
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/16

مدت زمان آزمون: --

نام برگزار کننده

سوال 1

گزینه 4 پاسخ:

در روان شناسی رشد می توان جنبه های مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کرد؛ جنبه های جسمانی (بلند شدن قد)، شناختی (حل مسائل)،

هیجانی (ابراز خشم)، اجتماعی (روابط با همساالن) و اخالقی (رعایت حقوق دیگران) هر یک قابل تفکیک از دیگری است.

سوال 2

گزینه 4 پاسخ:

روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول دوره زندگی از دوره جنینی تا دوره سالمندی در افراد رخ می دهد می تواند

معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی باشد.

سوال 3

گزینه 3 پاسخ:

دوقلوهای همسان نه تنها باید هم جنس باشند بلکه باید هر دو از یک تخمک به وجود بیایند.

سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

الف) از لحاظ رشد جسمانی، کودک در 15 ماهگی بدون کمک می تواند راه برود.

ب) از آنجا که وراثت نقش تع�ن کننده ای در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغ�رات دارد. در بسیاری از موارد با توجه به بررسی

خصوصیات افراد فامیل نزدیک و دور می توان احتمال وقوع برخی از ویژگی های رفتاری و شناختی را در دامنه های سنی خاص پیش بینی کرد.

عوامل وراثتی، ایجاد کننده صفاتی هستند که قبل از تولد در فرد نهفته است.



سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

ترس از غریبه در 7 تا 8 ماهگی و ایستادن مستقل در 11 تا 14 ماهگی رخ می دهند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «1»: نشستن مستقل (5 تا 8 ماهگی) و دو برابر شدن وزن نسبت به زمان تولد (6 ماهگی)

گزینه «2»: لبخند اجتماعی (2 تا 3 ماهگی) و غلت زدن (2 تا 5 ماهگی)

گزینه «4»: پردازش ادراکی (دوره کودکی اول، قبل از دبستان) و بازی های موازی (4 یا 5 سالگی)

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

کودکان مهارت بلند شدن از وضعیت نشسته را در بازه 9 تا 12 ماهگی کسب می کنند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «1»: یازده تا چهارده ماهگی

گزینه «2»: دوازده تا پانزده ماهگی

گزینه «4»: هفت تا ده ماهگی

سوال 7

گزینه 4 پاسخ:

در مثال مطروحه، سعی شده است با عمل و گفتار صحیح از حس تقلید کودک بهره گرفته شود که این موضوع مربوط به هفت سال اول زندگی

است؛ یعنی دوره طفولیت و کودکی اول.

سوال 8

گزینه 1 پاسخ:

دوقلوهای همسان الزامًا هم جنس هستند؛ هم چنین روابط با همساالن مربوط به جنبه اجتماعی رشد و رعایت حقوق دیگران مربوط به جنبه

اخالقی رشد می باشد.



سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه ها:

گزینه «1»: برخی روان شناسان، پایان نوجوانی را زمانی می دانند که فرد شروع به کار کند و از والدینش مستقل شود؛ بنابراین به اعتقاد آن ها

ممکن است امیر، همچنان در دوره نوجوانی باقی مانده باشد.

گزینه «2»: برخی روان شناسان، پایان نوجوانی را زمانی می دانند که فرد شروع به کار کند و از والدینش مستقل شود و نظر همه بدین شکل

نیست؛ بنابراین به اعتقاد سایرین، ممکن است بهنام، همچنان در دوره نوجوانی باشد.

گزینه «3»: طبق نظر اسالم، در هفت  سال سوم زندگی که تقریبًا مصادف دوره نوجوانی است، باید فرد را همچون عضو بزرگ خانواده دانست و

مانند دیگران او را در تصمیم گیری ها دخالت داد؛ بنابراین محمد 19 ساله در دوره نوجوانی قرار دارد و نکته ای دال بر خارج شدن او از این دوره

بیان نشده است.

گزینه «4»: سعید که سه مرحله رشد انسان را از نظر اسالم به خوبی طی کرده است، در حال حاضر دست کم 22 سال دارد و در دوره جوانی قرار

گرفته است.

سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

بسیاری از نوجوانان به جای تالش برای کم کردن فاصله بین خودآرمانی و خودواقعی، دست به رویاپردازی می زنند.

سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارت نادرست:

ب) منظور از رشد در دوره کودکی، رشد از زمان تولد تا 11-12 سالگی است.

ج) تخمک های بارور شده طبیعی هر انسان دارای46 کروموزوم است.

سوال 12

گزینه 2 پاسخ:

رشد هیجانی کودکان با توجه به واکنش اطرافیان به خصوص واکنش مادر و رشد آگاهی آنان از هیجانات مختلف تغ�ر می کند.

سوال 13

گزینه 1 پاسخ:

یکی از تغ�رات مهم دوره نوجوانی شکل گیری فرضیه سازی در این دوره است نوجوانان فرضیه سازی می کنند و از احتماالت بهره می برند، در

حالی که مبنای استدالل در دوره کودکی، واقعیت های ملموس و بیرونی است.



سوال 14

گزینه 2 پاسخ:

یکی از جنبه های هویتی فرد، بخش جنسی آن است که دختر یا پسر بودن را شامل می شود.

سوال 15

گزینه 1 پاسخ:

برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود، شناخت باید به عقاید و باورها و ارزش های فرد تبدیل شود.

سوال 16

گزینه 4 پاسخ:

تشریح  عبارت های نادرست: 

الف) به طور میانگین کودک در 15 ماهگی بدون کمک می تواند راه برود.

ب) دوقلوهای ناهمسان می توانند هم جنس یا غیر هم جنس باشند.

سوال 17

گزینه 1 پاسخ:

منظور از رشد درک اخالقی در اینجا همان انجام یا عمل اخالقی است.

سوال 18

گزینه 4 پاسخ:

رسش به معنای آمادگی زیستی است، مانند آمادگی زیست شناختی و طبیعی برای گرفتن توپ یا امکان جمله سازی کودک در دو سالگی که

مبتنی بر یک نقشه ژنتیکی است. اّما یادگیری فرایندی است که بر اساس تجربه (رفتاری، شناختی) به وجود می آید؛ مانند تسّلط بر زبان

انگلیسی که نیاز به آموزش و تمرین دارد.



سوال 19

گزینه 2 پاسخ:

دو فرایند مهم و تأثیرگذار در رشد: عوامل وراثتی و محیطی

رشد: تغ�رات پی در پی و منظم که از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ ادامه دارد.

رسش: رفتارهای وابسته به آمادگی زیستی

یادگیری: فرایندی است که بر اثر تجربه به دست می آید.

سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند در مورد مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و واکنش

دقیق تری نشان دهد. هویت  همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران می گذارد و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم نسبت دادن

ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به خویشتن است.

سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول دورة زندگی، در افراد رخ می دهد، معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی می باشد؛ عوامل وراثتی،

ایجادکنندة صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است. در بین گزینه ها، فقط گزینة «3» به عوامل وراثتی اشاره کرده است و سایر گزینه ها

مربوط به عوامل محیطی است.

سوال 22

گزینه 4 پاسخ:

- بازی های موازی در 4 یا 5 سالگی شکل می گیرند. در این بازی ها کودکان عالقه دارند در کنار هم باشند ولی به تنهایی بازی کنند.

- بروز هیجان های مرکب پیچیده تر از هیجان های ساده است و با توجه به نوع ارزیابی، ظهور متفاوتی می یابند.

سوال 23

گزینه 3 پاسخ:

طفولیت دو سال اول زندگی فرد را شامل می شود و کودک 1 تا 3 ساله را که تازه راه می افتد، نوپا می نامند؛ بازه زمانی مشترک بین این دو

دوره، 1 تا 2 سالگی است که کودک در این دوره می تواند به صورت مستقل راه برود.



سوال 24

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارات نادرست:

الف) دوره نوجوانی میان دوره کودکی و بزرگسالی قرار دارد.

ب) این تغ�رات به نوجوانان، احساس توانمندی می دهد.

ج) نوجوانان در پیش بینی یک موقعیت، از احتمال های مختلف بهره می برند.

سوال 25

گزینه 1 پاسخ:

رشد هیجانی مشروط به آگاهی فرد و رابطه دو طرفه کودک با دیگران است.

 رشد هیجانی انسان  نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع  تر، رشد یافته تر است.

سوال 26

گزینه 4 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

الف) علت قضاوت بهتر نوجوانان نسبت به مسائل اخالقی، ارزشی و دینی به دلیل رشد سریع شناختی است.

ب) شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به خویشتن است.

سوال 27

گزینه 1 پاسخ:

هر چند نوجوانان، در مقایسه با کودکان، رشد فزاینده ای در توانایی های شناختی دارند، اما در نحوه به کارگیری این توانایی ها، پختگی الزم را

ندارند و تغ�رات شناختی نوجوانان باعث بروز پیامدهای ناسازگارانه ای می شود.

با توجه به پیامد آرمان گرایی و عیب جویی نوجوانان، باید به آنان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.

سوال 28

گزینه 4 پاسخ:

الف) روابط اجتماعی نوجوانان،  در مقایسه با دوران کودکی و بروز احساس خودمختاری و استقالل نسبت به والدین، با مسائل اخالقی و ارزشی

نیز بیشتر درگیر می گردد.

ب) مستلزم نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به خویشتن است.

ج) شناخت باید به عقاید و باورها و ارزش های فرد تبدیل شود تا به اخالق منتهی شود.



سوال 29

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) عوامل محیطی نیز می تواند تا حدودی بر رسش یا پختگی اثر بگذارد.

ب) وراثت نقش تع�ن کننده ای در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغ�رات دارد و در بسیاری از موارد با توجه به بررسی خصوصیات افراد

فامیل دور و نزدیک می توان احتمال وقوع برخی از ویژگی های رفتاری و شناختی را در دامنه های سنی خاص پیش بینی کرد.

د) رعایت حقوق دیگران مربوط به جنبه اخالقی رشد انسان می شود.

سوال 30

گزینه 3 پاسخ:

روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول زندگی، از دوره جنینی تا دوره سالمندی، در افراد رخ می دهد، می تواند

معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی باشد.

سوال 31

گزینه 3 پاسخ:

افراد ممکن است به لحاظ ویژگی های روانی (مانند ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه)، اجتماعی (مانند عضویت

در گروه ها یا انتخاب شغل و پیشرفت) و ... خصوصیات رفتاری و شخصیتی متمایزی را دارا باشند.

سوال 32

گزینه 4 پاسخ:

آرمان گرایی و عیب جویی، یکی از پیامدهای تغ�رات شناختی در نوجوانان است که برای سازگاری با آن، باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند

جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.

سوال 33

گزینه 3 پاسخ:

کودکان براساس واقعیت های ملموس و بیرونی قضاوت می کنند و تعداد ظروف شکسته شده دلیل عینی و ملموس تری نسبت به دالیل

ارائه شده در دیگر گزینه ها است.



سوال 34

گزینه 2 پاسخ:

سه مورد غلط در عبارت صورت سؤال وجود دارد:

1) رسش یا پختگی به آمادگی زیستی وابسته است.

2) عوامل محیطی تا حدودی می تواند بر رسش یا پختگی تأثیر بگذارد.

3) وراثت نقش تع�ن کننده ای در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغ�رات دارد.

سوال 35

گزینه 3 پاسخ:

- توانایی های زبانی (تعریف کردن یک لطیفه) و ذخیره اطالعات در حافظه از انواع مهارت در حوزه شناختی هستند.

- اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و آرامش داشتن، همگی، شکل های مختلف هیجان اند.

- ترس از غریبه، لبخند اجتماعی و بازی های گروهی در حیطه رشد اجتماعی قرار می گیرند.

- انجام دادن کارها برای خوشحال کردن والدین در حیطه رشد اخالقی دوره کودکی قرار دارد.

سوال 36

گزینه 3 پاسخ:

تپش قلب، بستن چشم و احساس درد، همگی تحت تأثیر عوامل وراثتی (زیستی) قرار دارند. به عبارت دیگر این اعمال واکنش های زیستی و

طبیعی در شرایط مواجهه با موارد مذکور هستند. در مقابل فریاد کشیدن به دلیل ترس، یک واکنش رفتاری است که بیشتر تحت تأثیر عوامل

محیطی و یادگیری فرد قرار دارد.

سوال 37

گزینه 2 پاسخ:

ویژگی های رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد، نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد.



سوال 38

گزینه 2 پاسخ:

الف) هر چند رشد اخالقی به شکل گیری شناخت وابسته است، اما در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود، شناخت باید به عقاید و باورها و ارزش های فرد تبدیل شود. در کوثر شناخت شکل گرفته است اما

این شناخت هنوز به باور او تبدیل نشده است.

ب) کودکان براساس پردازش ادراکی یعنی ویژگی های حسی و فیزیکی، عمل می کنند؛ مثًال مفید بودن یک کاال را به اندازه و رنگ آن نسبت

می دهند به همین دلیل خرس عروسکی بزرگ را بسیار بهتر و ارزشمندتر از گوشواره می دانند.

پ) قضاوت و توانایی های زبانی مربوط به رشد شناختی، احساس پشیمانی مربوط به رشد هیجانی و بازی کردن مربوط به رشد اجتماعی است.

سوال 39

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»: غلط (روابط اجتماعی نوجوان، در مقایسه با دوران کودکی با مسائل اخالقی و ارزشی بیشتر درگیر می شود) _ غلط (یکی از تکالیف

اصلی رشد در دوره نوجوانی شکل گیری هویت است.)

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «1»: صحیح _ صحیح

گزینه «3»: غلط (شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به خود است) _ صحیح

گزینه «4»: صحیح _ غلط (یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی شکل گیری هویت است.)

سوال 40

گزینه 4 پاسخ:

منظور از بلوغ جنسی، مرحله ای است که در آن رسش جنسی رخ می دهد.

در دوره نوجوانی اندازه قلب دو برابر و ظرفیت شش سه برابر قبل می شود.

سوال 41

گزینه 2 پاسخ:

الف) آرمان گرایی و عیب جویی

ب) حساسیت نسبت به انتقاد دیگران

سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد؛ در نتیجه، در یک لحظه اطالعات بیشتری در حافظه آن ها نگه داشته می شود. نوجوانان، برخالف

کودکان، قادر به ظرفیت سازی حافظه خود هستند.



سوال 42

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «1»: این رشد از تولد تا نوجوانی با سرعت و تغ�رات بسیاری همراه است.

گزینه «2»: کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت همچون باال رفتن از پله ها هستند.

گزینه «3»: کودکان پس از یادگیری مهارت حرکات درشت، سپس مهارت حرکات ظریف همچون بستن کفش را به دست می آورند.

سوال 43

گزینه 3 پاسخ:

ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد، رشد جسمانی _ حرکتی است.

یکی از مهم ترین عوامل محیطی، اسباب بازی است.

هیجان مرکب: بروز آن پیچیده تر بوده و با توجه به نوع ارزیابی، ظهور متفاوتی می یابد.

توانایی های زبانی کودک مربوط به رشد شناختی او می شود.

سوال 44

گزینه 4 پاسخ:

رشد سریع شناختی در دوره نوجوانی باعث می شود که فرد بتواند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و واکنش دقیق تری نشان

دهد.

سوال 45

گزینه 2 پاسخ:

د) هر چند رشد اخالقی به شکل گیری شناخت وابسته است، اما در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

سوال 46

گزینه 3 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

الف) کودکان در دوره دبستان به بازی های گروهی می پردازند.

پ) ترس از غریبه در 8-7 ماهگی در کودک رخ می دهد.

ت) از دوازده تا بیست سالگی را با نام دوره نوجوانی می شناسیم.



سوال 47

گزینه 2 پاسخ:

واژه «بیان های علمی» به مفاهیم علمی مختلفی چون «مسئله، فرضیه، اصول یا قوانین، نظریه» اشاره دارد.

سوال 48

گزینه 1 پاسخ:

در اسالم مراحل رشد انسان، تا 21 سالگی، به سه مرحله تقسیم می شود. پیامبر گرامی اسالم (ص) می فرمایند: کودک هفت سال آقا و سرور

است و هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر و مشاور است. در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازی کند. باید عواطف و احساسات صحیح

او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش

بهره گیرد. در هفت سال دوم کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشش کرد و او را به ارزش ها و دوری از زشتی

ها رهنمون ساخت. در هفت سال سوم باید با او به منزله مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود. باید وی را چون عضو

بزرگ خانواده دانست و مانند دیگران او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.

سوال 49

گزینه 4 پاسخ:

کودکی دوم داللت بر مرحله سوم دوره کودکی دارد و دربرگیرنده بازه سنی 7 تا 12 سالگی (تا شروع بلوغ جنسی) است.

سوال 50

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: این مهارت ها در حدود یک  سالگی کسب می شوند.

گزینه «2»: رشد جسمانی تا دوره نوجوانی با تغ�رات بسیاری همراه است.

گزینه «4»: ظهور هیجان های ساده تحت تأثیر نظام پردازش های فردی نیست.

سوال 51

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»                               

احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز از پیامدهای تغ�رات شناختی دوره نوجوانی می باشد.



سوال 52

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                        

ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه، در بعد روانی هویت افراد، بررسی می شود.

سوال 53

گزینه 2 پاسخ:

گزینه ی «2»  

متخصصان رشد معتقدند عالوه بر عوامل وراثتی، عوامل محیطی نیز در تغ�رات رشدی مؤثر هستند. عوامل محیطی عبارتند از عواملی که در

بیرون از فرد وجود دارند و بر نحوه بروز تغ�رات در جنبه ها و در مراحل مختلف رشد اثر می گذارد. همچنین یادگیری یکی از مهمترین عوامل

محیطی است که بر روی تغ�رات رشدی تأثیر بسزایی دارد.

سوال 54

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ی «3»

تشریح عبارات نادرست:

الف) ویژگی های مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد، نمی توان به مراحل مشخصی تقسیم کرد.

ب) امروزه اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند.

د) دوره کودکی دوم از 7 تا 12 سالگی را شامل می شود.

سوال 55

گزینه 2 پاسخ:

گزینه ی «2»

کودکان در دوره دبستان با یکدیگر بازی های گروهی می کنند و عالقه خاصی به بازی با هم جنسان خود دارند. جمله معروف آن ها (دخترها با

دخترها و پسرها با پسرها) را همگی شنیده ایم. ترس از غریبه ها در 8 ماهگی است. بازی های موازی در 4 یا 5 سالگی است.

سوال 56

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ی «4»

احساس سپاسگزاری و ترحم از نوع هیجان های مرکب است که بروز آن پیچیده تر بوده و با توجه به نوع ارزیابی، ظهور متفاوتی می یابد.



سوال 57

گزینه 1 پاسخ:

روشی که اطالعات را بدون واسطه در اختیار محقق قرار می دهد، مشاهده است.

در روش آزمون ویژگی های روان شناختی مثل توجه، هوش و خالقیت  را کّمی می کنند.

مصاحبه ساختاریافته بر پرسش نامه ترجیح دارد، زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتری وجود دارد.

از نتایج پرسش نامه ها باید با احتیاط استفاده کرد.

درک پدیده  های اجتماعی به صورت عمیق و دقیق در مصاحبه بدون ساختار صورت می گیرد.

سوال 58

گزینه 4 پاسخ:

الف) توصیف، به بیان چیستی یک پدیده مربوط است.

ب) منظور از توصیف، بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است.

ج) موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل به چگونگی توصیف و تب�ن پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

سوال 59

گزینه 3 پاسخ:

ایستادن با کمک: 7 تا 10 ماهگی

نشستن با کمک: 3 تا 6 ماهگی

ایستادن مستقل: 11 تا 14 ماهگی

بلند شدن از وضعیت نشسته: 9 تا 12 ماهگی

سوال 60

گزینه 2 پاسخ:

رشد هیجانی در کودکی، فرایندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان

اوست. مثًال وقتی کودکی به صفحه تلویزیون ضربه وارد می کند، ممکن است فریاد مادر خود را به عنوان نشانه هیجان مثبت درک کند و حتی

ممکن است رفتار خود را دوباره تکرار کند؛ بنابراین کودکان با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت می دهند؛ بنابراین تنها گزاره «ب»

از فرض صورت سؤال برداشت نمی شود.


