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پاسخ به کدام مورد درحیطه روان شناسی رشد نیست؟-1

. دهد یرخ م یزندگ را که در طول یراتییتغی نیب شیو پ ییشناسا -2                                    .افراد خانواده گریمشترک خودتان با د یهای ژگیبه و فکرکردن-1

رواندرمانی و بررسی مشکالت بوجود آمده درطول فرخنای زندگی.-4                    ؟دیکرده ا یراتییتغ چه سال، سه سال و شش سال گذشته کیشما نسبت به  -3

.کند رامطالعه می دهد می آدمی رخ در مرگ، زمان تا نطفه تشکیل زمان از زندگی، طول در که تغییراتی را میکند تالش که است شناسی علم روان از ای شاخه -2

نوروسایکولوژی -4  روانشناسی بالینی -3  روانشناسی فیزیولوژیک  -2  روانشناسی رشد-1

) ابراز خشم، توانایی حل مسئله،روابط باهمساالن(       گی های زیربه ترتیب مربوط به کدام حیطه روانشناسی رشد می باشد؟ژهریک از وی-3

هیجانی، شناختی،اخالقی -4                    هیجانی،شناختی،اجتماعی  -3                   تی اجتماعی ،اخالقی  ،شناخ-2                              تماعی جشناختی،هیجانی،ا-1

دارد؟ محیطی در فرآیند رشد،اشاره عامل به کدام و وراثتی عامل به یک کدام کنید به ترتیب مشخص زیر اشعار به توجه با -4

(سنگ  ) در آهنین میخ نرود  وعظ   گفتن سود چه دل سیه با  

شود)           ( بزرگ آدمی با گرچهشود گرگ زاده گرگ عاقبت  

محیط   / وراثت -4                          وراثت /  محیط      -3                                       هردو محیط  -2                                    هردو وراثت     -1

کدامیک درمورد دوقلوهای همسان و ناهمسان  درست نیست؟-5

د آمده اند.دوقلوی همسان از یک تخمک و دوقلوی ناهمسان از دوتخمک بوجو – 2 جنسیت در هردو یکی هست. -1

تفاوت دوقلوهای ناهمسان به مانند دو فرزند یک خانواده است. -4                               دوقلوی همسان کامال به هم شبیه هستند. -3

این آمادگی خاص .کند ونوشتن خواندن یا و زدن حرف به شروع کودک تا است الزم نهفته خاص آمادگی یک ونوشتن خواندن زدن، حرف افتادن، راه برای -6

بیشتر تحت تاثیر چه عاملی است؟

تغذیه و محیط زندگی -4                                          رشد -3                                       وراثت  -2                                    فرخنای زندگی  -1

است. چه می گویند؟ زیستی آمادگی به وابسته که رفتارهایی به شناسی روان در -7

یادگیری -4                               رسش یا پختگی -3                                               رفتارهای غریزی-2                                        رفتار های وابسته به گونه   -1

.دارد بسزایی رشدی تأثیر تغییرات روی بر که است محیطی عوامل ترین مهم از .................یکی -8

رییادگی -4  آمادگی زیستی   -3 پختگی  -2    رسش -1 

.کنند می صحبت شروع به یکسانی سن در کودکان همه فرزند تک خانواده و پرجمعیت خانواده یک در -9

چیست؟ تفاوت این آموزد.علت می بیشتری لغات کودک پرجمعیت، خانواده در ماا                  

نقش عوامل وراثتی قوی -2                           جود محرکات کالمی بیشتر در خانواده پرجمعیت  و-1

نقش قوی تر عوامل محیطی در خانواده تک فرزند نسبت به خانواده پرجمعیت. -4                                        استقالل طلبی بیشتر در خانواده پرجمعیت   -3 

؟بیان شده است  "غلط" یا "صحیح"به ترتیب درمورد نوجوانی عبارات کدامیک   -10

نوجوانان برخالف کودکان دارای پردازش ادراکی هستند. -ب   شود.         مستقل والدین از و کند کار به شروع فرد که دانندمی  زمانى را نوجوانى پایان برخى-الف   

 درشروع نوجوانی فراشناخت یعنی تفکر درمورد تفکر بوجود می آید. -د       نوجوانان در فرآیند رشد اخالقی تصوری از کار خوب وبد ندارند.-ج  

                                                

    

    

                                                                

 98فصل دوم )روان شناسی رشد(   آذرسئواالت روانشناسی یازدهم انسانی

     

ص / غ /ص /غ  -4 ص /  غ  /غ  /ص   -3 غ  /  غ  /غ /  ص   -2 ص/ غ/ غ / غ   -1

سالگی  21 درموردمراحل رشد انسان تا  راهنمایی: نظر اسالالم  درعبارت مقابل کدام کلمات را به ترتیب می توان قرار داد.   -11

......... سبع سنین." و  ......... سبع سنین  و  ............سبع سنین  الولد   "

سید  - عبد   - وزیر   -4 عبد   – سید   – وزیر   -3 عبد   – وزیر   - سید   -2 وزیر  عبد-   - 1-سید 
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 گرامی اسالم )ص(: کودک در هفت سال دوم چگونه است؟ پیامبرازنظر  -12

 مشاور-4                                     وزیر     -3                                                  فرمانبردار     -2                                               آقا وسرور  -1

 است؟   کروموزوم چند دارای طبیعی شده بارور تخمک-13

    1-43                                                         2- 44                                                       3- 45                                                  4-46 

 است. ................. رشد رشد، شاخصترین جنبه و ترین ابتدایی-14

 عاطفی -4                                  شناختی     -3                                        حرکتی     –جسمانی       -2                                                     اجتماعی -1

 ، مرتبط با چه فرآیند هایی می باشد؟رشد شناختی کودک  -15

 باال و پایین پریدن -4                    توجه و تمرکز   -3                                توانایی انجام حرکات ظریف -2                             توانایی انجام حرکات درشت  -1

 .شود می پدیدار صورت یک به غالباً و کودک نیست های پردازش نظام تأثیر تحت این هیجان،  بروز-16

 سپاسگزاری -4                                              ترحم     -3                                  خشم    -2                                   احساس پشیمانی  -1

 کدامیک درمورد رشد اجتماعی کودک ،درست نیست؟  -17

  .یابد می بروز ماهگی 2 -3حدود در لبخند اجتماعی-2         است. اجتماعی لبخند کودکان، در اجتماعی رشد عالئم ترین ابتدایی از یکی-1      

 بازی ها ی قاعده مند نشانه رشد اخالقی کودک است.-4                                                         .دهد می رخ ماهگی 7 - 8 در غریبه از ترس-3     

  .رفتارکنند باید چگونه دیگران با رابطه هادر کنندانسان می تعیین که است عرفی و شرعی اصول و اجتماعی مقررات و قوانین از دسته آن دربرگیرنده -18

 رشد شناختی  -4                   رشد اجتماعی  -3                     رشد هیجانی   -2                        اخالقی      درک رشد -1    

 کدامیک درمورد نوجوانی و تغییرات جسمی نوجوانی درست نیست؟  -19

      .شناسیم می نوجوانی دوره نام با را سالگی بیست تا سالگی دوازده از-1      

 است. همراه زیستی ترین تغییرات گسترده و شدیدترین با که دوره ای است نوجوانی-2     

 است؛ آن بودن ناگهانی نوجوانی، دوره در رشد گی هایویژ از یکی-  3    

 .کنند زیادی توانمندی احساس نوجوانان می شود باعث دو برابرشدن ظرفیت شش ها و سه برابر شدن اندازه قلب،-4     

 نوجوانی درست بیان نشده است؟ دوره در جنسی بلوغ و جسمانی رشدکدامیک درمورد -20

 نقش دارند ،ویژگی های اولیه جنسی نام دارند. تولیدمثل در مستقیم طور به ویژگیها وتغییراتی  که-1

 هستند.پسران ویژگی های ثانویه جنسی  در صورت موی رویش مثلتغییراتی -2

 دهد. می رخ جنسی رسش آن در که مرحله ای است ، جنسی بلوغ از منظور--3          

 .است سن به مربوط تغییرات وقوع رسش جنسی از منظور -4         

 کدامیک در مورد رشد شناختی نوجوانان به درستی  بیان نشده است؟  -21

 برند. می بهره مختلف های احتمال از موقعیت، یک بینی پیش در و کنند می سازی فرضیه نوجوانان -1

 .است بیرونی و ملموس های واقعیت نوجوانی، دوره در استدالل مبنای -2

 .هستند حافظه خود سازی ظرفیت به قادر کودکان، برخالف نوجوانان،-4               است. تر گزینشی کودکان، با مقایسه در نوجوانان، توجه -3

 به .............. است. دستیابی نوجوانی، دوره اجتماعی رشد در تغییرات از یکی -22

 توانایی فرضیه سازی -4                      هویت -3                      توانمندی های اجتماعی   -2                    قوانین اخالقی -1     

 

                       

     

دهد. می  شکل  را  او   ............... ها  آل  ایده  این  باشد،  داشته  خود  برای  فیلسوف شدن  یا  و  هنرمند  مثل  هایی  آل  اگرنوجوانی ایده   -23
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خود واقعی -4            خود آرمانی           -3                         ارزشها و باور های      -2                       هویت  -1

به تغییرات بدنی و جنسی که جزئی از عالئم رشد وقابل روئیت هستند. چه می گویند؟-24

ویزگی ثانویه جنسی -4               ویژگی اولیه جنسی -3                      رسش جنسی-2                             بلوغ جنسی -1

دارد؟ رشد ابعاد کدام به اشاره دیگران حقوق رعایت و خشم ابراز ترتیب به -25

اخالقی رشد - هیجانی رشد-4           اخالقی رشد  -اخالقی رشد-3           شناختی رشد  -اخالقی رشد -2        هیجانی  رشد - هیجانی رشد  -1

ذکر گزینه کدام در دیگر ازطرف زیاد ناامیدی و غمگینی و طرف، یک از زیاد دلبازی و دست و شادی صورت به ساله 16 مریم دوگانة احساس شناختی روان علت -26

است؟ شده

نامرتبط های محرک منع یا بازداری قدرت عدم -2                              زندگی دوره این به مربوط هورمونی و فیزیولوژیکی تغییرات -1

هیجانی  ثباتی بی و پذیری تحریک -4                                     هیجان    کنترل و شناختی های مهارت کارگیری به عدم-3 

است؟ نوجوانی دوره در رشد های جنبه از یک کدام به مربوط ترتیب، به زیر عبارات از کدام هر -27

گرا احتمال تفکر )ج     پذیری تحریک افزایش )ب والدین     به نسبت استقالل احساس )الف

شناختی رشد - هیجانی رشد - اجتماعی رشد -2                شناختی رشد  -هیجانی رشد  -اخالقی رشد-1

اجتماعی رشد  -هیجانی رشد - اجتماعی رشد -4          -اجتماعی رشد - اجتماعی رشد  -اخالقی رشد-3

 باشد؟ نمی ساده های هیجان به مربوط گزینه کدام کودکی، دوره هیجانی رشد با ارتباط در -28

محبت-4                     خشم-3                                   ترس-2                   ترحم             -1

در کدام دوره سنی کودک ،تمایل به انجام بازی های موازی مورد عالقه یگدیکر ولی به تنهایی دارد؟-29

لگیسا 5تا4 -4  سالگی 3تا2 -3  ماهگی   18 -2    ماهگی1-8

کدامیک از عوامل تاثیر گذار بر رشد کودک قبل از تولد نمی باشد؟-30

سن مادر-4                حالت های هیجانی مادر   -3                     تغذیه مادر -2                      نارسایی شناختی مادر -1
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4

نام ونام خانوادگی

..............................................................

.......................... تعداد درست

.............................تعداد غلط 

...............................نمره به عدد

به حروف نمره

..............................................................

 سعید دشتبان جامی

دبیرستان نمونه دولتی ابن سینا

1    * 11 *21*

2 *    12  *22*

3   *  13    *23*

4 *    14  *24*

5 *    15   *25*

6  *   16  *26 *

7   *  17    *27*

8    * 18 *28 *

9 *    19    *29*

10   *  20    *30 *
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