اولین آزمون حضوری – درس روانشناسی رشد
" ویژه کنکور دکتری روانشناسی"

 .1کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) دوره بحران :مدت زمان محدودی است که در آن فرد از لحاظ زیستی آمادگی دارد تا
رفتارهای سازگارانه خاص را فرا گیرد.
ب) دوره حساس :مناسب ترین زمان برای ظاهر شدن تواناییهای خاص است که طی آن فرد خیلی
پذیرای اثر محیطی است.
ج) رسش :تغییرات از پیش تعیین شده ژنتیکی که مستقل از تأثیرات محیطی است.
د) غریزه :یک عمل قالبی نیست اما عملی است که خود را با یک روان بنه قابل بازشناسی منطبق
میسازد.
 .2در این مرحله دلبستگی بالبی ،کودک از مراقبت کننده آشنا به عنوان تکیه امن استفاده
میکنند که میتوانند از او دور شده و به کاوش بپردازند.
الف) پیش دلبستگی

ب) دلبستگی در حال شکلگیری

ج) دلبستگی واضح

د) تشکیل رابطه متقابل

 .3زنی که کارفرمای او با فراهم کردن شیردوش و ظرف نگهداری شیر ،او را به دادن شیر
فرزندش تشویق می کند ،به احتمال بیشتری مراقبت از فرزندش را ادامه خواهد داد،
الگوی کدام سیستم میباشد؟
الف) میکروسیستم

ب) مزوسیستم

ج) اگزوسیستم

د) کالن سیستم

 .4طبق این نظریه کودکان در فاصله  3تا  4سالگی متوجه می شوند عقاید خودشان با
امیالشان میتواند متفاوت باشد و کودکان میفهمند بین دروغ و اشتباه تمایز قائل شوند.
الف) نظریه پردازش اطالعات

ب) نظریه ذهن

ج) نظریه تداخل

د) نظریه خبرپردازی

 .5کدام نظریه پرداز از دیدگاه " مرفولوژی" استفاده میکند؟
الف) گزل

ج) والن

ب) هال
1

د) هارتمن

 .6طبق کدام اصل گزل عامل خارجی یا محیط ممکن است رفتار فرد را متمایز کند و آنچه
معموالً یادگیری نامیده میشود و نیز بین نمویافتگی و فرهنگپذیری تفاوت قائل است؟
الف) نمویافتگی منفرد

ب) ناقرینگی کنشی

ج) نوسانهای خود نظمجو

د) نمویافتگی فرهنگی

 .7کدام مرحله گزل کودک به عنوان "حیوان متفکر" خوانده میشود؟
الف) یک سالگی

ب) هجده ماهگی تا  3سالگی

ج)  3تا  5سالگی

د)  5تا  10سالگی

 .8کدام مرحله والن کودک خواهان آن است که همه چیز را انحصاراً به خود اختصاص دهد؟
الف) تضاد و وقفه

ب) سن لطف و دلربایی

ج) هیجان پذیری

د) تفکر مقولهای

 .9کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) مرحله  4حسی – حرکتی رفتار عمدی و هدفگراست.
ب) مرحله  5حسی – حرکتی باالترین سطح حسی – حرکتی میباشد.
ج) مرحله  5حسی – حرکتی کشف وسایل جدید.
د) مرحله  5حسی – حرکتی مرحله ابداع یا اختراع میباشد.
 .11شامل نوعی خطای استداللی است که از مربوط کردن افکا ری که همیشه با هم مرتبط
نیستند حاصل میشود.
الف) همادبینی

ب) استدالل تبدیلی

ج) استدالل قیاسی

د) استدالل استقرایی

 .11ثبات سطح و وزن در چه سنی صورت میگیرد؟
الف)  9 – 7سالگی

ب)  9 – 8سالگی

ج)  7 – 8و  9سالگی

د)  9الی  10و  9سالگی

 .12به فرایندی از رشد اطالق می شود که در هر زمانی که با تکلیفی نظیر درک شیء یا حل
مسأله روبرو هستیم اتفاق میافتد.
الف) میکروژنز

ب) اورتوژنیک

ج) افتراق خود شیء

د) روان شناسی تطبیقی
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 .13رشد ،زمانی اتفاق می افتد که از حالت نسبتاً  ..................به حالتی که موجب افزایش
 ...........و یکپارچگی سلسله مراتبی شود برسیم.
الف) افتراق – عدم افتراق

ب) عدم افتراق  -افتراق

ج) تمایز – عدم تمایز شیء

د) عدم تمایز – تمایز شیء

 .14کدام نظریه پرداز زیر هم اعتقاد به رشد شناختی و هم رشد یادگیری دارد؟
الف) پیاژه

ب) برونر

ج) ویگوتسکی

د) چامسکی

 .15مرحله جهت گیری تنبیه کلبرگ با کدام مرحله سلمن همپوشی دارد؟
الف) اجتماعی

ج) نفسنگری

ب) شخص ثالث

د) اجتماعی اطالعاتی

 .16ورنر ،بیشتر تحت تاثیر کدام مکتب قرار داشت؟
الف) گشتالت

ج) شناختی

ب) الیپزیک

د) شناختی  -رفتاری

 .17به اعتقاد ورنر ،کودکان در مقابل بزرگساالن به چه طریقی فکر میکنند؟
الف) شهودی

ج) انتزاعی

ب ) تصویری

د) حسی  -حرکتی

 .18اندیشهی مبادله ی منصفانه و مقابله ی به مثل ،در کدامیک از مراحل رشد اخالقی کلبرگ
اتفاق میافتد؟
الف) مرحله 1

ج) مرحله 3

ب) مرحله 2

د) مرحله 4

 .19جهتگیری هدف وسیلهای ،در کدامیک از مراحل اخالقی کلبرگ قرار دارد؟
الف) مرحله 1

ج) مرحله 3

ب) مرحله 2

د) مرحله 4

 .21در کدامین مرحله از مراحل رشد اخالقی کلبرگ ،مردم می خواهند برای تغییر قوانین
غیرمنصفانه و رشد جامعه ،برخی شیوههای دموکراتیک به کار گرفته شود؟
الف) تأیید مداری

ج) احترام مداری

ب) اقتدار مداری
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د) اخالق مداری

اولین آزمون حضوری – درس آسیب شناسی روانی
" ویژه کنکور دکتری روانشناسی"

 .1آزمون رایجی که متخصصان بالینی در موارد صدمه مغزی آسیب زای احتمالی استفاده
می کنند و توانایی فرد را در شنیدن و اطاعت کردن می سنجند کدام آزمون زیر میباشد؟
الف) MMPI

ب) BNT

ج) PASAT

د) GCS

 .2در مدل پنج عاملی ( )FFMدر کدام مؤلفه این آزمون افراد در خود آگاهی و هیجان نمره
باالیی را به دست میآورند؟
الف) برونگرایی

ب) خوشایندی

ج) روان رنجوری

د) وظیفهشناسی

 .3متخصص بالینی امیال درمانجو ،پاسخ های مورد انتظار از دیگران و پاسخهای درمانجو به
پاسخهای دیگران یا به میل را ارزیابی میکند.
الف) CBT

ب) CCBT

ج) CCRT

د) ACT

 .4کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) تقریباً  1درصد جمعیت دنیا ناتوانی عقالنی دارند.
ب) باالترین میزان شیوع ناتوانی عقالنی در مناطق فقیرنشین میباشد.
ج) تشخیص ناتوانی عقالنی طبق سه مالک توانایی عقالنی ،انطباقی و سن رشد صورت میگیرد.
د) در مقیاس  DSM-5به جای عقب ماندگی ذهنی از اصطالح " اختالل عقالنی رشدی" استفاده
میکند.
 .5نشانگان دانشمند ا وتیستیک در کودکان طیف اوتیسم ناشی از کدام ویژگی آنها
میباشد؟
الف) گرایش آنها به پژواک گویی
ب) گرایش آنها به تمرکز کردن عمیق روی ویژگیهای مادی اشیاء
ج) عالقه آنها به مطالب تکراری و یکنواختی
د) عالقه آنها به علوم نجوم و ریاضی

 .6کدام فرایند زیر در درمان لواس نقش مهمی ایفا نمیکند؟ (کودکان بیش فعال)
الف) شرطیسازی کنشگر

ب) محروم کردن

ج) اصل شکل دهی

د) تقویت منفی

 .7کدام مؤلفه زیر در مقیاس  DSM-5از فرایندتکانشگری کودکان بیش فعال نمیباشد؟
الف) بیش از حد صحبت کردن
ب) منتظر ماندن برایش دشوار است.
ج) به راحتی به وسیله محرکهای نامربوط دچار حواسپرتی میشود.
د) نمی تواند ساکت بازی کند.
 .8طبق نظریه بارکلی علت اصلی ADHDآسیب به کدام قسمت از مغز میباشد؟
الف) گیجگاهی

ج) پس سری

ب) پیشانی

د) آهیانه

 .9کدام داروی زیر به عنوان جایگزین ویتامین برای افراد  ADHDتجویز میشود؟
الف) ایمی پرامین

ب) بوپروپریون

ج) آتوموکستین

د) همه موارد

 .11شایعترین اختالالت روانی در زنان و مردان به ترتیب کدام اختالل میباشد؟
الف) اضطراب  -افسردگی

ب) اضطراب – مصرف مواد

ج) مصرف مواد – اضطراب

د) افسردگی  -اضطراب

 .11کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) میزان شیوع زنان و مردان  ADHDدر بزرگسالی برابر است.
ب) اضطراب اجتماعی دومین نوع اختالل اضطرابی شایع است.
ج) شیوع اختالل پوست کنی در مردا بیشتر است.
د) آگورافوبی در افراد بزرگسال نسبت به کودکان بیشتر گزارش شده است.
 .12این کودکان با افرادی که نسبتاً غریبه هستند ،به رفتاری که از لحاظ فرهنگی نامناسب و
خیلی خودمانی است میپردازد.
الف) SMD

ب) RAD

ج) DSED

د) ASD

 .13کدامیک از اختاللهای زیر با توجه به یافته های جدید سبک شخصیت روان رنجوری را
بیشتر به ارث میبرد؟
الف) GAD

ب) OCD

د) PTSD

ج) ASD

 .14اختالل اضطراب فرآیند با کدام اختالل زیر کمترین همپوشی را دارد؟
الف) Panic

ب) OCD

د) افسردگی

ج) شکایتهای جسمانی

 .15کدام نشانه ی زیر طبق مقیاس  DSM-5در کودکان  SADدیده نمیشود؟
الف) ناراحتی بیش از حد مکرر هنگام پیش بینی یا تجربه کردن جدایی از خانه یا مراقبت کننده
ب) کابوسهای مکرر که موضوعات جدایی را در بر دارند.
ج) شکایتهای مکرر جسمانی
د) ترس و اضطراب حداقل  6هفته در کودکان و نوجوانان و معموالً  8ماه یا بیشتر در بزرگساالن
 .16کدام اختالل زیر جنبههای میان فرهنگی نیز دارد؟
الف) BDD

ب) OCD

ج) GAD

د) ASD

" .17ترسهای نامعقول" از مؤلفههای کدام مقیاس  MMPIمیباشد؟
الف) خود بیمار انگاری

ب) هیستری

ج) ضعف روانی

د) هیپومانی

 .18کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) داروی ضد افسردگی  SSRIتنها دارویی تأیید شده برای درمان  PTSDمیباشد.
ب) افراد  PTSDاز لحاظ شناختی سبک پردازشی اطالعات آنها سوداری دارد.
ج) افراد  PTSDسطح باالیی روان رنجوری ،منفی گرایی و سابقه بهره کشی کودکی دارند.
د) مؤثرترین درمان روانشناختی برای  PTSDدرمان شناختی – رفتاری میباشد.
 .19کدام نشانه زیر طبق مقیاس  DSM-5در کودکان  RADدیده نمیشود؟
الف) کودک وقتی ناراحت است به ندرت یا خیلی کم تسلی میجوید.
ب) کودک وقتی ناراحت است به ندرت یا خیلی کم تسلی پاسخ میدهد.
ج) عاطفه منفی محدود
د) عاطفه مثبت محدود
 .21کدام نشانه ی زیر طبق مقیاس  DSM-5در کودکان  DSEDدیده نمیشود؟
الف) کاهش یا فقدان خودداری در نزدیک شدن به بزرگساالن
ب) کودک سن رشدی حداقل  9ماهه دارد.
ج) تمایل ویژه و گرایش خاص به مراقبتکننده آشنا
د) تمایل به فرار کردن با بزرگسال نا آشنا با کمترین تردید

پاسخنامه اولین آزمون حضوری
درس روانشناسی رشد و آسیب شناسی روانی
(ویژه کنکور دکتری روانشناسی)
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