
 باسمه تعالی

69آبان                  --             فصل دوم  رشد               --  آزمون روان شناسی         

: کالس:                                                      نام ونام خانوادگی   

 1-سواالت صحیح و غلط  ) 1 نمره (

⃝غ    ⃝ص.               امه رشد غیر طبیعی و نامنظم می باشداست که خود دارای برنبه معنای آمادگی زیستی " رسش" -الف   

⃝غ  ⃝ص. رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات به دلیل آگاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط ، متنوع تر و رشد یافته تر است  -ب   

⃝غ      ⃝ص.  شناختی در نوجوانی  و جوانی باعث می شود فرد بهتر بتواند درباره مسایل اخالقی قضاوت کند  رشد سریع –ج   

⃝غ       ⃝ص                .      نوجوانان رویاپرداز سعی می کنند بین خود آرمانی و خود واقعی خود ، فاصله ایجاد نکنند  –د   

 2 – سواالت جای خالی ) 2 نمره( 

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

.می نامند ............................ دوقلوهایی که از دو تخمک جدا به وجود می آیند را ، دوقلوهای ( ب   

.نیز در تغییرات رشدی موثرند ................ ............متخصصان رشد معتقدند ، عالوه بر عوامل زیستی ، ( ج  

  د( ......................... یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر روی تغییرات رشدی تاثیر به سزایی دارد .

 3 – سواالت چهار گزینه ای )1 نمره (

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

نوجوانی(د             طفولیت        (ج                     کودکی دوم            (ب            کودکی اول         (الف  

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

کوروموزوم از مادر 23(د              جفت   69(ج                                 عدد    69(ب                 عدد         23(الف  

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

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

آدمی اگر در سنین کودکی آموخت ، صالح و رستگار می شود ، وگرنه به او "این حدیث از کدامیک از معصومین می باشد ؟   – 6

."خیری نیست   

(ص)حضرت رسول اکرم ( د       (   ع)امام سجاد( ج                      (   ع)امیرالمومنین ( ب          (    ع)امام صادق ( الف  

 6- ارتباط مطالب دوستون را مشخص کنید : )3/5 نمره(

 

رشد اخالقی  کودکی(1  

رشد هیجانی کودکی(2  

رشد جسمانی کودکی(3  

رشد شناختی نوجوانی(6  

رشد جسمانی نوجوانی(5  

رشد هیجانی نوجوانی(9  

رشد شناختی کودکی(7  

.برابرمی شود3ماه دوبرابروپس ازسال اول 9وزن نوزاد پس از-الف  

......توانایی های مرتبط با فرایندهای توجه ، ادراک ، حافظه -ب  

.رشدی که مستلزم آگاهی از هیجانات کودک و اطرافیان کودک می باشد -ج  

.است  تعیین کننده رفتارانسانهاقوانین ومقررات اجتماعی که -د  

.بی قوارگی و عدم تناسب در قد را احساس می کنند -ه  

.بیشتر است دراین دوره نسبت به قبل رمزگردانی و اندوزش و بازیابی اطالعات -و  

.بدون اینکه خودشان بخواهند ، ناگهان عصبانی می شوند که موجب پشیمانیست-ز  

 5- سواالت با پاسخ کوتاه   )3/5 نمره (



ویژگیهای حسی و فیزیکی مورد نظر پردازش کدام گروه سنی می باشد ؟( الف  

 

برای نوجوانانی که حساس به انتقاد دیگران از خود است ، چه توصیه ای می کنید ؟( ب  

 

 

به این نوع مهارت آموزی ، چه می گویند ؟ "نوجوانانی که به دنبال چگونگی تقویت حافظه هستند "(ج  

 

ی آموخته شده را داشته باشند ؟پردازش گران به چه منظوری باید قدرت بازداری و منع محرک های نامرتبط و بازداری پاسخ ها ( د  

 

 

سالگی ، چه دوره ای نام دارد ؟ 22تا  12(  ه  

 

".عاقبت گرگ زاده گرگ شود ، گرچه با آدمی بزرگ شود "در شعر مقابل کدام عامل رشد ، مد نظر است ؟  ( و  

 

رفتار شود ؟ با او در مراحل رشد انسان در اسالم ، در کدام دوره به منزله مشاور باید( ز  

 

 

 9 – اصطالحات زیر را تعریف کنید : )1/5 نمره (

:روان شناسی رشد   ● 

 

 

: فراخنای زندگی  ●  

 

 

 7- هرکدام از مثالهای ذیل به کدام جنبه رشد اشاره دارد ؟ ) 1 نمره (

..................                ←رعایت حقوق دیگران  ( ب                              ................         ←رشد قد    ( الف  

....................      ←تصمیم گیری          ( د................                                        ←ابراز ترس  ( ج  

 

 8 – برای هر یک از پیامدهای تغییرات شناختی  ذکر شده یک توصیه  مناسب پیشنهادی ، ارایه نمایید : )3 نمره (

 پیامد تغییرات شناختی توصیه پیشنهادی
1- احساس منحصربه فرد بودن اغراق آمیز -الف   
2- آرمان گرایی و عیب جویی -ب   
3- مشکل در تصمیم گیری روزمره -ج   

 

 6 – رشد اجتماعی دوره نوجوانی را با ذکر مثال ، شرح دهید : )1/5 نمره (

 

 12 – ویژگیهای جنسی اولیه و ثانویه را با ذکر مثال توضیح دهید : )2 نمره (


