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 شوند؟ یمحسوب م یل از علل چاقیک از موارد ذیکدام   .0
 ط یوراثت و مح (الف 

 ه کودکین در رابطه با تغذیبرخورد والد یها و روش یل کودکیه اوایسوء تغذ (ب
 تر گسترده ییط غذای، محی، خواب ناکافیتحرک یب (ج
  هر سه مورد (د

 دهد؟  یم ییاژه، چه معنایپ یدگاه رشد شناختیدر د« اتیعمل»مفهوم   .6
 کنند یم یرو یپ یکه از قواعد منطق یاعمال ذهن (ب یق قواعد منطقیاز طر  یم انتزاعیدرک مفاه (الف 

  یاسیو ق ییاستفاده از استدالل استقرا ییتوانا (د آن  یان کل و اجزایدرک ارتباط م ییتوانا (ج
 است؟ ینیات عیدوره تفکر عمل یها یژگیاژه کدام مورد از ویدگاه پیبراساس د  .9
  ح استیالف و ج صح (د ف کردنیو رد یبند  طبقه (ج یتفکر انتزاع (ب یذهن یف نگهدار یتکال (الف 

 نامند. یرا .......... م« و برگشتن به نقطه آغاز یر جهت دادن ذهنییک رشته مراحل و بعد تغیفکرکردن به  ییتوانا»   .4
  یگنج درون (د ف کردنیرد (ج یر یپذ اصل برگشت (ب یبند  طبقه (الف 

ز هساتند، باه هاد  یانگ چاال  یکاه از لحااش شاناخت ییهاا تیساازند تاا در موقع یهستند که ما را قاادر م یمختلف یشناخت یات و راهبردهای................ عمل  .5
 م. یابیخود دست 

  چکدامیه (د ذهن کودک یها هینظر  (ج مدت کوتاه یها حافظه (ب ییاجرا یکارکردها (الف 
 دارد؟ یشناخت یمیف خودتنظیل اشاره به تعر یک از موارد ذیکدام   .2
 یشناخت یک اصالح خطاهایند اتوماتیفرا (الف 

 ناموفق است. یها ر جهت دادن تالشییامدها و تغیپ یشرفت به سمت هدف، وارسیند کنترل مداوم پیفرا (ب
 دیجد یها حل مسئله ییتوانا (ج
  نه الف و جیگز  (د

 عبارت است از:   یلیاسترنبرگ، هوش تحل یه سه جزئیبر اساس نظر   .7
 روزمره یها تیدر موقع یعقالن یها کاربرد مهارت (ب دیجد یها حل مسئله ییتوانا (الف 

  و منطق یاضیل مسائل ر یه و تحلیتجز  (د مهارت پردازش اطالعات (ج
 باشد؟ یه گاردنر میل جزو هشت نوع هوش در نظر یک از موارد ذیکدام   .1
 گرا  عتی، طبیبدن - ی، جنبشییفضا  (ب یاضیر  -ی، و منطقییایقی، موسیزبان (الف 

  الف و ب (د یو اجتماع یجانیه (ج
 کند؟ یاشاره م یرشد اواسط کودک یندهایک از فرایکسون، به کدام یدگاه ار یدر د یکوش مفهوم سخت  .3
 ها تیاحساس غرور درباره موفق نانه ویب واقع یخودپنداره مثبت ول  (الف 

 با همساالن یو همکار  یت اخالقیمسئول  (ب
 یو شناخت یجانیرشد ه (ج
  الف و ب (د
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 کنند.  ی  از آن استفاده می........... خو یابیارز  یدهند که برا یل میکنند .............. را تشک یم یگران را درونیساله انتظارات د 11تا  6کودکان  یوقت  .01
گاه (ج یخود آرمان-یخود واقع (ب یخود واقع -یخود آرمان (الف  گاه-خودپنداره (د خودپنداره-یخودآ   یخودآ

 م.یکن یها م ن قضاوتیمرتبط با ا یها است که درباره ارزش خود و احساس ییها ........... قضاوت  .00
  اعتماد به نفس (د عزت نفس (ج خودپنداره (ب واره طرح (الف 

 ل است؟یک از موارد ذی، کدام (سال 11تا 6) یاواسط کودک یشناخت کسون تعارض روانیبه اعتقاد ار   .06
 تیهو یدر برابر آشفتگ یابی تیهو (ب در برابر احساس حقارت یکوش سخت (الف 

  یاعتماد یاعتماد در برابر ب (د ابتکار در برابر احساس گناه (ج
 هستند؟ یخودآگاه در اواسط کودک یها جانیل جزو هیک از موارد ذیکدام   .09

  احساس غرور و گناه (د احساس عالقه و شرم (ج احساس گناه و شرم (ب تیمیعشق و صم (الف 
 «.رندیخود را بر عهده بگ یها یر یگ میت تصمیدهند که مسئول یبر کودکان دارند و به آنها اجازه م یکه نظارت کل یسرپرست ینوع»   .04

  رانهیگ سهل یفرزندپرور  (د یوالدگر  یها سبک (ج م مشترکیتنظ (ب مقتدرانه یفرزندپرور  (الف 
 شود. یزنانه م یها یژگیو ی............. باعث رس  جنس یمردانه و هورمون جنس یها یژگیو ی............... باعث رس  جنس یهورمون جنس  .05

  تستوسترون-آندروژن (د استروژن-آندروژن (ج آندروژن-تستوسترون (ب آندروژن-استروژن (الف 
 شود. یده میع قد و وزن است که ............. نامی  سر یبلوغ، افزا یرونین نشانه بیاول  .02

  چکدامیه (د یرشد ظاهر  (ج یرشد جسم (ب جهش رشد (الف 
 ست؟یچ ین در نوجوانینخست یجنس یها یژگیمنظور از و  .07

 یجنس یها د هورمونیتول (الف 
 ر بغل در هر دو جنسیز  یها در زنان و ظاهر شدن مو  قابل مشاهده مثل رشد پستان یها یژگیو (ب
 د مثلیتول یها اندام (ج
  الف و ب (د

 عبارتند از: یات صور یمرحله عمل یژگیاژه دو ویدگاه پیبر اساس د  .01
 یر یپذ ف کردن و برگشتیرد (ب یا و تفکر گزاره یاسیق-یاستدالل فرض (الف 

  یا ء و تفکر گزارهیش یبقا (د یاسیو استدالل ق یاستدالل فرض (ج
کاه ررفادار  یدیابرناد کاه باه آنهاا شاک دارناد ناه عقا یباه کاار م یدیادرمورد عقا یاز نوجوانان منطق را به نحو مؤثرتر  یار یبراساس مفهوم .............. ، بس  .03

 آنها هستند. 
  الف و ب (د یار یخود یر یسوگ (ج یات صور یعمل (ب یمنف یر یسوگ (الف 

 گران قرار دارند؟یکنند کانون توجه د یگران تصور مین خود و دیف شده از رابطه بینوجوانان براساس کدام تصور تحر   .61
  یاضطراب اجتماع (د ییآرمانگرا (ج یالیتماشاگران خ (ب یافسانه شخص (الف 

 کدام است؟ ینوجوان یشناخت کسون تعارض روانیبه اعتقاد ار   .60
 ابتکار در برابر احساس گناه (ب ت در برابر انزوایمیصم (الف 

  در برابر احساس حقارت یکوش سخت (د نقش یت در برابر سردرگمیهو (ج
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 به چه معناست؟« تیضبط هو»   .66
 ک دوره کاوشید، و اهداف بعد از یاحساس تعهد نسبت به ارزشها، عقا (الف 

 دن به احساس تعهدیکاوش بدون رس (ب
 احساس تعهد بدون کاوش (ج
  شود یکه با فقدان کاوش و احساس تعهد مشخص م یتفاوت یحالت ب (د

 کدام است؟ یعرف  یسطح پ یها یژگیکلبرگ و یه رشد اخالقیبراساس نظر   .69
 شوند. یانجامند خوب در نظر گرفته م یکه به پاداش م ییشود بد و آنها یه منجر میکه به تنب ییشوند، رفتارها یکنترل م یرونیبه صورت ب یاصول اخالق (الف 

 کنند. یم یابیآنها ارز  یامدهایله پیرند و اعمال را به وسیپذ یکودکان مقررات صاحبان قدرت را م (ب
 کند. ین میرا تضم یموجود، روابط مثبت و نظم اجتماع یکردن نظام اجتماع افراد معتقدند که حفظ  (ج
  الف و ب (د

 ت دارند.یگونه ما عموم یک قرار داشته و در تمام اعضایر وراثت ژنتیها که تحت تأث ها و دستگاه در عملکرد اندام ییها کاه   .64
  رشد یمنحن (د یکهنسال (ج یستیز  یر یپ (ب یناپسیهرس س (الف 

 دهد؟  یم ییچه معنا یام پر یلیدگاه وینگر در د تفکر دوگانه  .65
 کنند. یم میها، و صاحبان قدرت را به درست و غلط، خوب و بد، ما و آنها، تقس اطالعات، ارزش یعنی (الف 

 گرا هستند. ینسب یعنی (ب
 ب کند.ین کنند که تضادها را ترکیرا تدو یتر  کننده دگاه قانعیکوشند د ید متضاد، مین عقایانتخاب ب یبه جا یعنی (ج
  چکدامیه (د

 ب عبارتند از:یبه ترت یسه دوره رشد شغل  .62
 یدوره دودل -ییگرا دوره واقع -یالیدوره خ (ب ییگرا دوره واقع -یدوره دودل - یالیدوره خ (الف 

  یالیدوره خ -یدوره دودل -ییگرا دوره واقع (د ییگرا دوره واقع -یالیدوره خ -یدوره دودل (ج
 شوند.  ی............. روبرو م یعنی یل بزرگسالیمرحله اوا یجه منفیت، با نتیمیکسون جوانان بدون صمیبه اعتقاد ار   .67

  ید یناام (د حقارت (ج یو در خود فرورفتگ ییتنها (ب رکود (الف 
 شود.  یل میها و مؤسسات تشک است که از روابط مهم با افراد، گروه یشخص یزندگ ینسون، ررح اساسیه لویدر نظر  ی................. مفهوم اصل  .61

  یساختار زندگ (د  یعاطف-یشناخت یدگیچیپ (ج یبا زندگ یسازگار  (ب انتقال (الف 
دن خانااه، و یاان فرزنااد، خر ین شااغل، ازدوا ، تولااد اولاای، مثاال شااروع کااردن اولاایمهاام زناادگ یدادهایاارو یباارا یشااده ساان یبند ........... انتظااارات درجه  .63

 است.  یبازنشستگ
  انتقال (د یاجتماع یبند  زمان (ج یندگیزا (ب مراحل رشد (الف 

 دارد. یبستگ یاشاره دارد که به دان  و تجربه انباشته شده، قضاوت خوب  و مهارت در اداب اجتماع یی.......... به مهارت ها  .91
  هوشبهر (د یجانیهوش ه (ج هوش متبلور (ب الیهوش س (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


