
 باسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی :                                    آزمون روان شناسی – درس دوم  -پاییز 79                               نام کالس :             

 1-صحیح و غلط سؤاالت زیر را مشخص کنید، در صورت غلط بودن عبارتی که زیر آن خط کشیده شده ، درست آن را بنویسید)2( 

  الف ( رشد یعنی تغییرات از زمان تولد تا نوجوانی که در ابعاد مختلف رخ می دهد .                                ص  ⃝       غ ⃝

  ب(  رشد شناختی  در کودکان نشان می دهد که آنان تحت تأثیر ویژگی ظاهری اشیاء  قرار می گیرند .         ص  ⃝      غ ⃝

  ج( نوجوان رؤیاپرداز سعی می کند ، بین خود واقعی و آرمانی ، فاصله ایجاد نکنند .                              ص  ⃝       غ ⃝

 د( ابتدایی ترین عالیم رشد اجتماعی در کودکان صدا کردن کلمه بابا است .                                           ص  ⃝      غ ⃝ 

                                                                                                                                                       ⃝ 

 2-جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید :)2(

........................   بهره می برند .الف( در دوره نوجوانی برای پیش بینی یک موقعیت ، از تفکر   ...  

ه رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات به دلیل  ........................ و برقراری تعامل با محیط ، بارزتر و متنوع تر ، رشد یافتب( 

 تر است .

انتهای این دوره باید به .............................  ج( نوجوان در این دوره ، نه تنها با تغییراتی در حیطه های مختلف رشد ، بلکه در

 برسد و شبیه بزرگساالن عمل کند .

 د( به دلیل تغییرات  ....................... و ......................... در دوره نوجوانی ، تحریک پذیری نوجوان افزایش می یابد .

                                                                                                                                                                           

 3-سؤاالت چهار گزینه ای )1(

دو سال اول زندگی را  ....................  می نامند .– 1  

م                                 ج(طفولیت                     د(نوجوانیالف(کودکی اول                     ب(کودکی دو  

تخمک بارور شده به طور طبیعی دارای چند کروموزوم است ؟– 2  

کوروموزوم از مادر 23جفت                د( 64عدد                                    ج( 64عدد                        ب(  23الف(  

کدامیک از عوامل زیر بیشتر از دیگر عوامل ، بر رشد قبل از تولد موثر بوده است ؟ – 3  

د( ارتباط با خالق هستی       فشار روانی      الف( سن مادر                      ب( کیفیت تغذیه                                ج(   

از لحاظ هویتی کدام نوجوانان ، سالم ترند ؟ – 6  

ر سردرگمی نقش      د( داشتن هدف الف( با هویت منفی               ب( با هویت مثبت                            ج( د  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 6-ارتباط مطالب دو ستون را مشخص کنید : )1(

جسمانی-4       فردی-1  

اجتماعی-2  

شناختی-3  

فرضیه سازی-6  

احتمال گرا-5  

 الف( رشد سریع ...... در نوجوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند درباره مسایل قضاوت کند

 ب( خود واقعی همان ویژگیهای  ..... و خود آرمانی ویژگیهایی است که فرد دوست دارد داشته باشد .

که ...... می کنند در پیش بینی یک موقعیت از تفکر احتمال گرا بهره می برند . ج( نوجوانانی  

و این  د( در کدام مرحله از رشد افراد بدون اینکه خودشان بخواهند ، ناگهان عصبانی می شوند

 عصبانیت با پشیمانی همراه است .

                                                                                                                                                                          

 5- به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید : )2/5(

  الف( وزن نوزاد پس از گذشت 4 ماه ، و یک سال از تولد ، چه تغییری می کند ؟

ب( کدام یک از جنبه های رشد مستلزم آگاهی از هیجانات خود و دیگران هم هست ؟   

ماهگی رفتار اجتماعی کودکان به چه صورتی ابراز می شود؟ 8ج( در    

د( چرا کودکان در ابتدا رشد مسؤول رفتار خود نیستند ؟   

ساله با یک نوجوان برای انجام عمل اخالقی چیست ؟ 4و( تفاوت یک کودک    

                                                                                                                                                                            

 4- برای تغییرات شناختی زیر چه توصیه ای می کنید ؟ )1/5(

 پیامد تغییرات توصیه

......................  آرمان گرایی و عیب جویی 

 مشکل در تصمیم گیری ......................

     

 

 



(3اصطالحات زیر را تعریف کنید : ) -9  

 الف ( رسش :

 

 

 ب ( رشد اخالقی :

 

 

 ج ( هویت :

 

 

                                                                                                                                                                           

 8-هر کدام از موارد زیر به کدام جنبه رشد و کدام دوره رشد اشاره دارد ؟ )1(

رشد ....... دوره .........                                                                   زن مغز و یا استحکام استخوان ها الف( افزایش و  

......رشد ......... دوره ......                                           ب( یک چهارم لیتر شیر را در لیوان باریک و بلند ترجیح می دهند .    

رشد ......... دوره .........                                                                       ترس ، خشم ، محبت .   –ج( هیجان های ساده   

ه .......د( پردازشگران به منظور تمرکز بیشتر باید قدرت بازداری یا منع محرکهای نامرتبط ..... داشته باشند . رشد ..... دور  

                                                                                                                                                                           

(5/1عوامل محیطی مؤثر بر رشد را با ذکر مثال توضیح دهید : )-7   

 

 

(5/1بلوغ جنسی اولیه و ثانویه را مقایسه کنید : )ویژگی های ( 11   

 

 

 

 

(5/1کودکان و نوجوانان را از لحاظ توانایی حافظه مقایسه کنید)-11  

 

 

 

 

 

 

(5/1)مثال بزنیدچه اقداماتی می توان انجام داد ، به نظر شما برای جلوگیری از انجام رفتارهای پرخطر و مخرب نوجوانان -12  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    


