی تاکید دارند (2

 .  های روزمرء ربطی نداردها با فعالیتاین تفاوت (3
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 . شوددر فعالیتهای فرضی نمایان می (4

 (93-94)وزارت بهداشت  نظریه کلبرگ چیست؟اساس نقد گیلیکان بر  .25

 .  وزش، اساس ایجاد مراحل اخالقی است( آم3    عدم توجه به تاثیر فرهنگ (1

 .  های فردی است( اخالق بر پایه تفاوت4  . اخالق در جنس مذکر، دگرمحور است  (2

 (     81-82)دکتری وزارت بهداشت گزینی متمرکز متکی است؟مرحله پنجم استدالل اخالقی کلبرگ، بر کدام جهت .26

 ( تنبیه 4  ( اصول اخالقی  3  ( قرارداد اجتماعی 2   مراجع قدرت  (1

)دکتری  یابند؟گزینی متمرکز بر اصول اخالقی دست میاز دیدگاه کلبرگ مشخصا چند درصد افراد به تفکر کامال اصولی مرحله جهت .27

 (82-83وزارت بهداشت 

 درصد 20تا  15( بین 3   درصد   30تا  25بین  (1

 درصد 10( کمتر از 4    درصد   35بیشتر از  (2

 (84)دکتری وزارت بهداشت  لیل کودکان در مرحله پیش عملیاتی دارای ثبات جنسیتی هستند؟براساس دیدگاه کلبرگ، به چه د .28

 افزایش یادگیری اجتماعی در این مرحله (1

 اشیاء در این مرحلهوجود توانایی نگهداری ذهنی  (2

 های گروهی و تعامل با جنس مخالف درگیر شدن کودکان در بازی (3

 شناخت هویت جنسی خود در تعامل با والدین (4

 (97)سراسری رفتار براساس »مبادله منصفانه« ویژگی کدام مرحله از رشد اخالقی گلبرگ است؟  .29

 ( روابط میان فردی 4                    ( نظم اجتماعی 3                ( اطاعت و تنبیه 2              ( فردگرایی 1

صورت یک در میان یا مختلط سپری کنند، به کدام مورد اشاره دارد؟ به توانند مراحل رشد اخالقی راکه افراد نمیبه اعتقاد گلبرگ، این .30

 ( 98)سراسری 

 ( تسلسل غیرقابل تغییر4( کلیت ساختار یافته               3        ( وحدت سلسله مراتبی2                            ( تسلسل عمومی1

کند، وی در خودرو و جهت رساندن مادر وی به بیمارستان اعتراض میوقتی یک کودک دبستانی به پدرش در مورد دوبله پارک کردن  .31

 (97؟ )وزارت بهداشت چه مرحله قضاوت اخالقی قرار دارد

 اخالقی( پیش4( اخالق نسبی                      3 ( دگرمختار              2 ( خودمختار                              1

 ( 97؟ )وزارت بهداشت باشدنمی دات در مورد مراحل تحول اخالقی کلبرگ کدامیک از موارد زیر از انتقا .32

 ( عدم توالی داشتن2  ( مردمحور بودن نظریه              1
 های مختلف مردم در موارد گوناگون ( استدالل4  ( متوالی بودن نظریه                 3

  پیوندد؟برگ در کدام سطح و مرحله از رشد روانی به وقوع میَمراجع قوانین« طبق نظریه کل گزینی »براساس وابستگی بهجهت .33
 ( 97)وزارت بهداشت 

 ( سطح سوم مرحله پنجم 2               ( سطح دوم مرحله سوم 1
 ( سطح سوم مرحله ششم4             ( سطح دوم مرحله چهارم3

 (1400) سراسری  است ؟ های کدام فیلسوف برگرفته از اندیشه . تاکید الرنس کلبرگ بر مفهوم عدالت 34
 (رنه دکارت4                     (هربرت اسپنسر 3                          ( جان الک 2                                  امانوئل کانت   (1

 (1400) سراسری  قرار دارند ؟. نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در کدام مرحله رشد اخالقی کلبرگ 35

 (هدف و مبادله ابزاری 2                                              به سوی تنبیه و اطاعت    جهت گیری(1
 (مسئولیت و وجدان اجتماعی  4                                                 (حفظ روابط متقابل و تایید دیگران   3

 (1400) سراسری لبرگ است ؟. کدام مورد مفهوم اصلی در مرحله پنجم رشد اخالقی ک 36
 ( برابری جنسیتی 4                ( تحول سیاسی       3( فرایند دمکراتیک                  2(آزادی مذهب                                   1

بیانگر کدام مرحله از   .» نپسـند پسندی بر دیگـران هـمنمییی آنچه بر خود میپسندی بر دیگران نیز بپسند و آنچه بر خود القانون ط. 37

 ( 1400)وزارت بهداشت  قی کلبرگ است؟ الرشد اخ
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 جهت گیری حفظ کردن نظم اجتماعی  (ب                                             جهت گیری دختر خوب ـ پسر خوب  (الف
 یهمگان القیجهت گیری اصول اخ (د                                                          جهت گیری قرارداد اجتماعی (ج

 (1400)وزارت بهداشت قی کلبرگ قرار دارد؟الکدام سطح از مراحل رشد اخای در جهت گیری هدف وسیله. 38
 سطح عرفی ( ب                                                                   سطح پیش عرفی (الف 
 سطح اخالقی ( د                                                                       سطح پس عرفی  ( ج 
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 فصل هجدهم پاسخنامه 
 

 سالگی(  10تا  4عرفی )پیش قراردادی( ) سطح پیش. صحیح است  4گزینه  .1

پذیرند و اعمال را به وسیله پیامدهای د مرحله دگرمختار پیاژه، کودکان مقررات صاحبان قدرت را میمانن. شوندمیاصول اخالقی به صورت بیرونی کنترل در این سطح 
 .  شوند انجامند، خوب در نظر گرفته میها میشوند، بد؛ و آنهایی که به پاداشرفتارهایی که بر تنبیه منجر می. کنندآن ارزیابی می 

د چه عملکردی از خود نشان می دهد مهم نیست بلکه مهم آن است که فرد نسبت به موقعیت چه قضاوتی نظریه کلبرگ اینکه فردر . صحیح است 3گزینه  .2

 .  دارد و همچنین انگیزه هایش برای قضاوت اخالقی چیست

عوض، به   در این مرحله کودکان مقاصد افراد را نادیده گرفته و درجهت گیری تنبیه و اطالعت: -1حله سطح پیش عرفی مر. صحیح است  2گزینه  .3

مرحله یک کلبرگ مشابه اولین مرحله تفکر  . کنندتمرکز می اجتناب از تنبیهعنوان دالیلی برای رفتار کردن به صورت اخالقی، روی ترس از صاحبان قدرت و از 

)دزدی . از آن اطاعت کنند یگونه سؤالبدون هیچ اند و بایدقدرت مجموعه ثابتی از قوانین را تدوین کردهکودک بر این باور است که افراد صاحب . اخالقی پیاژه است
 .  دی کار بدی است(ز، یا ده خاطر آن تنبیه خواهد شد هاینس، کار اشتباهی است زیرا ب

ابت و  و قوانین اخالقی را ث کند کودک بر اساس پیامد عمل قضاوت میگرا، از نظر پیاژه در اخالق واقع گرا:گرا و نسبی اخالق واقع . صحیح است 1گزینه  .4

 .  کند و قوانین را مفاهیمی نسبی و قابل تغییر می داند بر اساس نیت عمل قضاوت می فردگرا، در اخالق نسبیداند ولی از پیش تعیین شده می

جهت گیری تنبیه  که  یک  در مرحله  .  های آنها از تنبیه متفاوت استاما برداشت .  کننددر مورد تنبیه صحبت می  2و    1کودکان در مرحله  .  صحیح است  3گزینه   .5

  ه که مرحله ابزارگون  2در مقابل در مرحله . کند که اطاعت نکردن کار اشتباهی استتنبیه اثبات می. ذهن کودکان تنبیه با کار نادرست همبسته استدر  و اطالعت است 
 . خواهد از آن اجتناب کندمی  شود که فردمحسوب میتنبیه صرفا خطری نسبی است  

گوید که برای زنان اخالق بر محور  گیلیگان می . زننددور می ول قواعد حقوقی و اصول مجرد حبرای مردان افکار اخالقی پیشرفته در . صحیح است 2گزینه  .6

 .  مبتنی بر همدردی و شفقت و ترحم استوار استحقوق و قواعد متمرکز نیست، بلکه بر روابط بین فردی و نظام اخالقی 

 .  موازی با رشد شناختی پیش می رود و پایه اش رشد شناختی استرشد اخالقی . صحیح است  2گزینه  .7

 مراجعه کنید. 6وال  به س  . صحیح است  2گزینه  .8

 .  باشدنتیجه عمل و پیامد آن که پاداش یا تنبیه است اساس سطح پیش عرفی می . صحیح است  3گزینه  .9

ی ، عمل درست به وسیله در این مرحله  (:اصول جهانی)همگانی  خالقیاز سطح پس عرفی جهت گیری اصوال 6مرحله. صحیح است  4گزینه  .10

نه مقررات اخالقی    ،انتزاعی هستندها  این ارزش.  شود که برای همه افراد، صرف نظر از قانون و توافق اجتماعی، معتبر هستندی وجدان تعریف میاصول اخالقی خودگزیده
 .  عینی

  19به فصل . )الگی است که مطابق با مرحله کارایی در برابر احساس حقارت اریکسون می باشدس 10تا  4مرحله پیش عرفی در سن . صحیح است  3گزینه  .11

 ( .مراجعه شود

سالگی   11)  ، یا اصول اخالقی همکاری بین فردی"دخترخوب -پسرخوب"از سطح عرفی جهت گیری  3مرحله. صحیح است  2گزینه  .12

  3 افراد در مرحله . شودکند، ابتدا در بستر روابط شخصی نزدیک نمایان می هماهنگی اجتماعی کمک می که به میل به اطاعت کردن از مقررات به خاطر این  :به بعد(

 . خواهند با آدم خوب بودن، محبت و تأیید دوستان و خویشاوندان را حفظ کنندمی

 .  تنظیم شده است لت آزمایش های کلبرگ و سوال هایی که وی از شرکت کنندگان می پرسد بر مبنای عدا. صحیح است  1گزینه   .13

 مراجعه کنید. 12وال  به س.  صحیح است  4گزینه   .14

 .  می باشد 3/ چون هدف جلب تایید دیگران است بنابراین منظور سوال مرحله  12سوال .  صحیح است  3گزینه   .15

 مراجعه کنید.   3سوال  به  .  صحیح است  1گزینه   .16

 مراجعه کنید. 4به سوال . صحیح است  3گزینه  .17

 مرحله 2سطح پیش عرفی شامل  مرحله کلبرگ: 6سطح و  3. گزینی متمرکز بر صیانت نفس جز مراحل اخالقی کلبرگ نیستجهت. استصحیح  2گزینه   .18

 -پسرخوب"جهت گیری  -3مرحله سطح عرفی شامل دو مرحله: (فردگرایی و مبادلهای )جهت گیری هدف وسیله -2جهت گیری تنبیه و اطالعت و مرحله  -1مرحله 

جهت گیری قرارداد  -5 مرحله سطح پساعرفی شامل دو مرحله: جهت گیری حفظ کردن نظم اجتماعی -4 ، یا اصول اخالقی همکاری بین فردی و  مرحله"دخترخوب
   (اصول جهانیهمگانی ) اخالقیجهت گیری اصول  -6 اجتماعی و  مرحله

 .  ژگی اصلی سطح پیش عرفی استکسب نتیجه مطلوب همان دریافت پاداش است و این وی. صحیح است  1گزینه   .19

 12سوال مراجعه کنید به پاسخ  . صحیح است  2گزینه   .20
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 .  فرد در سطح دوم و در مرحله چهارم نظریه کلبرگ قرار دارد زیرا هدفش فقط حفظ نظم اجتماعی استاین . صحیح است  4گزینه   .21

 .  عد است سالگی به ب 4ویژگی سطح دوم اخالقی است و از سن  این. صحیح است  2گزینه   .22

 18سوال مراجعه کنید به پاسخ  . صحیح است  2گزینه   .23

 6سوال مراجعه کنید به پاسخ  . صحیح است  1گزینه   .24

 6سوال مراجعه کنید به پاسخ  . صحیح است  2گزینه   .25

صورت وسایل   ، قوانین و مقررات را به5افراد در مرحله جهت گیری قرارداد اجتماعی،  از سطح پس عرفی: 5 مرحله. صحیح است 2گزینه   .26

های دیگری را برای نظم اجتماعی خود تجسم کنند و برای تعبیر کردن و تغییر دادن توانند گزینهها میآن. گیرندپذیری برای پیشبرد اهداف انسان در نظر میانعطاف 
 . کنندمورد عملکرد جامعه بیشتر به صورتی مستقل فکر می های عادالنه تأکید کنند و در قانون بر روش 

 .  صحیح است  4گزینه   .27

عملیاتی به مفهوم نگهداری ذهنی می رسند و به این معنی است که تصور ثابتی از خود در ذهنشان شکل می  کودکان در دوره پیش . صحیح است 2گزینه   .28

 .  دهند در نتیجه به ثبات جنسی نیز می رسند یعنی خود را به عنوان دختر یا پسر می شناسند

مثل)مبادله منصفانه( بهو مقابله یاز نفع شخص یمبادله( عمل درست ناش/یی)فردگرا یالهیهدف وس یریگکلبرگ جهتدوم  یرحله م .صحیح است 1گزینه  .29

 است. 

شکلی  توانند مراحل را یک در میان سپری کنند یا به  در نظریه کلبرگ منظور از تسلسل غیر قابل تغییر در مراحل این است که افراد نمی.  صحیح است  4گزینه   .30

 گذارند. به صورت منظم پشت سر می مختلط، از آنها عبور کنند و همه این مراحل را

ها، دو مرحله  ها در داستان ها درباره رفتار شخصیتساله درباره منشأ مقررات و قضاوت اخالقی آن  13تا  5پیاژه براساس نظر کودکان  .صحیح است  2گزینه  .31

که که از کلمه دگرمختار )یعنی تحت اختیار  سالگی ادامه دارد. به طوری 10تا  5ه اول: اصول اخالقی دگرمختار، تقریباً از اصول اخالقی گسترده را مشخص کرد: مرحل
ها اطاعت  کنند و حتما باید از آنو تغییرناپذیر وضع می کنند که مقررات را صاحبان قدرت )خدا، والدین، معلمان( به صورت دائمیآید، کودکان تصور میمیدیگری( بر

که کودکان به نوجوانی  کنند. مرحله دوم: هنگامی درباره غلط بودن یک عمل، به جای قصد صدمه زدن روی پیامدها تمرکز میها هنگام قضاوت کردن کرد. در ضمن آن 
ند که  انگار پذیری مییرند، بلکه به صورت اصول انعطاف گها دیگر مقررات را به صورت ثابت در نظر نمی شوند. اکنون آن رسند وارد مرحله اصول اخالقی خودمختار میمی

فهمند که قصدها، نه فقط پیامدها، باید مبنایی برای قضاوت توانند تغییر کنند. افراد در این مرحله میها توافق اجتماعی صورت گرفته و در صورت لزوم میدر مورد آن
ن استوار است که از رشد شناختی و فرصت تعامل کردن ضاوت اخالقی براساس پیشرفت در درک دیدگاه دیگراکردن رفتار باشند. پیاژه معتقد بود که این پیشرفت در ق

 شود. با همساالن حاصل می

( اعتقاد دارد. به دلیل جهت گیری او علیه زنان و دختران) در انتقاد فیمینیستی از کلبرگترین کسی است که کارول گیلیگان معروف . صحیح است 3گزینه  .32

دهد. گیلیگان باور دارد که اصول اخالقی  اصول اخالقی دختران و زنان را به طور مناسبی نشان نمی  -مردان تدوین شدکه در آغاز براساس مصاحبه با  -ظریه کلبرگن

که توجه خیلی زیاد به  کند مبنی بر اینمی  تأکید دارد که نظام کلبرگ ارزش آن را کاهش داده است. گیلیگان ادعای محکمی "اخالق اهمیت دادن به دیگران"زنانه بر 
گیلیگان متذکر شد که اند. حقوق و عدالت )آرمان مردانه( و توجه خیلی کم به اهمیت دادن و حساسیت متقابل )آرمان زنانه(، پژوهش درباره رشد اخالقی را محدود کرده

ا بیانگر توجیهی مردانه از این قضیه است. گیلیگان  ست و او بر این باور بود که این امر آشکاراز طریق مصاحبه با پسران تدوین کرده ا کلبرگ مراحل خویش را انحصاراً
نمره   3 گیرند. زنان با تأکید بر روابط بین فردی در مرحلهزنان و مردان در مقیاس کلبرگ غالباً در مراحل متفاوتی قرار می  ،های جنسیگوید به دلیل این تفاوت می
سازد. گیلیگان در برخی از کارهایش نحوه تر از سازمان اجتماعی را منعکس میگیرند که مفاهیمی مجردقرار می 5و  4ی که مردان عموما در مراحل در حال ،آوردندمی

ر مبنای سنت عقلی فلسفی  گیری دیدگاه اخالقی زنان را مطرح کرده است. هوگان بر این باور بود که مراحل کلبرگ از نظر فرهنگی نیز جانبدارانه بوده است )بشکل 
الفی را که بسیار شبیه به چیزی است که گیلیگان برای زنان غربی  خگیری اکند که ممکن است جوامع بومی نوعی جهت ترنتو بر این مسئله تأکید می .اند(غرب بنا شده 

  دهند.در نظر گرفت در زنان خود ترویج می 
پیوندد. سطح دوم و مرحله چهارم از رشد روانی به وقوع میبه مَراجع قوانین« طبق نظریه کلبرگ در  گزینی »براساس وابستگی. جهت صحیح است 3گزینه   .33

های اخالقی دیدگاه قوانین اجتماعی. گزینه  -آورداین مرحله جهت گیری حفظ کردن نظم اجتماعی نامیده شده است. در این مرحله فرد دیدگاه بزرگتری را به حساب می
به   4در روابط دو نفر با اعضای خانواده یا دوستان صمیمی خود بهترین کاربرد را دارد. اما در مرحله  ،3رحله استدالل مدیک با دیگران وابسته نیستند. دیگر به روابط نز

اجرا شوند و هر عضو جامعه  در عوض، مقررات باید به صورت یکسان در مورد همهکنند. تری به جامعه به عنوان یک کل توجه میدهندگان به نحو وسیع عکس پاسخ 
ی را  دتواند دزولی نمی  ،انگیزه خوبی برای این کار داشته  معتقدند که هرگز نباید از قوانین سرپیچی کرد. هاینس  4ها اطاعت کند. افراد در مرحله ه از آن وظیفه دارد ک

 نتیجه هرج و مرج خواهد بود.   کبدون شن را زیر پا بگذاریم چه پیش خواهد آمد؟ کنیم دلیل خوبی در دست داریم قوانیتأیید کند. اگر همه ما هر زمان که احساس می
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 نیمارت و یرگاند ینظ یبزرگ یرهبران اخالق نیکانت و رالز و همچن ریظن یفالسفه ا یها دگاهید رویعدالت پ نهیکلبرگ در زم.  صحیح است 1گزینه   .34

 قرار گ نیلوتر ک نی و مارت یرگاندینظ یبزرگ یاخالق رهبران نیکانت و رالز و همچن رینظ یفالسفه ا یها هدگاید رویعدالت پ نهیقرار داشت.کلبرگ در زم نگیکلوتر

 .داشت
داشته باشند   یمختلف یها دگاهید ،یمسئله اخالق کیدر مورد  توانندیافراد م که شوند یمرحله دوم از مراحل کلبرگ: کودکان آگاه م. صحیح است 2گزینه  .35

را  کار نیتو ا" کنند،یمثل را به صورت لطف برابر،درک م  به و مقابله دانندیخودشان م یاز نفع شخص  یناش  را است. آنها عمل درست ینیع اریبس یآگاه نیا در ابتدا یول

ندارد    وجود  شده با شد  نیتدو  صاحبان قدرت  لهیکه به وس  درست  دگاهید  کیکه تنها    ابندی  یمرحله کودکان در م  نیا  در  ."تو خواهم کرد  یمن بکن و من آن را برا  یبرا

  هنوز   2پاسخ دهندگان مرحله    خود را دنبال کند.  یفرد  قی ا ست تا عال  آزادی  هرکس  نیا ست بنابرا  ینسب   ز یآنجا که همه چ  از   .متفاوتند  یدگاههاید  ی و افراد مختلف دارا

با   یبزهکار نکه یاز جامعه. باتوجه به ا یی. نه به عنوان اعضاندیگویم از جامعه سخن نفرد و مجزا م یآنها به عنوان افراد رایز .کنندیاستدالل م یقرارداد ش یدر سطح پ

 . زندیخود دست به کار نادرست نم تیرضا یبرا فرد هیتنب یریتضاد است و در جهت گ در کیمقابل افراد نزد دییو تا یوجدان اجتماع
آن مردم به صورت   در که میتصور کن یخوب را به عنوان قرارداد اجتماع جامعه است باورند که بهتر نیکلبرگ برا 5افراد در مرحله  .صحیح است 2گزینه  .36

بر   یولد هستن یمتفاوت یارزش ها یمختلف دارا یاجتماع یها گروهی که درون هرجامعه ا ابندی یکلبرگ درم 5مرحله  اقراد پردازند. یمنافع همه به کار م یآزادنه برا
  ی خواهند برا یهمه مردم م - 2اند و  تیحما وی و زندگ یآزاد رینظ ه یحقوق اول یهمه مردم خواهان برخ - 1 نکته توافق دارند: 2ر د یه افراد منطق باورند که هم نیا

 گرفته شود.  کار به کیدموکرات یندهایفرآ یو رشد جامعه برخ رمنصفانه یغ نیقوان رییتغ
  هماهنگی   به   اینکه   خاطر  به   مقررات   از   کردن  اطاعت  به   میل  :فردی  بین   همکاری  قیاخال  اصول  ،یا"دخترخوب – پسرخوب"جهت گیری  .    صحیح است  1گزینه   .37

محبت و تایید دوستان و خویشاوندان را حفظ   میخواهند با آدم خوب بودن، 3راد در مرحلهاف. میشود نزدیکنمایان شخصی روابط بستر در کند، ابتدا می کمک اجتماعی

 (استنباطی پاسخ) .کنند

وسیله ای دارند یعنی کاری را در عوض گرفتن    در مرحله پیش عرفی زیرمرحله دوم از نظریه رشد اخالقی کلبرگ افراد جهت گیری .  ست صحیح ا 1گزینه  .38

 .و اگر این امر محقق نشود کار را کامل یا حداقل درست انجام نخواهند داد پاداش یا خدمتی انجام میدهند
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 منابع 
 

 1400تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان  .1
 1400تا  1376اسی وزارت بهداشت شنمجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد روان  .2
 1400تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری دکتری روان .3
 1400تا   1376شناسی مجموعه سواالت کنکور دکتری وزارت بهداشت روان .4
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

 ماه مانده به کنکور(.   1-3ایانی )حدود : شامل صدها نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهای پشناسی رشد کپسول روان .1
 

های عمومی و بالینی کنکور کارشناسی ارشد  شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر یک از دروس گرایش مجموعه بانک سواالت درس به درس: .2

 مجموعه بانک تست در دسترس است.   های هر درس، مناسب جهت تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. برای هر درس یکشناسی، مطابق با سرفصل روان
 

های بالینی و عمومی، با  از تمام دروس گرایش جلد(: 2) – شناسی سال اخیر کارشناسی ارشد رشته روان 11بیش از بانک سواالت کنکورهای  .3

ها را به شکل سال به سال در بر دارد و در روزهای های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورپاسخ
 پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند. 

 

های کامالً تشریحی.  از تمام دروس گرایش بالینی کنکور وزارت بهداشت با پاسخ  ور وزارت بهداشت:سال اخیر کنک   7بانک سواالت کنکورهای بیش از   .4

این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در روزهای پایانی که قصد زدن تست های استفاده در تمام دوره های مطالعاتی.  قابل  
 دارید بیشتر به شما کمک می کند.سال به سال را 

 

 شناسی رشد کیهان: فیلم آموزشی روان .5
 ناساتید گروه آموزشی کیهابا تدریس  (1
 شناسی رشد کیهان  های رواندرصد از کالس 90رضایت باالی  (2
 آموزش کامل تمام مباحث (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای.  داوطلبان تغییر رشتهیک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای  (5
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