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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

به  ترتیب هر یک از عبارات زیر داللت بر کدام جنبه های رشد دارد؟

- ساناز به جای اصرار بر خواسته خود و خشمگین شدن، به صورت منطقی نیازهای خود را مطرح می کند.

- مهسا با داشتن لبخند بر صورت، می تواند ارتباط خوبی با دیگران برقرار سازد.

- مسعود علی رغم این که تمایل به خوردن باقی مانده کیک شکالتی دارد اما آن را برای برادرش کنار می گذارد.

- خواهر زاده امیر، بین بازه سنی 9 تا 12 ماهگی قادر به بلند شدن از وضعیت نشسته است.

1

شناختی _ اخالقی _ اجتماعی _ جسمانی2)اخالقی _ هیجانی _ اجتماعی _ شناختی1)

شناختی _ اجتماعی _ اخالقی _ جسمانی4)اخالقی _ شناختی _ هیجانی _ اجتماعی3)

به ترتیب روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول دوره زندگی، از … در افراد رخ می دهد می تواند معلول دو

دسته عوامل … باشد.

2

دوره جنینی تا دوره سالمندی _ اجتماعی و فرهنگی2)دوره کودکی تا دوره بزرگسالی _ وراثتی و محیطی1)

دوره جنینی تا دوره سالمندی _ وراثتی و محیطی4)دوره کودکی تا دوره بزرگسالی _ اجتماعی و فرهنگی3)

در ارتباط با دوقلوهای همسان و ناهمسان کدام گزینه نادرست است؟ 3

دوقلوهای همسان حتما باید هم جنس باشند اما دوقلوهای ناهمسان می توانند هم جنس یا غیرهم جنس باشند.1)

علت ویژگی های وراثتی یکسان در دوقلوهای همسان این است که هر دو از یک تخمک به وجود آمده اند.2)

اگر دوقلوها از دوتخمک جدا به وجود آمده باشند و هر دو از نظر جنسیت یکسان باشند احتمال دارد که همسان باشند.3)

دوقلوهای همسان از لحاظ ظاهر و رفتار بیشتر اوقات قابل تشخیص نیستند.4)

به ترتیب با توجه به رشد جسمانی، الف) کودک در چند ماهگی می تواند بدون کمک راه برود؟ ب) به ترتیب با بررسی خصوصیات افراد

فامیل نزدیک و دور می توان احتمال وقوع برخی ویژگی های رفتاری و شناختی را در نوزاد پیش بینی کرد. این مسئله اشاره به نقش

تع�ن کننده چه موردی دارد و این ویژگی ها از چه زمانی در فرد نهفته شده است؟

4

الف) ۱۵ ماهگی ب) وراثت _ قبل از تولد2)الف) ۱۲ ماهگی ب) رسش _ قبل از تولد1)

الف) 11 الی 14 ماهگی ب) پختگی _ شکل گیری تخمک4)الف) 12 الی 14 ماهگی ب) آمادگی خاص نهفته _ هنگام تولد3)

با توّجه به ویژگی های رشد در دوره کودکی، موارد کدام گزینه از نظر زمانی با یکدیگر هیچ هم پوشانی ندارند؟ 5

لبخند اجتماعی _ غلت زدن2)نشستن مستقل _ دو برابر شدن وزن نوزاد نسبت به زمان تولد1)

پردازش ادراکی _ بازی های موازی4)ترس از غریبه _ ایستادن مستقل3)

کدام یک از مهارت های زیر در بازه 9 تا 12 ماهگی کسب می شود؟ 6

راه رفتن مستقل2)ایستادن مستقل1)

ایستادن با کمک4)بلند شدن از وضعیت نشسته3)



تغ�ر رشدی مطرح شده در مثال زیر، احتماال مربوط به کدام یک از مراحل رشد انسان است؟

«مادر پارسا به صورت عمدی اشتباهاتی می کند و پس از آن، آگاهانه و مؤدبانه از پسرش عذرخواهی می کند؛ بنابراین پارسا هم یاد گرفته

در مواقعی که اشتباه می کند، خیلی ساده عذرخواهی کند.»

7

کودکی دوم2)هفت سال دوم1)

طفولیت و کودکی اول4)نوجوانی3)

علی و خواهر دوقلویش از لحاظ ظاهر و رفتار بسیار شبیه یکدیگر هستند، آن ها رابطه خوبی با دوستان خود دارند، اما هنگام استفاده از

آسانسور آپارتمان، حقوق همسایگان را رعایت نمی کنند؛ به عبارت دیگر این دوقلوهای … در جنبه … به خوبی رشد نکرده اند، اما رشد

خوبی در جنبه … داشته اند.

8

همسان _ اخالقی _ اجتماعی2)ناهمسان _ اخالقی _ اجتماعی1)

ناهمسان _ اجتماعی _ اخالقی4)همسان _ اجتماعی _ اخالقی3)

طبق نظر روان شناسان و اسالم، کدام یک از افراد زیر، قطعًا دوره نوجوانی را به پایان رسانده است؟ 9

امیر که 20 سال سن دارد، هنوز شغلی ندارد و با والدینش زندگی می کند.1)

بهنام که 18 سال دارد، چند روز بعد از کنکور خود، مشغول به کار شده و کمک خرج خانواده است.2)

پدر و مادر محمد 19 ساله، او را جزء اعضای بزرگ خانواده محسوب کرده و در کارها با او مشورت می کنند.3)

سعید سه مرحله رشد انسان طبق نظر اسالم را به خوبی طی کرده و وارد مراحل بعدی زندگی شده است.4)

در کدام گزینه گزاره نادرستی ذکر شده است؟ 10

رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند درباره موارد ارزشی و دینی قضاوت کند.1)

در دوره کودکی برخالف نوجوانی، کودک به جای کم کردن فاصله بین خودآرمانی و خود واقعی به رؤیاپردازی می پردازد.2)

شرط الزم برای منتهی شدن شناخت به اخالق این است که شناخت فرد به عقاید و ارزش های او تبدیل شود.3)

شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم نسبت دادن ویژگی های دینی و ارزشی به خود است.4)

کدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را به ترتیب مشخص می کند؟

الف) روان شناسی رشد به بررسی و مطالعه علمی تغ�رات زندگی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی می پردازد.

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

ج) تخمک های بارور شده طبیعی هر انسان دارای 47 کروموزوم است.
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غ _ غ _ غ4)غ _ ص _ ص3)ص _ غ _ غ2)ص _ ص _ غ 1)

در ارتباط با رشد هیجانی در دوره کودکی کدام گزینه نادرست است؟ 12

(1
رشد هیجانی دوره کودکی به صورت هیجان ساده و یا هیجان مرکب نمود پیدا می کند و فرایندی پیچیده محسوب می شود؛ زیرا امری دو

سویه است.

رشد هیجانی با توجه به واکنش اطرافیان به خصوص واکنش مادر و رشد جسمانی تغ�ر می کند.2)

ترس، خشم و محبت از انواع هیجان ساده می باشند.3)

از انواع هیجان های مرکب که در نتیجه رشد هیجانی است می توان احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم را نام برد.4)

مبنای استدالل در کودکی و نوجوانی به ترتیب به چه شکلی است؟ 13

ذهنی _ براساس حافظه2)ملموس _ فرضیه سازی1)

عینی _ واقعیت های ذهنی4)درونی _ فرضیه سازی   3)



کدام گزینه در ارتباط با مفهوم هویت نادرست است؟ 14

دختر یا پسر بودن بخشی از هویت اجتماعی فرد است.2)هویت، تمایزی است که فرد بین خود و دیگران می گذارد.1)

4)هویت، اجزای متعددی دارد و ویژگی شغلی بخشی از آن است.3)
هویت طرز فکر،  عقاید و نحوه ارتباط فرد با دیگران را شامل

می شود.

برای رسیدن به اخالق از رهگذر شناخت گزاره مطرح شده در کدام گزینه صحیح است؟ 15

شناخت باید به عقاید، ارزش ها و باورهای فرد تبدیل شود.1)

تالش برای رسیدن به خودآرمانی باید در فرد شکل بگیرد.2)

فاصله گرفتن از رویاپردازی، شناخت را به اخالق منتهی می کند.3)

رشد اخالقی کودک مستقل است و شناخت در این پروسه جایگاهی ندارد.4)

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب و به درستی بیان شده است؟

الف) به طور میانگین، کودک در 18 ماهگی بدون کمک می  تواند راه برود.

ب) دوقلوهای ناهمسان الزامًا غیرهم جنس هستند.

پ) برخی کودکان 1 تا 3 ساله را که تازه راه می افتند، نوپا می نامند.

ت) دوره کودکی نسبت به سایر دوره های بعدی رشد، اهمیت بیشتری دارد.

 

16

غ _ غ _ ص _ ص4)ص _ غ _ ص _ ص3)ص _ غ _ ص _ غ2)غ _ ص _ غ _ ص1)

منظور از رشد درک اخالقی در دوره کودکی چیست؟ 17

درک اخالقی4)رابطه اخالقی3)قوانین  اخالقی2)عمل اخالقی1)

آمادگی برای گرفتن توپ بسکتبال، تسّلط بر زبان انگلیسی و جمله سازی در دو سالگی، به ترتیب مربوط به کدام فرایند رشد هستند؟ 18

یادگیری _ رسش _ یادگیری2) رسش _ یادگیری _ یادگیری   1)

رسش _ یادگیری _ رسش4)یادگیری _ یادگیری _ رسش     3)

فرایندهای … و … بر …، تأثیرات مهمی می گذارند. 19

تغ�رات پی در پی و منظم دارای الگوی خاص _ تجربیات همراه با تغ�رات نسبتًا دائمی _ آمادگی زیستی مبتنی بر نقشۀ ژنتیکی1)

آمادگی زیستی مبتنی بر نقشۀ ژنتیکی _ تجربیات همراه با تغ�رات رشدی _ تغ�رات منظم دارای الگوی خاص2)

تجربیات همراه با تغ�رات نسبتًا دائمی _ تغ�رات پی در پی و منظم دارای الگوی خاص _ پیش بینی تغ�رات در فراخنای زندگی3)

تغ�رات منظم بدون الگوی خاص _ تجربیات مبتنی بر نقشۀ ژنتیکی _ آمادگی زیستی دارای الگوی خاص4)

بهتر شدن قضاوت درباره مسائل اخالقی و ارزشی در نوجوانی، نتیجه چیست و تعریف نوجوان از تمایزی که فرد بین خود و دیگران

می گذارد، مستلزم چیست؟

20

رشد سریع شناختی _ نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به خود1)

رشد سریع اخالقی _ تعامل بیشتر با محیط زندگی و به خصوص همساالن2)

رشد سریع اخالقی _ نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی خود3)

رشد سریع شناختی _ تعامل بیشتر با محیط زندگی و به خصوص همساالن4)



کدام بیت، بر اهمیت عوامل وراثتی در رشد تأکید دارد؟ 21

سگ اصحاب کهف روزی چند            پی نیکان گرفت و مردم شد1)

پسر نوح با بدان بنشست     خاندان نبّوتش گم شد2)

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است         تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است3)

کمال همنشین در من اثر کرد      وگرنه من همان خاکم که هستم4)

به ترتیب «عالقه کودکان به بازی در کنار هم ولی مستقل» در چه سنی دیده می شود و نحوه ظهور هیجان های مرکب در کودکان تحت

تأثیر چیست؟

22

 چهار یا پنج سالگی _ واکنش اطرافیان2) دوره دبستان _ پردازش های فردی1)

چهار یا پنج سالگی _ نوع ارزیابی کودک4)دوره دبستان _ واکنش کودک3)

اگر سحر کودکی نوپا و در حال سپری کردن دوران طفولیت خود باشد، احتمال بروز کدام مهارت در دامنه سنی او بیشتر است؟ 23

بلند شدن از وضعیت نشسته2)ایستادن با کمک1)

راه رفتن با کمک4)راه رفتن مستقل3)

چه تعداد از عبارات زیر نادرست است؟

الف) دوره نوجوانی میان دوره کودکی و میانسالی قرار دارد و نوجوانان در این دوره با تغ�راتی در حیطه های مختلف رشد روبه رو

می شوند.

ب) در دوره نوجوانی اندام های داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند و این تغ�رات باعث می شود نوجوانان احساس بی قوارگی و عدم

تناسب کنند.

ج) در دوره نوجوانی برای اولین بار تفکر فرضی شکل می گیرد به این معنا که نوجوانان برای مهارت فراحافظه خود، از احتمال های مختلف

بهره می برند.

د) سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد و در نتیجه آنان در یک لحظه اطالعات بیشتری در حافظه خود نگه می دارند.

24

دو4)چهار3)یک2)سه1)

به ترتیب کدام گزینه جواب سؤاالت زیر را در بردارد؟

الف) بروز کدام یک از جنبه های رشد مشروط به آگاهی فرد و رابطه دو طرفه کودک با دیگران است؟

ب) رشد کدام جنبه در انسان  نسبت به حیوانات به دلیل آگاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع تر و رشد یافته تر است؟

25

 رشد هیجانی _ رشد اجتماعی2)رشد هیجانی _ رشد هیجانی1)

 رشد اجتماعی _ رشد اجتماعی4) رشد اجتماعی _ رشد هیجانی3)

صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص می شود؟

الف) علت اینکه نوجوانان بهتر می توانند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کنند، رشد سریع حافظه است. این گزاره مربوط به

رشد جسمانی نوجوانان می باشد.

ب) برای اینکه نوجوانان بتوانند هویت خودشان را بشناسند و تعریف کنند و به وجود آورند باید ویژگی های دینی، ارزشی و اجتماعی را به

خودشان نسبت دهند.

پ) جمالتی از قبیل «من فردی صادق و مهربان هستم» یا «من فقط به مصالح خودم اهمیت می دهم و مسائل دیگران برایم اهمیت

ندارند.» مربوط به رشد درک اخالقی نوجوانان می شود و بر نوع تصمیم گیری در رفتار نوجوانان تأثیر می گذارد.

ت) اشکال فردی که می داند مسواک زدن موجب سالمتی اش می شود ولی در مسواک زدن سهل انگاری می کند، باورهای اوست.

26

غ _ غ _ ص _ ص4)غ _ ص _ غ _ ص 3)ص _ ص _ ص _ غ 2)ص _ غ _  غ _  غ 1)



به ترتیب در ارتباط با توانایی شناختی نوجوانان کدام گزینه صحیح نیست و با توجه به آرمان گرایی و عیب جویی نوجوانان چه توصیه ای

مناسب با این پیامد است؟

27

(1
نوجوانان در نحوه به کارگیری این توانایی ها، پختگی الزم را دارند. _ باید به آنان کمک کرد تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن

و معایب هستند.

تغ�رات شناختی نوجوانان باعث پیامدهای سازگارانه ای می شود. _ بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود.2)

(3
نوجوانان در نحوه به کارگیری این توانایی ها، پختگی الزم را ندارند. _ باید به آنان کمک کرد تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه ای از

محاسن و معایب هستند.

تغ�رات شناختی نوجوانان باعث پیامدهای ناسازگارانه ای می شود. _ بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود.4)

به ترتیب در ارتباط با رشد اخالقی در دوره نوجوانی، کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟

الف) چرا روابط اجتماعی نوجوان، در مقایسه با دوران کودکی با مسائل اخالقی و ارزشی بیشتر درگیر می شود؟

ب) شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم چه چیزی می باشد؟

ج) منتهی شدن شناخت به اخالق، مستلزم کدام یک از موارد زیر است؟

28

(1
به دلیل رشد سریع شناختی در این دوران و قضاوت کردن در امور اخالقی و ارزشی _ نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به

خویشتن _ تبدیل شناخت به عقاید و باورها و ارزش های فرد

(2
به دلیل رشد سریع شناختی در این دوران و قضاوت کردن در امور اخالقی و ارزشی _ شکل گیری هویت _ نسبت دادن ویژگی های دینی،

ارزشی و اخالقی به خویشتن

(3
به دلیل بروز احساس خودمختاری و استقالل نسبت به والدین _ شکل گیری هویت _ نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به

خویشتن

(4
به دلیل بروز احساس خودمختاری و استقالل نسبت به والدین _ نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به خویشتن _ تبدیل

شناخت به عقاید و باورها و ارزش های فرد

چه تعداد از گزاره های زیر کامال درست هستند؟

الف) رسش یا پختگی به رفتارهایی اطالق می شود که وابسته به آمادگی زیستی هستند؛ بنابراین، براساس یک برنامه طبیعی اند و مطلقًا

از تأثیرات ناشی از محیط به دور هستند.

ب) امکان پیش بینی وجود برخی از ویژگی های اخالقی و روانی در دامنه های سنی خاص علی رغم تب�ن نقش تع�ن کننده وراثت در

رسش قابل توجیه نیست.

ج) دوقلوهای همسان که دارای ویژگی های وراثتی یکسان هستند الزامًا هم جنس بوده و از یک تخمک به وجود آمده اند.

د) رعایت حقوق دیگران در حوزه اجتماعی و توانایی حل مسائل در حوزه شناختی رشد قرار می گیرد.
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سه4)چهار3)یک2)دو1)

کدام گزینه در ارتباط با رشد نادرست است؟ 30

دوچرخه سواری مهارتی نیست که صرفًا در نتیجه تغ�رات رشدی حاصل شده باشد، بلکه تمرین و آموزش مکرر نقش زیادی در آن دارد.1)

(2
هر فردی از ابتدای تشکیل نطفه خصوصیات ثابتی به دست نمی آورد و برای شکل گیری خصوصیات در افراد به آموزش و محیط های

مناسب نیاز است.

(3
روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد و تغ�راتی که در طول دوره زندگی، از دوره کودکی تا دوره سالمندی در افراد رخ می دهد،

می تواند معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی باشد.

بیت «زینهار از قرین بد زینهار / و قنا ربنا عذاب النار» اشاره به عامل محیطی در تغ�رات رشد دارد.4)



به ترتیب «ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه» و «انتخاب شغل» جزء کدام دسته از ویژگی های افراد هستند؟ 31

جنسی _ اجتماعی1)

جسمی _ سیاسی2)

روانی _ اجتماعی3)

اجتماعی _ سیاسی4)

دریافتن این نکته که افراد آمیزه ای از معایب و محاسن هستند، از آثار نامناسب کدام پیامد شناختی در نوجوانان جلوگیری می کند؟ 32

سبک تصمیم گیری نادرست2)احساس منحصربه فرد بودن1)

آرمان گرایی4)حساسیت نسبت به انتقاد دیگران3)

با توجه به گزاره های زیر، قضاوت یک کودک درباره درست یا نادرست بودن کار علی و سارا چیست؟

الف) علی، وقتی مادرش خانه نبود، می خواست به او در شستن ظرف ها کمک کند؛ اما با این کارش تعداد زیادی از ظروف آشپزخانه را

شکست.

ب) سارا وقتی مادرش خانه نبود، می خواست بدون اجازه یکی از شیرینی های داخل یخچال را بخورد، اما تا ظرف شیرینی را برداشت از

دستش افتاد و شکست.
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سارا کار بدتری کرده است، زیرا می خواسته بی اجازه کاری را انجام دهد.1)

سارا کار بهتری کرده است، زیرا شیرینی دوست داشته است.2)

علی کار بدتری کرده است، زیرا ظروف بیشتری را شکسته است.3)

علی کار بهتری کرده است، زیرا می خواسته به مادرش کمک کند.4)

در متن زیر چه تعداد غلط وجود دارد؟

«رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغ�راتی است که مستقل از آمادگی زیستی می باشد و با گذشت زمان طبق یک برنامه طبیعی

انجام می گیرد. عوامل محیطی هرگز نمی توانند بر رسش یا پختگی تأثیر بگذارند. از آنجا که رسش نقش تع�ن کننده ای در وراثت افراد

برای تغ�رات دارد، در بسیاری از موارد می توان با توجه به خصوصیات افراد، احتمال وقوع برخی از ویژگی های رفتاری و شناختی را در

دامنه های سنی خاص پیش بینی کرد.»
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یک4)چهار3)سه2)دو1)

در کدام گزینه به ترتیب به یک مهارت شناختی و یک جنبه از هیجان کودکان اشاره شده است؟ 35

لبخند اجتماعی _ بروز حاالتی مثل ترحم و سپاسگزاری1)

بازی های گروهی _ ترس از غریبه ها2)

تعریف کردن یک لطیفه _ اصرار بر خواسته ها3)

ذخیره اطالعات در حافظه _ انجام دادن کارها برای خوشحال کردن والدین4)

کدام یک از واکنش های زیر نسبت به سایر موارد کمتر تحت تأثیر عوامل زیستی است؟ 36

تپش قلب شدید هنگام مواجهه با شرایط استرس زا1)

بستن چشم در هنگام شنیدن صدای انفجار2)

فریاد کشیدن به دلیل ترس از غرق شدن در آب3)

احساس درد در زمان برخورد یک جسم با صورت4)

کدام گزینه در رابطه با مراحل رشد در فراخنای زندگی نادرست می باشد؟ 37

رشد انسان فرایندی پیوسته است.1)

امروزه اکثر روان شناسان با اعتقاد به مرحله ای بودن رشد، مراحل رشد را به راحتی مشخص می کنند.2)

می توان رشد انسان را فرایندی مرحله ای درنظر گرفت.3)

رشد انسان در چندین ُبعد اتفاق می افتد.4)



کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هر یک از سؤاالت زیر می باشد؟

الف) «پزشک به کوثر گفته است که اضافه وزن دارد و باید از پرخوری پرهیز کند اما او با علم به این موضوع هم چنان پرخوری می کند و

ورزش نمی کند» اشکال کار در کجاست؟

ب) «برای تولد معصومه مادرش به او یک جفت گوشواره طال هدیه داد اما او به محض دیدن خرس عروسکی ویژه ای که پدرش برایش

خریده بود گوشواره ها را به گوشه ای پرتاب کرد و عروسک را بغل کرد.» نوع پردازش او کدام است؟

پ) به ترتیب هر یک از موارد «توانایی های زبانی، قضاوت، احساس پشیمانی، بازی کردن با دوستان» مربوط به کدام جنبه از رشد کودک

می باشد؟
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(1
الف) گر چه او به توانایی شناختی رسیده است اما در نحوه به کارگیری این توانایی پختگی الزم را ندارد. ب) ادراکی پ) جسمانی _ شناختی

_ هیجانی _ اجتماعی

(2
الف) برای اینکه شناخت به رفتار اخالقی منتهی شود، شناخت باید به عقاید و باورهای فرد تبدیل شود. ب) ادراکی پ) شناختی _ شناختی

_ هیجانی _ اجتماعی

(3
الف) هر چند رشد اخالقی در او به خوبی شکل گرفته است اما هنوز به شناخت نرسیده است. ب) مفهومی پ) شناختی _ شناختی _

هیجانی _ اجتماعی

(4
الف) در بسیاری از موارد صرف شناخت به رفتار اخالقی منجر نمی شود و شناخت باید به باورهای فرد تبدیل شود.  ب) مفهومی پ)

جسمانی _ هیجانی _ هیجانی _ اجتماعی

هر دو مورد کدام گزینه در رابطه با رشد اخالقی در دوره نوجوانی نادرست است؟ 39

تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی بیش از دوره های دیگر است. _ واکنش نوجوان نسبت به مسائل اخالقی، ارزشی و دینی دقیق تر است.1)

(2
درگیری روابط اجتماعی نوجوان با مسائل ارزشی در مقایسه با دوران بزرگسالی افزایش بیشتری دارد. _ یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره

نوجوانی، تغ�ر هویت است.

(3
شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم نسبت دادن ویژگی های دینی، ارزشی و اخالقی به دیگران است. _ صادق بودن یا

مهربانی به رشد اخالقی نوجوان مربوط می شود.

زمینه های رشد ارزش های اخالقی در دوره نوجوانی افزایش می یابد. _ یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی تغ�ر هویت است.4)

به ترتیب منظور از بلوغ جنسی … و در دوره نوجوانی اندازه قلب … و ظرفیت شش … قبل می شود. 40

وقوع تغ�رات مربوط به جنس است _ دو برابر _ سه برابر1)

مرحله ای است که در آن رسش جنسی رخ می دهد _ سه برابر _ دو برابر2)

وقوع تغ�رات مربوط به جنس است _ سه برابر _ دو برابر3)

مرحله ای است که در آن رسش جنسی رخ می دهد _ دو برابر _ سه برابر4)

هر یک از موارد (الف و ب) زیر به ترتیب نسبت به کدام پیامد تغ�رات شناختی نوجوانان باید به کار رود و این که نوجوانان، برخالف

کودکان، قادر بر ظرفیت سازی حافظه خود هستند، به کدام مورد مربوط است؟

الف) باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد، آمیزه ای از محاسن و معایب هستند.

ب) بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود.
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آرمان گرایی و عیب جویی _ احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز _ نوجوانان قادر به تغ�ر جهت تفکر لحظه به لحظه هستند.1)

آرمان گرایی و عیب جویی _ حساسیت نسبت به انتقاد دیگران _ سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد.2)

مشکل در تصمیم گیری روزمره _ آرمان گرایی و عیب جویی _ سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد.3)

مشکل در تصمیم گیری روزمره _ آرمان گرایی و عیب جویی _ نوجوانان قادر به تغ�ر جهت تفکر لحظه به لحظه هستند.4)

کدام گزینه در ارتباط با رشد جسمانی _ حرکتی در کودکی صحیح می باشد؟ 42

رشد جسمانی _ حرکتی از زمان تولد تا نوجوانی، با سرعت کم و تغ�رات بسیار همراه است.1)

کودکان در ابتدا قادر به انجام حرکات درشتی مثل باال رفتن از پله ها نیستند.2)

کودکان مهارت حرکات ظریف را بالفاصله پس از راه رفتن مستقل به دست می آورند.3)

در 7 تا 10 ماهگی کودک با کمک می ایستد.4)



به ترتیب هر یک از عبارات زیر مرتبط با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

شاخص ترین جنبه رشد _ یکی از مهم ترین عوامل محیطی _ این نوع هیجان با توجه به نوع ارزیابی، ظهور متفاوتی دارد _ رشد مربوط به

توانایی های زبانی کودک
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رشد شناختی _ واکنش اطرافیان و مادر _ هیجان ساده _ رشد شناختی1)

رشد هیجانی _ اسباب بازی _ هیجان مرکب _ رشد جسمانی، حرکتی2)

رشد جسمانی، حرکتی _ اسباب بازی _ هیجان مرکب _ رشد شناختی3)

رشد جسمانی، حرکتی _ واکنش مادر _ هیجان ساده _ رشد جسمانی، حرکتی4)

یکی از مشخصات رشد  در دوره نوجوانی این است که فرد بهتر می تواند درباره مسائل اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و حتی واکنش

دقیق تری به این موارد داشته باشد. کدام یک از انواع رشد، این تغ�ر را توجیه می کند؟
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رشد و شکل گیری هویت در دوره نوجوانی2)رشد اخالقی در کنار تغ�رات هیجانی1)

رشد سریع شناختی در دوره نوجوانی4)رشد اجتماعی و تمایل بیشتر به ارتباط سازنده تر3)

چند مورد از عبارات زیر نادرست می باشد؟

الف) تغ�رات و پیامدهای ناسازگارانه رشد شناختی به دلیل عدم پختگی الزم در به کارگیری توانایی های شناختی است.

ب) افزایش میزان تحریک پذیری نوجوانان و سرعت تغ�ر حاالت هیجانی می تواند به جهت تغ�رات فیزیولوژیکی و هورمونی باشد.

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

د) هر چند شکل گیری هویت به شکل گیری شناخت وابسته است، اما در بسیاری از موارد صرف داشتن شناخت به شکل گیری هویت

منجر نمی شود.
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چهار4)دو3)یک2)سه1)

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟

الف) کودکان در دوره دبستان به بازی های موازی روی می آورند.

ب) اولین عالمت رشد اجتماعی در 2 تا 3 ماهگی لبخند اجتماعی است.

پ) ترس از غریبه در 6 یا 5 ماهگی در کودک رخ می دهد.

ت) از یازده تا هجده سالگی را با نام دوره نوجوانی می شناسیم.
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ص _ غ _ ص _ غ4)غ _ ص _ غ _ غ3)ص _ ص _ غ _ غ2)غ _ ص _ غ _ ص1)

با توجه به سلسله مراتب بیان های علمی کدام گزینه نادرست است؟ 47

(1
دانشمندان با توجه به دانش و تجربه خودشان و پیشینیان سعی می کنند پاسخ های خردمندانه و سنجیده ای به مسئله های علمی بدهند.

که به آن ها «فرضیه» می گویند.

واژه «بیان های علمی» صرفًا به مجموعه ای از «قوانین» اطالق می شود که نظریه  را شکل می دهند.2)

فرضیه ها می توانند ضمن اینکه در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند.3)

پژوهش  های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود و فرضیه ها، در صورت تأ�د تجربی به قانون تبدیل می شوند.4)



با توجه به اینکه در اسالم، مراحل رشد انسان تا 21 سالگی به سه مرحله تقسیم می شود هر یک از عبارت های زیر داللت به کدام دوره

هفت ساله دارد؟

الف) فهماندن زشتی ها و زیبایی ها به صورت کم کم

ب) پرورش دادن به وسیله گفتار پسندیده و رفتار خوب

ج) کوشش در تأدیب به دلیل فرمانبردار محسوب شدن

د) عدم آمرانه رفتار کردن و دخالت فرد در تصمیم گیری ها
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هفت سال دوم _ هفت سال اول _ هفت سال دوم _ هفت سال سوم1)

هفت سال اول _ هفت سال اول _ هفت سال دوم _ هفت سال دوم2)

هفت سال دوم _ هفت سال دوم _ هفت سال اول _ هفت سال اول3)

هفت سال اول _ هفت سال دوم _ هفت سال اول _ هفت سال دوم4)

درارتباط با مراحل رشد انسان، کدام گزینه نادرست است؟ 49

برخی کودکان 1 تا 3 ساله که تازه راه می افتند را نوپا می نامند که در دوره قبل از دبستان و کودکی اول قرار می گیرند.1)

بزرگسالی دوم داللت بر مرحله ششم از مراحل رشد دارد و  همان دوره میان سالی است که دامنه سنی 40 تا 65 سالگی را شامل می شود.2)

برخی پایان نوجوانی را زمانی می دانند که فرد شروع به کار کند و از والدین مستقل شود.3)

کودکی دوم اشاره به مرحله سوم دوره زندگی دارد و تا 12 سالگی یعنی تا پایان بلوغ جنسی را در برمی گیرد.4)

کدام عبارت در مورد رشد کودکان صحیح است؟ 50

مهارت هایی از قبیل راه رفتن و ایستادن مستقل در حول و حوش دو سالگی کسب می شوند.1)

رشد جسمانی - حرکتی انسان از زمان تولد تا دوره جوانی با سرعت و تغ�رات فراوانی همراه است.2)

عوامل محیطی مثل اسباب بازی ها، در تسلط کودکان بر لغات تأثیر بسزایی دارند.3)

ظهور هیجان های ساده و پیچیده کودک، با توجه به نوع ارزیابی، متفاوت است.4)

کدام یک از موارد زیر از پیامدهای رشد روانی _ اجتماعی در دوره نوجوانی نیست؟ 51

استقالل از والدین2)گرایش به دوستان1)

احساس منحصر به فرد بودن4)فهم جدید از خود3)

کدام گزینه در ارتباط با شکل گیری هویت در نوجوانان نادرست است؟ 52

هویت همان تمایزی است که نوجوان بین خود و دیگران می گذارد.1)

عوامل هویت یابی افراد در نسل های متفاوت، یکسان نیست.2)

ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه، در بعد جنسی هویت بررسی می شود.3)

والدین، گروه های همساالن و تعلقات مذهبی از جمله عناصر تشکیل دهنده هویت می باشند.4)



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

… همچنین … یکی از مهم ترین عوامل محیطی است که بر روی تغ�رات رشدی تأثیر به سزایی دارد.
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عواملی که قابل مشاهده هستند و بر فرآیند های شناختی فرد اثر می گذارند. _ رسش1)

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. _ یادگیری2)

عواملی که قابل مشاهده هستند و بر فرآیندهای اجتماعی فرد اثر می گذارند. _ رسش3)

تمام عواملی که در محیط خانواده قرار دارند و بر رشد فرد اثرات غیر مستقیم دارند. _ یادگیری4)

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر، در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟

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

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

ج) عمر انسان بعد از تولد به سه دوره کودکی، نوجوانی و بزرگسالی تقسیم می شود.

د) دوره کودکی دوم از 7 تا10 سالگی را شامل می شود.

ه_) پیامبر گرامی اسالم می فرماید کودک در هفت سال دوم فرمانبردار و مطیع است.
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ص _ ص _ غ _ غ _ ص4)غ _ غ _ ص _ غ _ ص3)ص _ غ _ ص _ ص _ غ2)غ _ غ _ ص _ ص _ غ1)

به ترتیب هر یک از فعالیت  های اجتماعی زیر مربوط به کدام بازه سنی کودک است؟

_ جمله معروف (دخترها با دخترها، پسرها با پسرها)

_ بازی های گروهی

_ ترس از غریبه ها

_ بازی های موازی
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(4 یا 5 سالگی) _ (4 یا 5 سالگی) _ (3-2 ماهگی) _ (دوره دبستان)1)

(دوره دبستان) _ (دوره دبستان) _ (8 ماهگی) _ (4 یا 5 سالگی)2)

(4 یا 5 سالگی) _ (دوره دبستان) _ (3-2 ماهگی) _ (4 یا 5 سالگی)3)

(دوره دبستان) _ (4 یا 5 سالگی) _ (8 ماهگی) _ (دوره دبستان)4)

کدام گزینه در ارتباط با رشد هیجانی در کودکان نادرست است؟ 56

(1
رشد هیجانی در دوره  کودکی، معطوف به سه هیجان ساده است که بروز آن، تحت تأثیر نظام پردازش های فردی نیست و غالبًا به یک

صورت پدیدار می شود.

رشد هیجانی در کودکی، مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک و اطرافیان اوست.2)

کودکان، با دریافت واکنش دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.3)

احساس سپاسگزاری و ترحم با توجه به نوع ارزیابی، به صورت مشابهی ظهور می یابند.4)



به ترتیب هر یک از جمالت زیر اشاره به کدام روش جمع آوری اطالعات در روان شناسی دارد؟

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

_ در این روش ویژگی های روان شناختی مثل توجه، هوش و خالقیت کّمی می شوند.

_ این روش بر پرسش نامه ترجیح دارد، زیرا در آن امکان اخذ اطالعات بیشتری وجود دارد.

_ از نتایج این روش باید با احتیاط استفاده کرد.

_ درک پدیده های اجتماعی به صورت عمیق در این روش صورت می گیرد.
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مشاهده _ آزمون _ مصاحبه ساختاریافته _ پرسش نامه _ مصاحبه بدون  ساختار1)

مصاحبه بدون ساختار _ مصاحبه _ آزمون _ پرسش نامه _ مصاحبه ساختاریافته2)

مشاهده _ مصاحبه _ آزمون _ پرسش نامه _ مصاحبه بدون ساختار3)

مصاحبه بدون ساختار _ آزمون _ مصاحبه ساختاریافته _ مصاحبه _ مصاحبه ساختاریافته4)

به ترتیب هر یک از توضیحات زیر اشاره به کدام مورد از اهداف علم روان شناسی دارد؟

الف) به بیان چیستی آن پدیده مربوط می شود.

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

ج) موفقیت در این اهداف به چگونگی توصیف و تب�ن پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.
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تب�ن _ تب�ن _ فرضیه و نظریه2)تب�ن _ پیش بینی _ قوانین و نظریه1)

توصیف _ توصیف _ پیش بینی و کنترل4)توصیف _ تب�ن _ پیش بینی و کنترل3)

به ترتیب هریک از حاالت زیر در چند ماهگی کودک اتفاق می افتد؟

«ایستادن با کمک - نشستن با کمک - ایستادن مستقل - بلند شدن از وضعیت نشسته»
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7 تا 10 ماهگی _ 5 تا 8 ماهگی _ 11 تا 14 ماهگی _ 7 تا 10 ماهگی1)

9 تا 12 ماهگی _ 5 تا 8 ماهگی _ 12 تا 15 ماهگی _ 9 تا 12 ماهگی2)

7 تا 10 ماهگی _ 3 تا 6 ماهگی _ 11 تا 14 ماهگی _ 9 تا 12 ماهگی3)

9 تا 12 ماهگی _ 3 تا 6 ماهگی _ 12 تا 15 ماهگی _ 7 تا 10 ماهگی4)

چه تعداد از گزاره های بیان شده، با فرض زیر در ارتباط است؟

«کودک دوساله ای با اسباب بازی خود به صفحه تلویزیون ضربه می زند. هنگامی که فریاد مادر خود را می شنود، این رفتار را تکرار می کند.»

الف) جهت دهی هیجانات در کودکی با دریافت واکنش دیگران توسط کودک، همبستگی دارد.

ب) با توجه به واکنش های اطرافیان در مقابل رفتارهای کودک، هیجانات ساده او به هیجانات مرکب تعمیم می یابد.

ج) رشد هیجانی در دوره کودکی، مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان است.

د) درک فریاد اطرافیان به عنوان نشانه هیجان مثبت، عامل تکرار رفتار در کودک شده است.
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