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13/09/1398تاریخ: علوم انسانی  رشته روانشناسی پایه یازدهم فصل دوم  تکوینیتستی  آزمون بسمه تعالی    
....... ................. . ......... .........نام و نام خانوادگی:...دقیقه20مدت زمان آزمون:................................................... : نام مدرسه

دبیر روانشناسی-آقاي آروند)) میشه براي پیشرفت، راهی پیدا کنی یا اینکه راهی بسازيامید داشتن باعث ((»    چهار گزینه اي « سؤاالت 

ف 
ره نظر ارزیابی کننده: نمره کسب شده دانش آموز: ردی
نم

مفهوم (فراخناي زندگی) درکدام یک از گزینه هاي زیر بهتر بیان شده است؟1
زمان انعقاد نطفه  در تغییرات زندگی )2در طول زندگی )شناسایی و پیش بینی تغییرات 1
)جنبه هاي مختلف رشد انسان4دوره نوجوانی ) مدت زمانی  3

به ترتیب مربوط به حیطه هاي؟ ) درك بهتر مفهوم عدالت-تغییرات خلق و خوي-رعایت قوانین اجتماعی(2
شناختی-هیجانی-)اخالقی 4شناختی-اجتماعی-)اخالقی 3اجتماعی-هیجانی-)اخالقی2اجتماعی -هیجانی-شناختی)1

گی زیستی هستند............. می گویند. به رفتارهایی که وابسته به آماد3
)وراثت 4) پختگی       3)عامل زیستی      2)برنامه رشد طبیعی و منظم   1

به ترتیب کدام یک از عوامل موثر بر رشد، تاثیر بر(شباهت ظاهري دو قلو هاي هاي همسان) و (تفاوت در رفتار و اخالق  4
وراثت-)وراثت4محیطی  - محیطی) 3وراثتی - )محیطی2محیطی -)وراثت1آنها) می گذارد؟  

، توصیه هاي اول و  دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار کردو باید کودك را با رفتار خوب و گفتار پسندیده پرورش داد5
دوم به ترتیب از نظر دین اسالم شامل کدام مراحل رشد کودك می شود؟ 

آقا و سرور- ) آقا و سرور4وزیر و مشاور - فرمانبردار) 3وزیر و مشاور - )آقا و سرور2فرمانبردار –)آقا و سرور  1
این دوره سنی، نسبت به سایر دوره هاي بعدي رشد، از اهمیت زیادي برخوردار است. رشد در این دوره با سرعت و  6

)ویژگی هاي رشد در  2) ویژگی هاي رشد در دوره کودکی  1؟  ،این ویژگی مربوط است بهتغییرات بسیاري همراه است
) ویژگی هاي رشد دردوره کودکی و نوجوانی 4) ویژگی هاي رشد در دوره نوجوانی   3دوره قبل از تولد 

؟  نمی باشد حرکتی در دوره کودکی -کدام ویژگی شامل رشد جسمانی7
مربوط به جنس  )وقوع تغییرات4)ایستادن مستقل    3)افزایش وزن مغز        2)تغییر در ظاهر بدن       1

) پریدن  2) بستن بند کفش خود زمانی که باز می شود. 1از بقیه شروع می کند؟ دیرترکدام یک از کارهاي زیر را کودك 8
) دوچرخه سواري در یک کوچه خیلی باریک  4) توپ را از دست پدر خود بگیرد  3از روي یک تکه چوب 

نسبت به  ،کدام یک از موارد زیر نتیجه دریافت آگاهی کودك از واکنش دیگران باط با رشد هیجانی در دوره کودکیدر ارت 9
) محبت 4) ترس         3) غرور           2خشم           )1؟ هیجانات خود هست

اعی آگاهی انسان از ویژگی هاي اجتماعی، در فرایند رشد به صورت .............. حاصل می شود. و اولین عالمت رشد اجتم 10
یلبخند اجتماع–) ناگهانی 3لبخند اجتماعی–) تدریجی  2ترس از غریبه -)ناگهانی1است؟  در دوره کودکی ........ 

بازي هاي موازي- ) تدریجی4
؟ نادرست استکدام مورد در ارتباط با تغییرات رشد جسمانی در دوره نوجوانی 11

تغییرات زیستی همراه است.)با شدیدترین و گسترده ترین2.       ) شروع تغییرات دوره نوجوانی با بحران همراه است1
)اغلب اعضاي بدن با تغییرات سریع و ناگهانی همراه هستند.4)تغییرات این دوره به صورت منظم و ناگهانی هستند     3

(نوع تفاوت)گزینشی  بعد ودك در حیطه شناختی، نوجوان نسبت به کودك در ایندر ارتباط با تفاوت هاي نوجوان با ک 12
عمل می کنند، یعنی بر اطالعات مرتبط متمرکز می شوند و و بر ضرورت هاي تکلیف مورد نظر بهتر متمرکز می شوند. 

ه  ) رشد توج 4)نوع پردازش             3)رشد حافظه               2)نوع تفکر              1
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در ارتباط با کدام یک از پیامدهاي رشد شناختی نوجوان توصیه می شود که باید به نوجوان کمک کرد تا دریابند جوامع  13
)آرمان گرایی و عیب جویی 2)مشکل در تصمیم گیري روزمره   1و افراد آمیزه اي از محاسن و معایب هستند؟ 

حصر به فرد بودن اغراق آمیز )احساس من4)حساسیت نسبت به انتقاد دیگران     3
)مشکل داشتن در  2)خصوصیات رفتاري و شخصیتی    1علت ایجاد تغییرات سریع نوجوان در حاالت هیجانی چیست؟ 14

)تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی 4)عدم شکل گیري هویت   3تصمیم گیري     
د، بیشتر احساس آرامش می کند تا زمانی که در کنار خانواده  در این حیطه از رشد، نوجوان از اینکه در کنار همساالن باش 15

شناختی)رشد 4) رشد اجتماعی          3)رشد هیجانی          2)رشد اخالقی        1باشد؟  
تمایزي که فرد بین خود و دیگران می گذارد در نتیجه رشد کدام یک از حیطه هاي نوجوانی رخ می دهد؟ 16

)هیجانی 4) اخالقی                      3)اجتماعی                2)شناختی           1
ناخت از اخالق متمایز ش ) 2)اخالق به باور فرد تبدیل شود1زمانی رشد اخالقی به شکل گیري شناخت وابسته است که؟17

)شناخت فرد به باور او تبدیل شود. 4)باور فرد جزء اخالق او باشد 3باشد 
یک طرحی را روي کاغذ رسم می کند در مقایسه با فردي که نقشه ذهنی از طرحی را براي خود در سر می  فردي که18

پروراند نشان از شکلگیري خود ........ بر خود ............... دارد.
آرمانی - )آرمانی 4آرمانی               –)واقعی 3واقعی        –)آرمانی  2واقعی          –)واقعی  1

،ت را می خواهیموقتی از او علّعصبانی می شود.یک دفعه و ناگهانی ساله ام 14پسر،مادري از معلّم فرزندش سوال کرد19
نجام می دهد. عمل این پسر مربوط به کدام دوره و کدام حیطه از رشد در آن دوره است؟ بیشتر این کار را ا

اجتماعی  –)نوجوانی 4هیجانی         –)کودکی 3هیجانی       –)نوجوانی  2اجتماعی   -)کودکی 1
)هر سه 4)اجتماعی        3)جنسی     2)جسمی     1هویت شامل کدام یک از اجزاي زیر می شود؟ 20

بسمه تعالی 

سوال چهارگزینه اي) 20(مجموع پایه یازدهم علوم انسانیفصل دوم روانشناسیسواالت چهار گزینه اي کلید

گزینه درست سوالدرست گزینه سوال
11113

24124

33132

41144
52153

61162

74174

81183

92193

102204
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