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 مقنمه

کشن اح کودکی تا  چرخه ،اسی است  دک مجموعه کوانشناسی کشنکوانشناسی کشن جزو دکوس مهم آحمون کاکشناسی اکشن و دکتری کوانشن

کوانشناسی  پیری دک مجموعه اول و نظریاب کشن دک مجموعه دوم به شکل کامل و جامع با استفادد اح پنج منبع اصلی کنکوک اکشن و دکتری

جمع آوکی شند است  این مجموعه  مچنین شامل سواالب طبقه بننی شند اکشن و دکتری سراسری، آحاد و بهناشت و  مچنین تست  ای 

تالیفی است  اح آنجا که مطالعه تمام کتاب  ای منبع برای داوطلبان دشواک است این مجموعه می توانن دک مطالعه مبامث مهم کنکوکی شما 

کنن  توصیه ما  مواکد این بودد است که تا جایی که امکان داکد دک مطالعه اول کتاب اصلی کا مطالعه کنین تا با توضیحاب و مثال  ا  کا یاکی

بیشتر آشنا شوین، می توانین فصول مجموعه کا با کتاب اصلی تطبیق دادد و سپ  برای دوکد  ا فقط اح این مجموعه استفادد کنین  برای 

صت خواننن منبع اصلی کا نناکین به این مجموعه اکتفا کنین و مطمئن باشین تمام مبامث مهم ذکر شند است  این مجموعه فصولی که فر

اکشن کوانشناسی بالینی و منکس دکس کوانشناسی کشن تهیه شند است   6دکتری کوانشناسی و کتبه  2حینب خجوی، کتبه  دکتر  توسط

 ح این مجموعه بتوانین دکصن مطلوبی دک این دکس کسب کنین  امینواکیم که شما نیز با استفادد ا
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 رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی -1فصل 

  نظریه شناختی رشدی پیاژه 

 عقاید پیاژه درباره تغییر شناختی 

 تفکر خود کا پروکش می د نن عمل مستقیم روی محیطا اح نظر پیاژد، کودکان ب

است  منظوک اح ساختاک کوانی کوش  ای ساحمان یافته کودک برای معنی  ساختارهای روانیاح نظر پیاژد آنچه دک اثر کشن تغییر می کنن 

 دادن به تجربه است  

عمل به سطح ذ نی می کسنن  دک ابتنا فعالیت  ای مرکتی  ستنن  ا به تنکیج اح سطح نامین  طرمواکد طرحواره پیاژد ساختاک ای کوانی کا

کا ببینن(  اما دک مرامل باالتر کودک به فعالیت ذ نی می پرداحد و قبل اح تاثیرگذاشتن، فکر  آنها اشیا کا پرتاب می کنن تا اثر)مثال کودک 

 می کنن  

 احمان د ی نامیند می شونن: دو فراینن دک چگونگی تغییر طرمواکد  ا نقش داکد که انطبا  و س

 انطباق  (1

 است  انطبا  شامل دو فراینن دکون ساحی و برون ساحی است  تعامل مستقیم با محیطمنظوک اح انطبا  ساختن طرمواکد  ا اح طریق 

نن دک طرمواکد پرتاب استفادد اح طرمواکد  ای موجود برای تعبیر دنیای بیرونی است )مثال وقتی اشیا کا پرتاب می ک درون سازیمنظوک اح 

 کردن موجود قراک می د ن(

ایجاد طرمواکد تاحد برای متناسب شنن با محیط است  برون ساحی وقتی کخ می د ن که ببینیم کوش فعلی تفکر ما با  برون سازیمنظوک اح 

مواکد پرتاب کردن کا متناسب با طرمحیط متناسب نیست )مثال وقتی اشیا کا به شکل متفاوب پرتاب می کنن و نتیجه متفاوتی می بینن، 

 یژگی اشیا تغییر می د ن(و

نام داکد  دک حمان تغییراب شناختی سریع کودک  تعادل شناختیوقتی کودک خیلی تغییر نمی کنن دک مال دکون ساحی است  این مالت 

احی منام کوی می د ن و باعث ایجاد دک مالت عنم تعادل است که به برون ساحی می پرداحد  مرکت پ  و پیش بین دکون ساحی و برون س

 طرمواکد  ای موثرتر می شود  

 سازماندهی (7

 است   جدا از تماس با محیطمنظوک اح ساحمان د ی تغییر طرمواکد  ا به شکل دکونی و 

کردن و طرمواکد می کننن )مثال طرمواکد پرتاب  شبکه  به  م متصل می شونن و ایجاد یکد ی طرمواکد  ا باحآکایی و دک فراینن ساحمان

 انناختن با  م متصل می شونن(

 کسیند است    تعادل واقعیوقتی طرمواکد جزئی اح یک شبکه می شود، کودک به 
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  سال اول( 7حرکتی )  -مرحله حسی 

سال اول حننگی مرکتی نام داکد که دک دو  -د کشن می گذکنن  اولین دوکد، مسی طبق نظر پیاژد کودکان اح نوباوگی تا نوجوانی اح چهاک دوک

 کخ می د ن و خود به شش مرمله تقسیم می شود  

 مرکتی کودک محیط کا به شکل  نفمنن کاوش نمی کنن بلکه به واکنش چرخشی می پرداحد   -دک آغاح مرمله مسی 

کردد است  یعنی تکراک و گیر کردن دک یک تجربه جنین که فعالیت مرکتی خود کودک به شکل تصادفی آن کا ایجاد واکنش چرخشی

 )مثال بعن اح اینکه پایش به شی ای می خوکد چون برایش جالب است این کاک کا تکراک می کنن(  

 واکنش چرخشی به دلیل تکراک فعالیت مرکتی باعث تقویت طرمواکد جنین می شود 

ت محیط بیرون و دستکاکی اشیا بعنا به سم (2 ابتنا بر بنن کودک متمرکز است،( 8واکنش چرخشی دک دو سال اول به چنن شکل است: 

 سرانجام خال  و تجربی می شود و باعث تاثیر گذاشتن بر محیط می شود  (4 ،معطوف می شود

 مرکتی عباکتنن اح: -مرمله مسی 6

 )تولن تا یک ما گی( طرحواره های بازتابی -1مرحله 

 باحتاب  ا پاسخ  ای فطری و خودکاک کودک  ستنن )مثل باحتاب مکینن(

 می دانست  هوش حسی حرکتی اصلی عناصرباحتاب  ا کا  پیاژد

طرمواکد  ا اح باحتاب  ایی تشکیل می شونن که وقتی دک موکد محیط به کاک می کونن به تنکیج تغییر می کننن )مثل باحتاب مکینن پستان 

 که به تنکیج برای مکینن پستانک تغییر می کنن(

   ح تجربیاب آنها مشابه  ستنننظر ادک این مرمله باحتاب  ای کودکان صرف 

 ما گی( 3تا  8)واکنش های چرخشی اولیه  -7مرحله 

 است، کامال محنود است و مربوط به نیاح ای اولیه آنهاست )مثل مکینن( به سمت بدن کودکواکنش  ای چرخشی نخستین 

 می انجامن   حرکتی ساده ت هایعاد با تکراک کفتاک ای تصادفی، بر اعمال خود کنترل کسب می کنن  این کاک به ایجاد

 دک پاسخ به ضروکب  ای محیط می توانن کفتاکش کا تغییر د ن )باح کردن د ان به شکل متفاوب برای پستان و پستانک( 

 پیش بینی کردن کویناد ا کا آغاح می کنن )مثال با دینن مادکش گریه کا متوقف می کنن چون می دانن قراک است شیر بخوکد( 

 ما گی(: 1تا  3) واکنش های چرخشی ثانوی  -3مرحله 

باالی  است )مثل تکان دادن آویز معطوف به محیط بیرونو  ی است که خود کودک ایجاد کرددواکنش چرخشی ثانوی تکراک کویناد ای

 تخت(
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 دک دستیابی به اشیا، چنگ حدن و دستکاکی کردن ما ر می شود  

 کنن قلین کا ایجاد می کنن  کودک فقط اح اعمال آشنا که آنها کا باک ا تمرین کردد باشن، تقلین مییابن و امکان تکنترل بر کفتاک ا افزایش می

 ما گی(:  82 -1) هماهنگی واکنش های چرخشی ثانوی – 0مرحله 

 دن عروسک(واکنش  ای چرخشی ثانوی دک اعمال پیچیند ترکیب می شونن و طرمواکد  ا مرتب می شونن )مثل کناک حدن پتو و بعن چنگ ح

 ترکیب واکنش  ای چرخشی ثانوی باعث دو تغییر شناختی مهم می شود: 

 ، یعنی ترکیب عمنی طرمواکد  ا دک مل مسایل مسی مرکتی رفتار عمدی یا هدف گرا

 ، یعنی آگا ی اح اینکه وقتی اشیا دوک اح دین  ستنن  نوح وجود داکنن  پایداری شی یا شی دایم

 ادکاک علیت مادی است و مبنایی برای مل مساله است  کفتاک عمنی اولین نشانه 

: کودک طرمواکد  ای کناک حدن و چنگ حدن کا ترکیب می کنن و عروسکی که حیر دستمال گذاشته ایم کا آزمایش مخفی کردن شی

 پایناکی شی کسیند است   داکد  این آحمایش نشان می د ن کودک  م علیت مادی کا فراگرفته و کفتاک عمنی انجام می د ن و  م بهبرمی

-دک آحمایش فو  اگر شی کا جابجا کنین و حیر دستمال دیگری بگذاکین، کودک  نوح دک محل اول به دنبال آن می : ABخطای جستجوی 

 نشان می د ن که پایناکی شی  نوح کامل نیست و کودک اح اشیایی که دک دین نیستنن تصویر کاملی نناکد   ABگردد  خطای جستجوی 

 پیش بینی کویناد ا بهتر می شود و کودک با استفادد اح کفتاک عمنی می توانن کویناد ا کا تغییر د ن  

 کودک می توانن اح کفتاک ای متفاوب  م تقلین کنن  

 مهم ترین کویناد شناختی دو سال اول کودکی شکل گیری شی دایم دک این مرمله است 

  گی( :ما 81-82) واکنش های چرخشی سوم -1مرحله 

 است یعنی کودک با تکراک کفتاک ای متنوع، نتایج جنینی ایجاد می کنن )مثل انواع پرتاب کردن(  تجربی و خالقواکنش چرخشی سوم 

 به کاوش آگا انه محیط می پرداحد و بهتر می توانن مسایل مسی مرکتی کا مل کنن  

 د  دیند نمی شو ABبه پایناکی شی پیشرفته می کسن و خطای جستجوی 

 اعمال انعطاف پذیر می شود و امکان تقلین اح کفتاک ای ناآشنا کا داکد   

 ما گی تا دو سالگی( 81) بازنمایی ذهنی  -6مرحله 

 دک واقع آخرین حیرمرمله مسی مرکتی بود و دک اینجا کودک دک یک مرمله بینابینی )بین این دوکد و دوکد بعن( قراک داکد   2مرمله 

 ایجاد می شود، یعنی تصاویر ذ نی اح اشیای غایب و کویناد ای گذشته  یبازنمایی های ذهن
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 خطا به مل نمادین مسایل می پرداحد و به  مین دلیل به شکل ناگهانی به کاد مل مساله مسی مرکتی می کسن که به آن به جای کوشش و

بنون اینکه آحمایش و خطای  اب باحی کا مرکت د ممی گوییم )مثال یک دفعه می گوین، آ ان فهمینم که باین چطوک اسب تجربه آهان

 (بیرونی کردد باشن

 پایناکی شی پیشرفته تر  می شود و می فهمن اشیایی که دک دینکس نیستنن می تواننن مرکت کننن 

 بازی وانمود کردنو  تقلید معوقشروع باحنمایی ذ نی باعث شروع دو توانایی می شود: 

 وکی و تقلین کفتاک ایی که الگوی آن مستقیما مضوک نناکد )مثال تقلین اح یک نفر که دیروح دیند است(تقلین معو  یعنی توانایی یادآ

 وانمود به خوابینن(کودک یک فعالیت کوحمرد یا تخیلی کا به نمایش می گذاکد )مثال  احی است کهباحی وانمود کردن نوع مهمی اح ب

 ه رشد شناختی نوباوگان ارزیابی مرحله حسی حرکتی و پژوهش پیگیری دربار 

 نپژو ش  ا نشان می د ن کودکان حودتر اح آنچه پیاژد گفت به توانایی  ای شناختی می کسنن  این امر شاین به این خاطر بودد که پیاژد فنو

 ته است  آحمایشی پیشرفته امروحی کا دک اختیاک نناش

معلوم شود  استفادد می شود تا کوش نقض انتظاک(برگشت یا  –یری خوگخوگیری حدایی )-پاسخ خوگیریگر و امروحد اح شرطی ساحی کنش

 کودک چه چیزی می دانن:

 استنالل دک موکد دنیای مادی:  -

 دک آحمایش شرطی ساحی کنش گر نوحادان برای دسترسی به چیز ای جالب پستانک کا محکم تر می مکنن  پ  واکنش  ای چرخشی ثانوی

  مان ابتنا نوحاد محیط بیرونی کا کاوش و کنترل می کنن   به محض متولن شنن وجود داکنن و اح

 د ن کودکان کوچکتر  م اح ویژگی  ای اشیا و قوانین مادی )مثل علیت مادی( آگاد  ستننحدایی نشان میخوگیری – ای خوگیری پژو ش

 و این آگا ی منب  ا قبل اح اینکه کودک بتوانن آنها کا نشان د ن وجود داکنن 

تواننن داننن که شی پایناک است اما این آگا ی دک کفتاک جستجو کردن آنها مشهود نیست چون توانایی مرکتی نناکنن و نمییکودکان م

 شود کودکان کوچکتر  م قادک به انجام آن  ستنن   ای مختلف کا کناک  م قراک د نن  وقتی تکلیف جستجوی شی پنهان سادد تر میطرمواکد

این است که باحداکی پاسخی که قبال تقویت شند است مشکل است و کودک دک  مان جای اول  ABی جستجوی علت خطاپایناکی شی: 

 دنبال شی می گردد  

  توانایی ترکیب آگا ی با عمل با کشن سریع قطعه  ای پیشانی دک پایان آگاهی به عمل نمی رسدبه طوک کلی کودک آگا ی داکد اما این 

 سال اول  مراد است  



6 
 

گ با نظر پیاژد برخی جنبه  ای تجربه اح طریق فعالیت مرکتی ساخته می شود  مثال کودکانی که دک سینه خیز کفتن باتجربه  ستنن،  ما ن

 بهتر عمق کا دکک می کننن   8بهتر اشیای پنهان کا پینا می کننن و دک آحمایش پرتگاد دیناکی

 باحنمایی ذ نی: -

و شیود ای است که کودک برای اکتباط برقراک کردن با افرادی که قبال دیند است و تقویت طرمواکد  اح  فته  ای اول وجود داکد تقلین معو :

  ای مسی مرکتی استفادد می کنن  

دک دو سالگی می تواننن اعمالی که شخصی سعی داشته انجام د ن و کامل نکردد کا تقلین کننن که نشانه دکک دینگاد  ای دیگران است  این 

 و پیش بینی فعالیت  ای دیگران کمک می کنن  امر به دکک 

 مل مساله: نوباوگان می تواننن اح کاد قیاس مسایل کا مل کننن، اح کوشش و خطا فراتر کونن و یک مساله کا به شکل ذ نی مل کننن   

 آگا ی  ای ابتنایی کودکان می توانن دو علت داشته باشن: 

 آغاح دک مغز وجود داکد برنامه کیزی مقنماتی چنن طرمواکد اح  مان (8

 نگاد کردن و شنینن، نه تاثیر گذاشتن مستقیم بر محیطیری ادکاکی کخ دادد است، یعنی با ساخته شنن طرمواکد  ا اح طریق یادگ (2

 ودک اح مفا یمباوئر می گوین برخی استعناد ا حودتر اح آنچه پیاژد گفته بروح می کنن و بعن اح بین می کود تا دوباکد اح سر گرفته شود  اگر ک

 آموخته شند استفادد نکنن آنها کا فراموش می کنن 

پژو ش  ا نشان می د ن کودکان مرمله واک کشن نمی کننن  بر مسب دشواکی تکلیف، میزان کسش حیستی و تجاکب خاص کودک می توانن 

 اح نظر یک توانایی دک سطح پیشرفته تری باشن و اح نظر توانایی دیگر پایین تر باشن 

 )دیدگاه پردازش اطالعات )خبرپردازی 

 ها مهاکب کودک دک آنها کمتر است )تفاوب کمی نه کیفی(اح  مان ابتنا دک نوحاد وجود داکد و تن توانایی شبه بزرگسالطبق این دینگاد،  

توان این مهاکب  ا کا عنم موفقیت کودکان و نوجوانان دک مل مساله به فقنان مهاکب خاص دک آن حمینه مربوط است و با آموحش می 

 افزایش داد  

است و مرمله واک نیست  علت نامنظم  تدریجی و پیوستهبا پیاژد موافق  ستنن که کودکان فعال و کاوش گر  ستنن، اما کشن شناختی 

 بودن کشن شناختی، چالش  ای تکالیف گوناگون و مواجهه متفاوب کودکان با آنهاست 

 مثل توجه، مافظه و طبقه بننی تاکین داکد  جنبه های مختلف شناختکشن شناختی نمی د ن بلکه به این دینگاد نظریه وامنی دکباکد 

استفادد می کنن  با استفادد اح این نموداک ا آنها به شکل  نمودارهای گردشیبرای توصیف سیستم شناختی، اح منل  ای کامپیوتری و 

 رای انجام یک تکلیف دقیقا چه کاکی انجام می د نن صریح و عملی مشخص می کننن که افراد دک سنین مختلف ب

                                                                 
1
با این آحمایش دک بخش کشن جسمانی آشنا می شوین 
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 بر اساس منل پرداحش اطالعاب، ذ ن سه قسمت اساسی داکد: ثبت مسی، مافظه فعال یا کوتاد منب، مافظه بلننمنب

 ونن  ثبت مسی:  اطالعاب دک ذ ن باحنمایی می شونن، اطالعاب برای مفظ شنن انتخاب می شونن، و برای منب کوتا ی ذخیرد می ش

 مافظه فعال: بخش  شیاک ذ ن است که اطالعاب محنودی کا نگه می داکد و فعاالنه کوی آنها کاک می کنن  

فعالیت  ای پیچیند و جریان اطالعاب کا  ،بخش خاصی اح مافظه فعال )مجری مرکزی( که قسمت  شیاک و متفکر سیستم ذ نی ماست

  ما نگ تر باشن توان به کاکگیری خودکاک توانایی  ای شناختی بیشتر می شود    نایت می کنن   رچه مجری مرکزی با مافظه فعال

 مافظه بلننمنب: شالودد دانش  میشگی است و ظرفیت نامحنود داکد، اطالعاب کا بر اساس محتوا طبقه بننی می کنن 

د و امتمال نگهناکی آنها کا بیشتر کنیم  )مثال که کوی اطالعاب عمل می کنیم تا کاکآمنی تفکر کا افزایش داد فرایننی :راهبردهای ذهنی

 توجه گزینشی به برخی اطالعاب دک ثبت مسی، گرود بننی و ساحمانن ی اطالعاب دک مافظه فعال، کا برد ای باحیابی دک مافظه بلننمنب( 

 است   سازماندهی پیاژهکا برد ای ذ نی شبیه مفهوم 

اما گنجایش اصلی سیستم )مخصوصا مافظه فعال( و سرعت پرداحش آن و عملکرد مجری  ساختاک اساسی ذ ن دک سراسر حننگی مشابه است

 مرکزی با افزایش سن بیشتر می شود 

 افزایش توانایی پرداحش اطالعاب به دلیل کشن مغز و بهبود کا برد ای ذ نی است 

 توجه 

 معطوف می کننن  ما ه توجه خود کا اح طرح پرتضاد به کاوش طرح  ای پیچیند تر  2-8نوباوگان 

با افزایش سن بهتر می تواننن توجه خود کا کنترل کردد و اطالعاب کا سریعتر جذب کننن )برای خوگیری و خوگیری حدایی به محرک  ای 

 تاحد به حمان کمتری نیاح خوا نن داشت(  علت طوالنی بودن حمان خوگیری دک بچه  ای کوچکتر ناتوانی آنها دک ک ا کردن توجه خود اح

 محرک  ای جالب است 

 3دک طول سال اول به کویناد ای تاحد و گیرا توجه می کننن اما با وکود به نوپایی برای کفتاک عمنی آمادد می شونن ) ما نگ با مرمله 

نها کمک می مسی مرکتی( و جذب شنن به چیز ای تاحد کا ش می یابن )اما اح بین نمی کود(  بنابراین توجه مستمر بهبود می یابن که به آ

 کنن موقع باحی کردن توجه ادامه یابن و مفظ شود  

 حافظه 

است که اح ماد  ای اول وجود داکد  دک باحشناسی فقط باین تشخیص د ین که این محرک شبیه محرکی  بازشناسی سادد ترین شکل مافظه

 است که قبال دیند این 

 مضوک نناکد  این توانایی دک نیمه سال اول به دست می آین   یادآوکی نیاح به این داکد که چیزی کا به یاد بیاوکین که

 نوباوگان حمانی بهتر یادآوکی می کننن که تجربه  ا دک موقعیت  ای آشنا کخ د نن و فعاالنه دک آن مشاککت داشته باشنن 
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 ننن  توانایی تقلین معو  نشان می د ن که کودکان کفتاک ای دیگران کا به یاد می آوکنن و تکراک می ک

 طبقه بندی 

نوباوگان محرک  ا کا بر اساس ویژگی  ای مادی مثل شکل، انناحد، و تعناد )تا سه عنصر( طبقه بننی می کننن  )دسته بننی اشیا و 

 کویناد ای مشابه دک باحنمایی  ای وامن(

تجربه کا به شکل بزکگساالن ساحمان  مغز کودک اح  مان آغاح طوکی تنظیم شند کهد ن است که نشان میترین دلیلی بننی محکمطبقه

 د ن 

نوباوگان دنیای  یجانی و اجتماعی کا نیز طبقه بننی می کننن، مثل طبقه بننی  ای جنسیت و سن، تشخیص دادن جلود  ای  یجانی، 

 تشخیص مرکاب طبیعی اح سایر مرکاب

 عنصر برجسته اشیا )قراکدادن چرخ دک طبقه وسیله نقلیه(   ستنن یعنی طبقه بننی بر اساس شبا ت ظا ری یا ادراکی ا بننیاولین طبقه 

 بننی بر اساس عملکرد و کفتاک مشترک )قراک دادن قاشق دک وسایل آشپزخانه(  ستنن، یعنی طبقه مفهومی ا سال اول طبقه بننیدک پایان 

 ن  نی کندک سال دوم دک طبقه بننی فعالتر می شونن و به طوک خودانگیخته اشیا کا طبقه بننی م

 ارزیابی یافته های پردازش اطالعات 

 ای بنانیم  این دینگاد بر پیوستگی کشن تاکین می کنن و کمک می کنن کودکان کا موجوداب شناختی پیشرفته

 ن بزکگترین ضعف دینگاد پرداحش اطالعاب این است که شناخت کا به عناصر تشکیل د نند آن تجزیه می کنن و نظریه جامع اکایه نمی کن

 بحث ویژه: یادزدودگی کودکی

منظوک اح یاحدودگی کودکی ناتوانی دک یادآوکی کویناد ای قبل اح سه سالگی است  گفتیم که کودکان کویناد ای حننگی خود کا به یاد 

 می آوکنن، پ  دلیل یادحدودگی چیست؟

ت و اطالعاب به شکلی اننوخته نمی شونن که قابل برخی معتقننن کشن قطعه پیشانی و سایر ساختاک ای مغز دک اوایل کودکی کامل نیس

باحیابی باشنن  این افراد معتقننن که مافظه دو سطح نا شیاک )خودکاک( و سطح  شیاک )عمنی یا کالمی( داکد   اما شوا ن نشان دادد 

 کودکان می تواننن خاطراب کا به شکل کالمی شرح د نن و برای منب طوالنی مفظ کننن  

ایجاد شود تا یادحدودگی اح بین برود  این نوع مافظه  حافظه زندگینامه شخصیباین نوع خاصی اح یادآوکی به نام  برخی معتقننن

 شامل خاطراب قنیمی است که سرشاک اح معنی  ستنن  تبنیل خاطراب به مافظه حننگینامه شخصی به دو عنصر نیاح داکد: 

 دک چنن سال اول دکک خود  نوح شکل نگرفته است   کودک باین تصوک کشن یافته ای اح خود داشته باشن 

الحم است که کودکان تجربیاب شخصی خودشان کا دک داستان حننگی معناداکی ادغام کننن  نقل خاطراب برای بزکگساالن که با توضیح 

 اضافی این خاطراب کا گسترش می د نن، به ساحمان د ی این داستان کمک می کنن  

ک باعث یادآوکی بهتر تجربیاب گذشته توسط او می شود  دختر ا دک مافظه حننگی نامه شخصی بهتر  ستنن که مکالمه والنین با کود

 علت آن تنوع بیشتر مکالمه والنین با دختران است  
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  نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی : موقعیت اجتماعی رشد شناختی اولیه 

 ی کودکان تاثیر داکنن بر کشن شناخت بسترهای اجتماعیاح نظر ویگوتسکی 

 بر فعالیت  ا مسلط می شونن و طوکی فکر می کننن که دک فر نگ آنها معنی داکد  تعامل با اعضای بزرگتر جامعهکودکان اح طریق 

افراد  : این مفهوم به تکالیف دشواکی اشاکد داکد که کودک به تنهایی اح پ  آن بر نمی آین اما با کمکمنطقه مجاور رشد یا پتانسیل رشد

ما رتر قادک به انجام آن است  وقتی توانایی کودک بیشتر می شود بزکگسال کناک می کشن و به کودک اجاحد می د ن مسئولیت بیشتری بر 

 معروف است نیز  داربست زنیاین نوع آموحش به  یرد عهند بگ

دک حبان و اکتباط اجتماعی بیشتر شند باشن  البته برای دینگاد ویگوتسکی عمنتا دک سنین باال کاکبرد داکد، یعنی حمانی که مهاکب کودک 

 نوباوگان  م گسترش یافته است چون آنها  م توانایی  ای برای تعامل با والنینشان داکنن  

 تفاوت های فردی در رشد  ذهنی اولیه 

تغییر می کنن  اما آحمون  ای کوانی به  کا توضیح می د نن یعنی اینکه چگونه تفکر کودک به مروک حمان فرایند رشدنظریه  ای شناختی 

می پرداحنن  این آحمون  ا قصن داکنن کفتاک ایی کا انناحد بگیرنن که کشن عقالنی کا منعک  کنن و نمراتی به دست  فرآورده های شناختی

 د نن که عملکرد آینند کودک کا پیش بینی کنن   

 لی کا پیش بینی می کرد  ساخته شن که موفقیت تحصی بینه اولین آحمون  وش توسط

 اغلب آحمون  ای  وش کودکان اح پاسخ  ای ادکاکی، مرکتی، تکالیف مربوط به حبان و مل مساله تشکیل شند انن  

 حرکتی وروانی سال است و دو مقیاس  4.2تا  8است که مخصوص سنین  "مقیاس بیلی برای رشد کودکان " ای کایج یکی اح آحمون

 داکد   

شکل داکد  اکثر نمرد  ا دک وسط  ستنن و تعناد کمتری دک دنباله  ا قراک  منحنی بهنجار زنگوله اید دک  ر مقطع سنی یک عملکرد افرا

 می گیرنن  این منحنی یک مالک  نجاک بودن دک نظر گرفته می شود و عملکرد آحمودنی با آن مقایسه می شود  

 نامیند می شود   IQهوشبهر یا  مسن به دست می آین، نمرد ای که اح طریق مقایسه با منحنی  نجاک افراد 

 پیش بینی عملکرد آتی کودک اح کوی آحمون  وش چنن مشکل داکد: 

 کنن بینی نمی ای کودکی  وش آتی کا به دکستی پیشنمرد( و آحمون 20تا  80 وشبهر بین نوپایی و نوجوانی نوسان حیادی داکد ) -

 منجر شود که نمرد او توانایی واقعی اش کا منعک  نکنن  خستگی و عنم تمرکز کودک می توانن  -

نمراب آحمون نوباوگان  مان ابعاد  وشی کا که دک سنین باالتر انناحد گرفته می شود برکسی نمی کنن  دک آحمون  ای نوباوگان مواد  -

 ل مساله تاکین می شود   ادکاکی و مرکتی وجود داکد اما دک آحمون کودکان بزکگتر، بر مهاکب  ای کالمی، مفهومی و م

 می نامنن  DQرشد بهر یا  مان ابعاد  وشی سنین باالتر کا برکسی نمی کنن به جای  وشبهر آن کا  IQچون نمراب 
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پیش بینی بلننمنب برای نوباوگانی که نمرد بسیاک کم می گیرنن دقیق تر است  به  مین دلیل اح آحمونها بیشتر برای غربال و سرنن کردن 

 ی با نمراب  وش پایین استفادد می کننن که امتماال دک آینند مشکالب کشنی خوا نن داشت  کودکان

 استفادد می شود: رویکرد پردازش اطالعاتچون آحمون  ای نوباوگان اغلب  وش آتی کا به خوبی پیش بینی نمی کننن، به جای آن اح 

 مل پیش بین  وش اح اوایل کودکی تا نوجوانی است بهترین عا دیداری نسبت به محرک سرعت خوگیری و خوگیری زدایی

کا برکسی می کنن که مشخصه افراد با وش است و  مچنین توجه، مافظه و پاسخ به  سرعت تفکرخوگیری حدایی  -پاسخ خوگیری

 چیز ای تاحد کا می سنجن که شالودد کفتاک  وشمننانه دک تمام سنین است  

کا  مساله گشاییبهتر اح آحمون  ا  وش کا پیش بینی می کننن چون فراینن عقالنی اساسی یعنی نیز  تکلیف های پایداری شی پیاژه ای

 نشان می د نن 

 به دلیل مواکد مذکوک، دک مقیاس بیلی مواکدی مثل ترجیح محرک  ای تاحد، توانایی یافتن اشیای پنهان و طبقه بننی اضافه شند است 

  محیط اولیه و رشد ذهنی 

 اح تاثیراب اکثی و محیطی است    وش آمیزد ای

کوشی برای گردآوکی اطالعاب دکباکد محیط خانه اح طریق مشا ند و مصامبه با والنین  :(HOMEمشاهده خانه برای ارزیابی محیط )

 است  

 با عملکرد کودکان دک آحمون  ای کوانی و  وشبهر  مبستگی مثبت داکنن   HOMEنمراب 

-بینی مینند  مراد محبت و ترغیب والنین، صرف نظر اح مرتبه اقتصادی اجتماعی،  میشه  وش کا پیشکنمحیط فیزیکی منظم و تحریک

 کنن 

مقناک صحبت کردن والنین با کودکان برای پیشرفت حبان بسیاک ا میت داکد که پیشرفت حبان نیز  وش و موفقیت تحصیلی کا پیش بینی 

 می کنن  

لحاظ ژنتیکی با وش تر  ستنن تجربه  ای بهتری برای کودکان فرا م می کننن، عالود بر آن والنینی که اح  :محیط-همبستگی ژنتیک

 فرحننانی به دنیا می آوکنن که اح لحاظ ژنتیکی با وش تر  ستنن و تحریک بیشتری  م اح والنینشان دکیافت می کننن   

شن، خیلی بهتر اح نمرد آحمون کوانی اولیه عملکرد بعنی کودک کا فرحننپروکی محبت آمیز و پذیرا که با توانایی  ای فعلی کودک متناسب با

 پیش بینی می کنن  

محیط مهنکودک با کیفیت بن، صرف نظر اح مرتبه اقتصادی اجتماعی خانوادد، با کا ش نمراب کودک دک آحمون  ای شناختی و اجتماعی 

 فقرحدد و تحت فشاک کا کا ش د ن   مراد است  و برعک  مهنکودک خوب می توانن تاثیر ناگواک خانوادد 
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 رشد زبان 

 نظریه های رشد زبان 

 سه نظریه دک موکد فراگیری حبان وجود داکد:

 دیدگاه رفتارگرا )اسکینر(: (1

یاد گرفته می شود )واکنش  ای والنین به صنا ای کودک نوعی پاداش است که  شرطی سازی کنش گراسکینر معتقن بود حبان اح طریق 

 می کنن( او کا تقویت

 باعث یادگیری جمالب پیشرفته و دشواکتر می شود تقلید دک کناک تقویت،

انتقاد: تقلین و تقویت بیشتر ممایت کننند حبان  ستنن، نه توجیه کننند آن  کودکان گا ی کلماتی می گوینن که  رگز نشنیند انن و 

 مستقیما یاد نگرفته انن  

 دیدگاه فطری نگر )چامسکی(: (7

ن بود مهاکب حبان دک ساختاک مغز مک شند است  کودک به محض اینکه کلماب کافی کا داشته باشن حبان کا می فهمن و به چامسکی معتق

 شکل قانونمنن صحبت می کنن  

   سیستم فطری حیستی است که مجموعه قواعن مشترک دک تمام حبان  ا کا داکد (:LADفراگیری زبان ) وسیله 

نسبت به صنا ای گفتاک مساس  ستنن، صنای انسان کا ترجیح می د نن، و حنجیرد مشابهی اح یادگیری حبان دک  شوا ن تایین کننند: نوحادان

 سراسر جهان وجود داکد  

ا این مفهوم آنهایی که حبان اشاکد کا دک نوجوانی یا ب گ،  ما نیز نظریه چامسکی کا تایین می کننمفهوم دوکد مساس برای یادگیری حبان ن

 نمی شونن نن ما ر ه این حبان کا دک کودکی آموختان  رگز به انناحد آنهایی که ه انیاد گرفتبزکگسالی 

شوا ن مخالف: یک سیستم حیرساختی برای دستوک کلیه حبان  ا شناسایی نشند است  کودکان اح قواعن دستوکی دکک کلی نناکنن  طبق 

بلکه تسلط آنها تنکیجی است و نشان می د ن کاوش و یادگیری بیشتر دخالت سرعتی که نظریه فطری نگر می گوین حبان کا یاد نمی گیرنن 

 داکد 

 دیدگاه تعامل گرا: (3

 طبق این دینگاد توانایی  ای فطری و تاثیراب محیطی با  م تعامل می کننن 

 باطی ایجاد می شود  با  م ترکیب می شونن و سیستم اکت استعداد فطری، میل به تعامل با دیگران، و محیط اجتماعی و زبانی غنی

( و تعامل اجتماعی توانایی  ای شناختی توسط کودکان دو نوع دینگاد تعامل گرا دک کشن حبان شامل نظریه پرداحش اطالعاب ) به کاکگیری

   است )نقش فعال کودک دک معنی دادن به حبان(
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  مه نظریه  ای تعامل گرا بر بستر اجتماعی یادگیری حبان تاکین داکنن 

 تعامل گرایان کودکان کا موجوداب فعال و اکتباطی می داننن اما دک موکد توانایی  ای فطری کودکان اختالف نظر وجود داکد   مه 

ی برخی نوع تغییریافته دینگاد چامسکی کا قبول داکنن و می گوینن کودک آمادگی فراگیری حبان کا داکد ولی بر اساس تجربه حبان، فرضیه  ای

ن می ساحد و آن کا اصالح می کنن  برخی دیگر معتقننن که کودک با به کاکگیری کا برد ای قنکتمنن شناختی به حبان معنی دکباکد ساختاک آ

 می د ن  

 آماده شدن برای صحبت 

 دک جنول حیر کویناد ای کشن حبان دک دو سال اول حننگی کا می بینین:

 کویناد  سن 

 اح خود دک می آوکنن ای خوشایننیحمزمه می کننن و صنا   ما گی 2

 وقتی مراقبت کننند باحی نوبتی مثل دالی موشه می کنن با عالقه مشا ند می نماین   ما گی به بعن 3

 ما گی به بعن 6

 

 اضافه شنن مروف بی صنا به حمزمه  ای کودک و تکراک  جا ا

 ما گی 4شامل شنن تعنادی صنا ای حبان گفتاکی دک 

  شنیند می شونندکک برخی اح کلماب که معموال

 دقیق تر شنن دک توجه مشترک با مراقبت کننند  ما گی 1-82

 شرکت کردن به صوکب فعال دک باحی  ای نوبتی و جابجایی نقش  ا با مراقبت کننند

 استفادد اح مرکاب پیش کالمی ماننن نشان دادن و اشاکد کردن

 غان و غون کردن پنیناک شنن الگو ای صنا و لهجه حبان جامعه کودک دک ما گی 82

 افزایش سرعت و دقت دکک کلمه

 بیان اولین کلمه قابل تشخیص

 تا افزایش می یابن 200کلماب به  ما گی 81-23

 ( ترکیباب دو کلمه ای )گفتاک تلگرافی

 

 می شونن  صناداک غان و غون کردن نامیند  -نامیند می شونن  ترکیباب بی صنا cooingصنا ای مصوب نما که کودک نشان می د ن 

 حمان بننی غان و غون کردن تحت تاثیر کسش است اما برای کشن بیشتر آن شنینن گفتاک انسان الحم است  

 صنا ای گفتاکماننن دک کودکانی با آسیب شنوایی به تاخیر می افتن و دک کودکان ناشنوا اصال وجود نناکد 

 والنین به چنن طریق به کشن حبان کودک کمک می کننن:

 و غان و غون کودک پاسخ می د نن  cooingخ  ای به پاس -
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: وقتی کودک و والن به یک نقطه نگاد می کننن، والن آنچه کودک می بینن کا برای او می نامن و دکباکد اش صحبت توجه مشترک -

 می کنن  

باحی   ک دوباکد مرف بزنن: نوباود مرف می حنن و والن متقابل مرف می حنن و سپ  منتظر می مانن تا کودالگوی نوبتی )تبادل( -

  ای نوبتی مثل دالی موشه نوعی تعامل است که الگوی نوبتی مکالمه دک آن تمرین می شود  

 اولین کلماب: 

)مرکاب ایما و اشاکد پیش کالمی(  این کلمه  ا به اشیای  اولین کلمه  ا بر پایه مسی مرکتی و طبقه بننی  ای کودک استواک  ستنن

 و اعمال آشنا اشاکد داکنن  متحرک، افراد مهم 

 برخی کلمه  ای ابتنایی با دستاوکد ای شناختی خاصی اکتباط داکنن )مثل کلمه آ ان دک مرمله شش دوکد مسی مرکتی(

به جز شناخت،  یجان  م بر یادگیری اولین کلمه  ا تاثیر داکنن  دک ابتنا کلمه به شکل خنثی بیان می شود چون باین با دقت گوش کننن و 

 یجان قوی دقت آنها کا مختل می کنن، ولی دک سنین باالتر کلماب و  یجان ترکیب می شود  دک پایان سال دوم  یجان  ای خود کا بیان 

 می کننن 

 کودک دک اولین کلماب خود خطا ایی داکد: 

 دش()مثل کلمه عروسک فقط برای عروسک خودد اح کلماب به شکل بسیاک محنود استفا :کم گسترانی مصداق

 : به کاک بردن یک کلمه دکباکد مجموعه ای اح اشیای نامربوط )مثل اتومبیل برای  مه وسایل نقلیه(بیش گسترانی مصداق

 خطای بیش گسترانی دو چیز کا نشان می د ن:

کلمه  یک کلمه برای  مه چیز ایی که دک یک طبقه  ستنن به کاک می کود، چون  نوح دک یادآوکی -مساسیت به طبقه بننی  ا  (8

 مشکل داکنن یا کلماب مناسب کا یاد نگرفته انن  

کننن، یعنی تفاوب اشیا کا دکک گسترانی میبیشتر اح دکک حبان بیشکودکان دک تولین حبان  - تمایز بین تولین حبان و دکک حبان (2

 ن  دکک حبان حودتر اح تولین حبان کشن می کنن نمی کننن اما به  مه با یک کلمه اشاکد می کن

تا می کسن ترکیباب دو کلمه ای آغاح می  200ا بهبود مافظه، طبقه بننی و باحنمایی ذ نی تعناد کلماب افزایش می یابن  وقتی کلماب به ب

 نامیند می شود   گفتار تلگرافیشود که 

 سالگی قواعن دستوک حبان کا کعایت می کننن  2.2اح 

 تفاوت های فردی و فرهنگی در رشد زبان 

 ا دک کشن اولیه واژگان جلوتر  ستنن  دالیل عباکتنن اح: کسش جسمانی سریعتر دختران کشن نیمکرد چپ کا که مسئول گفتاک جنسیت: دختر

 مادکان با دختران بیشتر صحبت می کننن  -است، تقویت می کنن 

 سریعتر کشن می کنن شخصیت: کودکان توداک و محتاط قبل اح شروع به صحبت تالش می کننن بیشتر بفهمنن و واژگان آنها 
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دو سبک  ای یادگیری حبان: کودکان دک یادگیری حبان سبک  ای منحصر به فردی داکنن که برداشت اولیه اح وظایف حبان کا نشان می د ن  

 سبک یادگیری وجود داکد:

 : دک این سبک کلماب بیشتر به اشیا اشاکد داکنن سبک اشارتگر (8

 به ضمایر و ضوابط اجتماعی اشاکد داکنن   : دک این سبک کلماب بیشترسبک بیان گر (2

 دک سبک اشاکتگر حبان حودتر کشن می کنن چون دک  مه حبان  ا برای اشیا بیشتر اح عباکاب اجتماعی کلمه وجود داکد 

 کمک به رشد زبان اولیه 

 ایجاد می شود   مقناک گفتگوی والنین با تنوع کلماب کودک اکتباط داکد و  ر چه بیشتر گفتگو کننن کلماب بیشتری

 گفتاک بچگانه با کودک بر چنن کا برد اکتباطی استواک است: توجه مشترک، کعایت نوبت، مساسیت والنین به ژست  ای پیش کالمی

 کا به وجود می آوکد که حبان دک آن گسترش می یابن  "منطقه مجاوک کشن"گفتاک بچگانه و مکالمه با کودک 

اکنن اح نظر کشن حبان، باحی وانمود کردن، عملکرد دک منکسه و مهاکب  ای اجتماعی ضعیفتر اح کودکان کودکان ناشنوا که والنین شنوا د

یفیت ناشنوایی  ستنن که والنین آنها  م ناشنوا باشنن  دلیل آن اکتباط والن و کودک است  والنین ناشنوا نیاح ای فرحننشان کا می داننن و ک

 کان شنواست اکتباطشان شبیه والنین شنوا با کود

اکتباط محنود و با عاطفه کمتر باعث می شود کودک اح نظر کنترل کالمی بر کفتاکش عقب باشن  منظوک اح کنترل کالمی کفتاک، فکر کردن 

 قبل اح عمل و برنامه کیزی است  فرحننان ناشنوای والنین شنوا اغلب مشکالب کنترل تکانه داکنن  
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 سوال های کنکوری

 اسی ارشدکارشن 

 (84دک کنام نظریه یادگیری حبان، بر دستگاد فراگیری حبان که دک دکون مغز تعبیه شند است تاکین می شود؟)سراسری  -8

 ( توماسلو3 ( اسکینر4 ( بننوکا2 ( چامسکی8

 (82)سراسری  ؟می کننباشن کشف و دوباکد ایجاد کودک واقعه ای جالب کا که خاکج اح خودش دک کنام مرمله اح کشن مسی مرکتی،  -2

 ( واکنش دوکانی ثانوی2 (  ما نگی واکنش  ای دوکانی نوع سوم و ثانوی8

 (  ما نگی واکنش دوکانی اولیه و ثانوی3 ( واکنش دوکانی اولیه4

 (82خطای کم گسترانی مصنا  ناظر بر کاکبرد کنام موضوع است؟ )سراسری  -4

  مه کلماب یادگرفته شند( محنود 2 ( مصنا  محنود برای کلماب جنین8

 ( واژد ای بسیاک محنود برای یک مصنا 3 ( یک کلمه دک موکد مجموعه گستردد تر اشیا4

 (88)سراسری  ؟ما ه کنام است 4تا  2اولین مافظه قابل تشخیص دک شیرخواکان  -3

 ( شنیناکی3 ( کوتاد منب4 ( باحشناسی2 ( ضمنی8

 (88)سراسری  ؟تعریف کنام یک است ،تجربه تاحد ای که خود کودک ایجاد کردد استدک نظریه پیاژد برخوکد تصادفی با  -2

 ( ساحمان د ی3 ( واکنش چرخشی4 ( عمل گرایی2 ( انطبا 8

 (14)سراسری  ؟تالش اطفال به منظوک مفظ و تناوم صحنه  ای جالب دک کنام مرمله اح کشن شناختی ژان پیاژد مشا ند می شود -6

 ( واکنش چرخشی ثالث2 ولیه( واکنش چرخشی ا8

 (  ما نگی طرمواکد ثانویه3 ( واکنش چرخشی ثانویه4

 (14)سراسری   مفهوم منطقه تقریبی کشن برخاسته اح کویکرد         است -4

 ( یادگیری شناختی3 ( کرداکشناسی4 ( تکامل نگری2 ( تاکیخی اجتماعی8

 (14ه دست می آین؟ )سراسری اح نظر پیاژد پایناکی شی دک کنام محنودد سنی ب -1

 سال به باال 88( 3 سالگی 88تا  4( 4 سالگی 4تا  2( 2 ما گی 81( تولن تا 8

 (16نظریه چامسکی دک موکد حبان با کنام گزینه  مخوانی داکد؟ )سراسری   -8

 قراگیری حبان ماصل شکل گیری قوانین حبان دک ذ ن است (8
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 ان استآوا ای موجود دک جامعه موجب شکل گیری حب (2

 دک ذ ن انسان مکانیزمی وجود داکد که به فراگیری حبان اختصاص داکد (4

 یادگیری حبان ماصل تقلین اح نحود گفتاک فردی است که سرمشق کودک است (3

 (12دک نظام پیاژد پایناکی شی دک کنام مرمله اتفا  می افتن؟ )سراسری  -80

 ب صوکی( عملیا3 ( مسی مرکتی4 ( پیش عملیاتی2 ( عملیاب عینی8

 (12واکنش دوکانی ثانوی معرف کنام یک اح مرامل مسی مرکتی است؟ )سراسری  -88

 ( مرمله پنجم3 ( مرمله سوم4 ( مرمله دوم2 ( مرمله اول8

 (13دک کنام یک اح مرامل کشن پایناکی شی به دست می آین؟ )سراسری  -82

 ی( عملیاب عین3 ( عملیاب صوکی4 ( پیش عملیاتی2 ( مسی مرکتی8

 (13دک کنام یک اح مرامل تحول مسی مرکتی، برای اولین باک  ما نگی بین دینن و گرفتن برقراک می گردد؟ )سراسری  -84

 ( مرمله ششم3 ( مرمله پنجم4 ( مرمله سوم2 ( مرمله دوم8

 (12مهمترین عامل پینایش اختالل  ای گویایی دک کودکان عباکب است اح: )سراسری  -83

 ( ضعف مربیان و والنین2 کشن بننی سالم ( محرومیت اح8

 ( محرومیت اح تحصیل3 ( شرایط عاطفی ناگواک         4

 (18کنام عباکب دک موکد  وشبهر صحیح تر است؟ )سراسری  -82

  وش بهر دک طول حننگی تغییراب باکحی داکد (8

  وش بهر با افزایش سن کودک ثباب بیشتری می یابن (2

  ای ذاتی کا انناحد گیری می کننن نمرد  ای  وش بهر توانایی (4

 آحمون  ای  وش موفقیت قبلی فرد کا انناحد گیری می کننن، نه استعناد کا (3

 (10اح جمله ویژگی  ای گفتاک تلگرافی کنام است؟ ) سراسری  -86

 ( معموال اح سه سالگی به بعن ظا ر می شود2 ( فاقن نوعی نظم و قاعند است8

 ( ظهوک آن با بکاکگیری مروف اضافه و کبطی است3 ا ر می شود        سالگی به بعن ظ 2( اح سن 4

 (48چنانچه کودک عروسک دیروحی کا امروح  م بشناسن، اح کنام نوع مافظه کمک گرفته است؟ )سراسری  -84

 ( یادآوکی3 ( کوتاد منب4 ( باحشناسی2 ( فعال8
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 (41ع می شود؟ )سراسری تغییرناپذیری کیفی شی اح کنام مرمله مسی مرکتی شرو -81

 ( ششم3 ( پنجم4 ( دوم2 ( اول8

 (44نوحادی که برای اولین باک پستانکی کا می مکن، دک مقیقت به چه چیزی می پرداحد؟ )سراسری  -88

 ( خودمرکزبینی3 ( دکون ساحی4 ( برون ساحی2 ( بقای جسم8

 (44مطابق نظریه پیاژد، پایناکی شی به چه معناست؟ )سراسری  -20

 (  ر عملی داکای خاصیت باحگشت ناپذیری است2 ( تغییر شکل به معنای تغییر ما یت نیست8

 ( یک ساخت مرکب اح وامن ای پایناک است3 ( عنم مضوک به معنای عنم وجود نیست4

 (44اح نظر پیاژد پایناکی شی دک چنن ما گی آغاح می شود؟ )سراسری   -28

 ما گی 81( 3 یما گ 82( 4 ما گی 1( 2 ما گی 3( 8

 (42اح دینگاد پیاژد کودک دک منود چنن ما گی به وجود دایمی اجسام پی می برد؟ )سراسری  -22

 23تا  81( 3 82تا  8( 4 8تا  6( 2 6تا  4( 8

باط مفهوم مرکت عمنی یا نوعی  شیاکی نسبت به قصن موثری که کودک دک فعالیت  ای خود نشان می د ن با کنام واکنش دک اکت -24

 (42است؟ )سراسری 

 ( واکنش دوکانی نخستین2 ( واکنش دوکانی ثانوی 8

 ( آمادگی واکنشی3 ( واکنش دوکانی ثالث4

 (82کودکی طبقه بننی اشیا کا بر اساس کاککرد آنها انجام می د ن  وی چه نوع طبقه بننی کا انجام دادد است؟ )بهناشت  -23

 ناکی( پنی3 ( کنش گر4 ( مفهومی2 ( ادکاکی8

 (82این عقیند که کشن شناختی کودکان وابسته به ممایت بزکگساالن است متعلق به چه کسی است؟ )بهناشت  -22

 ( اکیکسون3 ( ویگوتسکی4 ( والن2 ( پیاژد8

 (83شت کابطه عقاین و آداب و کسوم خاص دک یک فر نگ با کشن کوانی، موکد عالقه کنام یک اح کویکرد ای نظری کشن است؟ )بهنا -26

 ( نظریه پیاژد2 ( نظریه ویگوتسکی 8

 ( نظریه کرداکشناسی3 ( نظریه سیستم  ای بوم شناختی4
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 (84طبق نظریه ژان پیاژد، کنام یک اح کویناد ای حیر دک مرمله مسی مرکتی کودک به وقوع می پیونند؟ )بهناشت  -24

 ننی می کنن( اشیا کا بر مسب یک ویژگی طبقه ب2 ( فعالیت  نفمنن نناکد 8

 ( به مفهوم پایناکی شی می کسن3 ( تفکرش خودمحوک است4

 (80محیط اح نظر پیاژد برای کودک دک چه چیزی تعریف می شود؟ )بهناشت  -21

 ( محیط فر نگی2 ( محیط اجتماعی 8

 ( محیط فیزیکی اطراف کودک3 ( محیط اجتماعی، فر نگی، خانوادگی و فیزیکی4

 (80)بهناشت  ؟ه قابل تشخیص کا کودکان دک منود چنن ما گی بیان می کنننمعموال اولین کلم -28

8 )82 2 )1 4 )80 3 )82 

 (80)بهناشت  ؟کنام یک اح مواکد حیر اساسی ترین نقطه ضعف کویکرد پرداحش اطالعاب است -40

 نمی توانن میزان توانایی باحنمایی تجربه  ا کا مشخص کنن (8

 پیشرفته ای قلمناد می کنننوباوگان کا موجوداب شناختی  (2

 نمی توانن عناصر شناختی کا به طوک کوشن بیان کنن (4

 نمی توانن عناصر شناختی کا دک قالب یک نظریه جامع کناک  م قراک د ن (3

 (14ما گی به دکک و دانستن چنن کلمه می کسن؟ )بهناشت  81کشن حبان کودکان تا سن  -48

8 )20 2 )800 4 )820 3 )220 

 (16نطبا  اح نظر پیاژد چیست؟ )بهناشت مفهوم ا -42

 ساختاک ای ذ نی با دنیای بیرونی تناسب پینا می کنن (8

 تواحن بین ساختاک ای دکونی و اطالعاتی کسب شند اح محیط ایجاد می شود (2

 ساختاک ای بنن با دنیای دکون تناسب پینا می کنن (4

 تواحن بین شناخت بزکگساالن و کودکان وجود داشته باشن (3

کان دوساله مثال اح کلمه  اپو برای سگ  ا، گاو ا، گربه  ا، و گوسفننان استفادد می کننن  استفادد اح کلمه  اپو به امتمال حیاد کود -44

 (16نشان می د ن که به طوک کلی کودکان دوساله: )بهناشت 

  نوح  ر بعنی اح جهان کا  ماننن بزکگساالن متمایز نکردد انن (8

 او ا، گربه  ا و گوسفننان مثل  م  ستننبر این باوکنن که سگها، گ (2

 برای واژد  اپو یک معنی وسیعی قائلنن (4

 دک برابر قراکداد ای بزکگساالن دک موکد استفادد اح این واژد مقاومت نشان می د نن (3
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 (16واکنش  ای چرخشی نخستین )اولین انطبا   ای آموخته شند( اح نظر پیاژد دک چه سنینی انجام می شود؟ )بهناشت  -43

 ( بعن اح یک سالگی3 ما گی 82تا  1( 4 ما گی 1تا  3( 2 ما گی 4تا 8( 8

به اعتقاد ویگوتسکی،  نگامی که کودکان خردسال به انجام تکالیف دشواک می پرداحنن، چه نوع گفتاکی دک آنان افزایش می یابن؟ )آحاد  -42

82) 

 ( خودمحوکانه3 ( اختصاصی4 ( دکونی2 ( اجتماعی8

نام مرمله اح دوکد مسی مرکتی پیاژد کودکان با تلفیق ذ نی طرمواکد  ای شناختی به دکک ناگهانی یا بروح بینش دست می دک ک -46

 (82یابنن؟ )آحاد 

 ( مرمله واکنش  ای دوکانی ثالث2 ( مرمله به کاک بستن طرمواکد  ای ثانویه 8

  ای دوکانی ثانویه ( مرمله واکنش3 ( مرمله دکونی شنن و ترکیب ذ نی طرمواکد  ا4

 (83کنام یک اح کوانشناسان ذیل معتقن است که به کمک آموحش و باحی می توان کودکان کا به سطح کشن بالقود کسانین؟ )آحاد  -44

 ( آوکیل3 ( پاولف4 ( پیاژد2 ( ویگوتسکی8

 (84 ما نگی میان طرمواکد  ا اح نظر پیاژد چه نامیند می شود؟ )آحاد  -41

 ( تعادل جویی3 ( ساحمان4 ( برونساحی2 حی( دکون سا8

 (82اح نظر پیاژد تغییر دک طرمواکد  ای پیشین و انطبا  با کویناد ای جنین و متفاوب شامل کنامیک اح اصطالماب حیر است؟ )آحاد  -48

 ( تعادل جویی3 ( برون ساحی4 ( ساحمان2 ( دکون ساحی8

پیاژد قادکنن عادب  ای مرکتی سادد ماننن باح و بسته کردن دست  ا کا انجام د نن؟ )آحاد نوحادان دک کنام یک اح مرامل مسی مرکتی  -30

82) 

 ( واکنش  ای چرخشی اولیه2 ( طرمواکد  ای باحتابی 8

 (  ما نگی واکنش  ای چرخشی ثانویه3 ( واکنش  ای چرخشی ثانویه4

دینن محقق می شود؟  -چنگ حدن و مکینن -رمواکد  ای مکینندک کنام یک اح مرامل  وش مسی مرکتی پیاژد،  ما نگی بین ط -38

 (13)آحاد 

 2( مرمله 3 4( مرمله 4 3( مرمله 2 8( مرمله 8
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 دکتری

 (82)سراسری  ؟توانایی جستجو کردن دک چنن مکان برای یافتن شی پنهان شند، ویژگی کنام مرمله مسی مرکتی پیاژد است -32

 ش دوکانی ثانوی( واکن2 ( واکنش دوکانی نخستین8

 (  ما نگی واکنش  ای دوکانی3 ( واکنش دوکانی سوم4

 (82تغییر دادن محیط و انطبا  آن با کوش  ای تفکر موجود دک کودک، تعریف کنام اصطالح است؟ )سراسری  -34

 ( دکون ساحی 2 ( تعادل جویی 8

 ( نگهناکی ذ نی3 ( باحنمایی شناختی  4

 (82هم دک کشن حبان کنامنن؟ )سراسری دینگاد  ای متفاوب و م -33

 تعامل گرا  -فطری نگر -( کفتاکگرا2 حیستی  -فطری نگر -( کفتاکگرا8

 تعامل گرا -کفتاکگرا -( تحولی3 تعامل گرا   -فطری نگر -( حیستی4

 (88دک کنام فراینن اعمال کودک به سمت تکراک تاثیراب جالب دک دنیای اطراف تمرکز داکد؟ )سراسری  -32

 ( واکنش  ای چرخشی سوم2 (  ما نگی واکنش  ای چرخشی نخستین8

 ( واکنش  ای چرخشی نخستین3 ( واکنش  ای چرخشی ثانوی4

 (83منظوک اح برون ساحی دک نظریه کشن شناختی پیاژد چیست؟ )بهناشت  -36

  ا ( جذب اطالعاب ویژگی  ا دک طرمواکد2 ( ساحمان بننی طرمواکد  ا دک تعامل با محیط8

 ( ساحگاکی اکگانیسم با محیط خاکج3 (  ما نگ نمودن طرمواکد  ا با واقعیت4

 (82دک یادگیری حبان، نوام چامسکی به کنام نظریه تحول معتقن است؟ )آحاد  -34

 ( تعامل گرایی 3 ( شناخت گرایی4 ( کفتاکگرایی2 ( نهادگرایی8

 (84دک اختیاک مافظه کوتاد منب قراک می د ن؟ )آحاد کنام مافظه دانش اساسی الحم برای مل مساله کا  -31

 ( مافظه کوتاد منب و مسی 3 ( خود مافظه کوتاد منب4 ( مافظه دکاحمنب2 ( مافظه مسی8

 (84کودک دک وکود اطالعاب کوش  ا، مهاکب  ا و استراتژی  ایی به کاک می بنند  اینها با کنام مافظه می باشن؟ )آحاد  -38

 (  مه مافظه  ا 3 ( مافظه بلننمنب4 ( مافظه کوتاد منب2 ( مافظه مسی8
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 (84مرکتی انجام می شود؟ )آحاد -شروع باحنمایی و تقلین تاخیری دک نظریه کشن شناختی پیاژد، دککنام مرمله فرعی کشن مسی -20

 ما گی 23-81( مرمله فرعی پنج، 2 ما گی 23-81( مرمله فرعی شش، 8

 ما گی 1-3( مرمله فرعی سه، 3 ما گی 82-1( مرمله فرعی چهاک، 4
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 پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال 

1 1 11 3 31 3 

7 7 11 7 36 3 

3 0 71 3 37 1 

0 7 71 7 31 3 

1 3 77 3 31 3 

6 3 73 1 01 7 

7 1 70 7 01 3 

1 1 71 3 07 3 

1 3 76 1 03 7 

11 3 77 0 00 7 

11 3 71 0 01 3 

17 1 71 1 06 3 

13 7 31 0 07 1 

10 3 31 0 01 7 

11 7 37 1 01 1 

16 3 33 3 11 1 

17 7 30 1   
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 سوال های تالیفی

  این مثالی اح کنام مفهوم دک نظریه "علی اشیا کا به شکل متفاوتی پرتاپ می کنن طوکی که با ویژگی  ای متفاوب اشیا متناسب باشن" -8

 پیاژد است؟

 ( واکنش چرخی اولیه3 ( برون ساحی4 ( دکون ساحی2 ( ساحمان د ی8

 بر اساس نظریه پیاژد  نف نهایی اح تغییر دک طرمواکد  ا چیست؟ -2

 ( دکون ساحی3 ( ساحمان د ی4 ( تعادل2 ( انطبا 8

 ا میت کنام عامل دک کشن شناختی کودک کا نشان می د ن؟  "منطقه مجاوک کشن"مفهوم  -4

 ( باحی  ای اجتماعی3 ( مبادله با دنیای فیزیکی 4 ( اختالف نظر با  مساالن2 ن ( مشاککت با بزکگساال8

 ، کنام نظریه کشن حبان کا تایین می کنن؟"کودکان به صنا ای گفتاک انسانی مساس  ستنن و آن کا ترجیح می د نن"اینکه  -3

 ( پرداحش اطالعاب3 ( تعامل گرا4 ( فطری نگر2 ( کفتاکگرا 8

 ش گسترانی مصنا  نشانه وجود دستیابی کودک به کنام مهاکب است؟خطای بی -2

 ( فراشناخت3 ( باحنمایی ذ نی4 ( طبقه بننی2 ( مافظه8

 کنام شکل اح مشاککت والنین دک صحبت کردن کودکان، باعث گسترش واژگان کودکان می شود؟  -6

 گوی نوبتی( ال3 ( ژست  ای پیش کالمی4 ( بیش گسترانی مصنا 2 ( توجه مشترک8

 به کاک بردن یک کلمه دکباکد مجموعه ای اح اشیا و کویناد ای نامتناسب توسط کودک چه نامیند می شود؟  -4

 ( سبک اشاکتگر3 ( بیش گسترانی مصنا 4 ( کم گسترانی مصنا 2 ( گفتاک تلگرافی8

 کلماب کودک بیشتر به کنام مواکد اشاکد داکد؟سبک اشاکتگر  دک -1

 (  یجان  ا3 ( ضمایر شخصی4 وضوعاب اجتماعی( م2 ( اشیا8

 ابزاک فراگیری حبان توسط کنام یک اح نظریه پرداحان حیر مطرح شند است؟ -8

 ( چامسکی3 ( ویگوتسکی4 ( بننوکا2 ( اسکینر8

 بهترین عامل پیش بین  وش اح اوایل کودکی تا نوجوانی کنام است؟ -80

 DQ( کشن بهر یا IQ 2(  وش بهر یا 8

 ای تکلیف  ای پایناکی شی پیاژد (3  ای دیناکی سرعت خوگیری و خوگیری حدایی به محرک (4
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 11 1 1 7 6 1 0 3 7 1 سوال

 3 0 1 3 1 7 7 1 7 3 پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 


