
 به نام خدا

 

 آزمون درس روانشاسی                                           پایه یازدهم انسانی                           فصل دوم)رشد(

 ردیف سؤاالت سطوح شناختی بارم

  در سؤاالت زیر گزینه صحیح را انتخاب نمایید  

  

 درک وفهم

ا تواند سینه خیز برود و گاهی چهار دست وپ ماهه است، او با اینکه می 6زهرا کودکی 

 اند، به نظر شما نمایان شدن دندان های زهرا می رود ولی هنوز دندان هایش نمایان نشده

 به کدام یک از فرایندهای رشد وابسته است؟

رسش -یادگیری                  ب -الف  

1 

  

 

 درک وفهم

ی ندگی خانوادگی شان با علی مشورت مخانواده علی در پاره ای از مسایل مربوط به ز

د علی کنند ودر تصمیم گیری های مهم خانواده، علی را نیز شرکت می دهند. فکر می کنی

 در کدام یک از مراحل رشد از دیدگاه پیامبر گرامی اسالم قرار دارد؟

دوره جوانی -سال سوم       د 7 -سال دوم       ج7 -سال اول       ب 7 -الف  

2 

  

شیدان  

 ترس از غریبه ها در چند ماهگی رخ می دهد؟

ماهگی 12 -ماهگی        د 18 -ماهگی            ج 6 -ماهگی             ب 8 -الف  

3 

  

 دانشی

 پیامد منفی استفاده مکرر از رویا پردازی چیست؟

یلیافت  عملکردتحص -عدم تالش      د -افسردگی    ج -کاهش عزت نفس    ب -الف  

4 

"سب تکمیل کنیددر سؤاالت زیر جاهای خالی را با کلمات منا"     

 دانشی 

 دانشی

 دانشی

ند. به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است ........................ می گوی -الف   

ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد ................. است. -ب  

ه به ......................... است. رشد اخالقی در دوره نوجوانی وابست -ج  

5 

به سؤاالت زیر پاسخ مختصر ومفید دهید""      

  

 درک وفهم

ایی که با توجه به آشنایی شما با انواع پردازش)مفهومی وادراکی(، چرا پریا از انواع هدای

رفته عروسک بزرگ و زیبایی را که از خاله ناهید گدر جشن تولدش دریافت کرده است 

 است بر دیگر هدایایش ترجیح می دهد؟

6 

  

 تجزیه وتحلیل

ی در به نظر شما چرا پوریا با اینکه می داند باید در مقابل چراغ قرمز توقف نماید ول

ساعت آخر شب که خیابان خلوت است از پراغ قرمز عبور می کند؟ ) در یک سطر 

د( توضیح دهی  

7 

 8 رشد هیجانی در دوره ی کودکی و نوجوانی را باهم مقایسه کنید؟ ارزشیابی 

اکثر سه با توجه به مطالبی که در مورد هویت یابی در کتاب درسی تان خوانده اید در حد   9 

Rectangle



به از جنبه سطر توضیح دهید که شما چه تعریفی از هویت خود دارید؟ تا کنون به کدام جن کاربرد

؟ متوجه چه شباهت ها وتفاوت هایی در هویت خود ود دست یافته ایدهای ویت خ

 ودوستانتان شده اید؟

  

 ترکیب

ید و یک نمونه از بحران هویت را که خود به صورت شخصی تجربه نموده اید بیان کن

 بنویسید چگونه توانسته اید این بحران را پشت سر بگذارید؟

11 

  

 ترکیب

ردازی دوره نوجوانی قرار دارید بگویید که آیا تا کنون رویا پبا توجه به اینکه شما در 

ازی در کرده اید؟ رویا پردازی په تأثیری بر زندگی شما داشته است؟ آیا این رویا پرد

 نزدیک کردن خود واقعی تان به خود آرمانی تأثیری داشته است؟

11 

 12 عوامل مؤثر بر تغییرات رشد را نام ببرید؟ دانشی 

ته تر است؟به چه دلیلی رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات  متنوع تر و رشد یاف دانشی   13 

 

 

 دبیرخانه راهبری کشوری درس روانشناسی مستقر در استان بوشهر

Rectangle


