
بچه ها سالم. از اینکه کتاب مهروماه رو برای موفقیت در درس روان شناسی انتخاب کردید خیلی خوشحامل 

و بهتون تربیک می گم. به قول معروف البته با کمی ترصف، مهر و ماه و مه و خورشــید و فلک در کارند تا 

شام یه درصد عالی به کف آرید و غم نخورید! باید بگم که تک تک صفحات این کتاب رو با عشق، لذت، 

امید، شعف و کلی هیجان مثبت دیگه براتون نوشتم و البته که مقداری اضطراب هم چاشنی همٔه این ها 

بود، چون ما روان شــناس ها معتقدیم اگر اضطراب وجود نداشته باشه، هیچ پیرشفت و موفقیتی حاصل 

منی شــه. امیدوارم که شام هم با خوندن این کتاب کمی اضطراِب منکین رو چاشنی درس خوندنتون کنید 

و با انگیزٔه درونی باالتر، ارادٔه قوی تر و ادراک کارایی بیشرت درس روان شناسی رو مطالعه کنید.

دستورالعمل استفاده از کتاب:

همون طــور که می دونید ویژگی خاص کتاب مهر و ماه حالت کتاب نامه ای بودنشــه؛ یعنی شــام هم زمان 

منت کتاب درسی رو می بینید. منت کتاب درسی، خود نسخۀ اورجینال منبع کنکوره و هیچ چیزی رو منی شه 

باهاش عوض کرد! سبک جدید کتاب ما باعث می شه شام لحظه ای از این منبع اصلی غافل نشید. ولی خب 

همــه می دونیم که خیلی جاهای این منبع اصلی نیاز بــه توضیح داره. به همین خاطر ما ضمن اینکه کتاب 

درسی رو عیناً جلوی چشم شام گذاشتیم، کمی هم بهش رنگ و لعاب کنکوری دادیم. یعنی کلیدواژه های 

مهم در منت کتاب درســی هایالیت شــده اند؛ زیر برخی از مطالبی که باید بیشــرت مورد توجه قرار بگیره، 

خط کشــیدیم؛ دور برخی از کلامت تســت خیزی که به صورت عادی ممکنه بهشــون توجه نکنید رو هم 

دایره کشیدیم. پاراگراف های منت کتاب درسی شامره بندی شده اند و توضیحات مربوط به هر پاراگراف در 

حاشــیۀ کتاب )کتاب نامه( با همون شــامره مشخص و نوشته شده. شام ابتدا هر پاراگراف رو از روی کتاب 

درسی می خونید و بعدش می رید رساغ توضیحات مربوط به اون پاراگراف در کتاب نامه.

اولویت اول ما در نوشــنت کتاب نامه، ایجاد آمادگی و تســلط برای پاسخ گویی به سؤاالت کنکور بوده. برای 

رسیدن به این هدف چند تا کار ویژه انجام دادیم: 

 اول: تعداد سؤاالت مفهومی در کنکور روان شناسی هر سال داره بیشرت می شه، به همین دلیل ما هم یک 

رویکرد مفهومی در پیش گرفتیم. یعنی من شامها رو نه فقط خوانندۀ کتاب، بلکه به عنوان دانش آموزان زنده و  

حارض در کالسم در نظر گرفتم و هر توضیحی که به فهم راحت تر مطالب کتاب کمک می کنه رو   با زبان ساده 

براتون نوشتم. هر جا الزم بوده، از مثال های روشن و کاربردی ولی خارج از کتاب استفاده کردم که باعث 

سالم!
تقدیم به روح خالٔه عزیزم، به خاطر انسانی ها:

دکتر مریم خدایی که تالشگری 

بی وقفه اش الگوی زندگی ام بود.

توصیه نامه

اکرث دروس اختصایص علوم انساین، 
کتاب محور بوده و دانش آموز بیش از هر 
چزی نیازمند تسلط بر کتاب دریس است. اما 

به دلیل ضعف کتب دریس در انتقال مطالب 
دانش آموزان نیازمند استفاده از درسنامه های 

جانیب هستند. کتابنامه، تالیش است برای 
تهیه مفیدترین درسنامه علوم انساین. 

درسنامه ای که عالوه بر این که تمام مفاهیم، 
تمرینات، نکات تسیت و قایط شوندٔه کتب 

دریس را پوشش یم هد، خایل از هر گونه 
زوائد و مطالب گمراه کننده است. کتابنامه 

نقطٔه تالیق کتاب دریس، درسنامه و تست های 
هماهنگ با رویکرد کنکور است. 

جواد عبدیایی؛ رتبه 2 سال 1400   

نکته را دربر گرفته به شما توصیه یم کنم. بسیار اهمیت دارد؛ درنتیجه این کتاب، که هر دو عالوه بر کتاب دریس بیان نکات کنکوری آن ها نزی دیگر این است که برای کسب موفقیت و درصد باال باشد اعتقاد بیشرتی پیدا کرده ام. اما موضوع مهم این موضوع که کتاب دریس مهم ترین منبع یم تواند مشاوره تحصییل مشغول به فعالیت شده ام، به در این چند سایل که بعد از کنکورم به عنوان 

حلیه فراست؛ رتبه 9 سال 97

توصیه نامه



می شه ابهام و پیچیدگی مطالب کتاب کم بشه و احساس کنید دارید یک لقمۀ خیلی لذیذ و خوشمزه رو نوش جان می کنید که اصالً متوجه منی شید 

 چقدر سنگین و چربه! البته که مثال های خود کتاب هم خیلی مهم اند و منی شد از اون ها غافل بشم؛ پس دو جور عنوان »مثال« و »مثال کتاب«

براتون تدارک دیدم که دیگه از جهت توضیح و مثال، غمی نداشته باشید )یادتون باشه که مثال های خارج کتاب با فونت محاوره ای نوشته شده اند(.

 دوم: در کتاب روان شناســی مفاهیِم مشــابِه هم، زیاده و ممکنه گیجتون کنه. برای همین، هرجا چنین خطری وجود داشــته، نکات الزم 

«براتون نوشتم. عالوه بر قاطی نکنین نکته های مهمی که باید توجه  برای تشــخیص درست و رسیع دو مطلب رو تحت عنوان »

بیشرتی بهشون بکنید رو از منت خارج کردم و و تحت عنوان » « آوردم. 

 سوم: یکی از روش های مورد تأیید تحقیقات روان شناسی، اینه که موقع یادگیرِی یک مطلب، اون رو به مطالب دیگه ای که از قبل در حافظه 

مون وجود داشــته، ارتباط بدیم. این روش باعث می شــه تا مطالب بهرت و پایدارتر در حافظه باقی مبونند. من از این اصل روان شناسی کمک 

گرفتــم و هرجا می شــد ایــن کار رو تحت عنوان » « انجام دادم. یعنی مطلب جدید رو بــه مطالب درس های قبل یا بخش های قبل 

همون درس، مرتبط کردم تا مطالب با انسجام بیشرتی در ذهن شام جای بگیرند.

 چهارم: در کتاب درســی بعضی از مطالب به شــکل پراکنده یا به صورت مفصل توضیح داده شده. در این موارد از جدول ها و منودارهای 

متنوع استفاده کردیم که به خالصه کردن، مقایسه کردن و جمع بندی کردن مطالب کمک می کنه. 

 پنجم: ما در این کتاب از آموزش تصویری هم اســتفاده کردیم که دیگه همچی متوم باشــه. اگر یه نگاه اجاملی به 

صفحات کتاب نامه ها بکنیم یه رسی کیو آر کد می بینین. با اسکن کردن اونا می تونین  بعضی از فیلم ها و آزمایش های 

مربوط به منت کتاب رو مشاهده کنین و مطالعٔه چند حسی داشته باشین. 

راســتی اونجاهایی که در کتابنامه نوشــتیم »برای مطالعه نه برای کنکور« مطالب جذاب و کاربردی اما مربوط به درس هســت که اگر دوس 

داشتین، میتونین بخونین و لذت بربین.

خب می رسیم به تست ها! اول اینکه توی خود کتاب نامه چند تا تست آموزشی گذاشتم تا در حین یادگیری یک مطلب، تستش رو هم بزنید. در 

ذیل بسیاری از این تست ها با عنوان » « روبه رو می شید که نکاتی رو برای تشخیص رسیع تر و زیرکانه تر گزینه ها بهتون یاد میده. 

عالوه بر تست های موجود در کتاب نامه، من و همکارانم حدود 1000 تا تست طبقه بندی شدۀ موضوعی برای انتهای دروس تألیف کرده ایم. این 

تســت ها به ترتیب موضوع هســتند. هر موضوع با سؤاالت ســاده رشوع و به سؤاالت دشوار ختم می شه. هم سؤال های حفظی درآوردیم و 

هم سؤال های مفهومی تا شام برای همه مدل سؤال های کنکور آماده بشید. تعداد سؤاالت به اندازه ای هست که حداقل یک دور متام نکات 

ریز و درشت کتاب درسی رو پوشش می ده و شام قشنگ احساس می کنید همه چیز براتون جا افتاده. البته از سؤاالت کنکور سال های قبل هم 

غافل نشدیم و اون ها رو هم براتون آوردیم که تجربۀ زدن تست کنکور رو هم به دست بیارید.  

در پایان کتاب هم یک هدیه ویژه براتون گذاشتیم که می خواستیم سورپرایز باقی مبونه، ولی مجبوریم اینجا در موردش توضیح بدیم. برای 

هر درس تعدادی »فلش کارت« تهیه شده که کل نکات و مثال های درس به صورت خیلی خالصه در اون ها هست و می تونید برای جمع بندی 

ازشــون اســتفاده کنید. برای دانش آموزانی که دیر تر رشوع به خوندن روان شناســی کردن و فرصت ندارن و یا منی خوان درصد چندان باالیی 

کسب کنند، این قسمت کاربرد ویژه ای داره.

خب دیگه وقتشه که برید به میدون و با توکل بر خدا، خوندن این کتاب رو با انگیزۀ زیاد رشوع کنید. توی درس 7 می خونید که باید موفقیت هاتون 

رو به تالش و عملکرد خودتون نســبت بدید، نه به عوامل خارجی؛ پس اگه تو کنکور، درس روان شناســی تون رو صد زدید، خواهش می کنم 

اســناد بیرونی نداشــته باشــید و نگید که به خاطر کتاب مهر و ماه بوده ): این شــام بودیــد که ما رو انتخاب کردید و با تــالش و برنامه ریزی و 

مطالعۀ درســت و کمک گرفنت از خداوند، به هدفتون رســیدید. به امید اون روز و به امید موفقیت تک تک شــام در همۀ جنبه های زندگی.

سپاسگزاری

الزمه که در ابتدا و در همۀ لحظات، از خداوند متعال سپاس گزار باشم و اقرار کنم که هیچ موفقیتی به دست منی آید مگر آنکه خداوند توفیقش 

را به ما بندگانش عطا کند. به خوبی می دانم که هرگز منی توانم ذره ای از الطاف پروردگارم را آن چنان که شایستۀ اوست، شکرگزاری کنم.

از جناب آقایان امیر محمدبیگی و محمدجواد حیدر بابت راهنامیی های تخصصی و علمی شان، از جناب آقای مهران افشاری بابت همکاری شان 

 در طراحــی تســت، از رسکار خانم ها عاطفه محمــدی و مرجان نژاد ایران بابت زحامت و پیگیری های دقیقشــان، مدیــر تولید کاربلد واحد 

علوم انســانی رسکار خانم صغری قربانی که خیلی با ســلیقه کتاب را زیبا کردند، و همۀ ویراســتاران علمی و فنی بابت همفکری هایشان و از 

سایر همکاران واحد تولید بابت تالش های شبانه روزیشان صمیامنه تشکر می کنم و تکامل این کتاب را مدیون زحامت آن ها می دانم. همچنین 

صمیامنــه قــدردان همرس عزیزم و اعضای خانواده ام هســتم، چراکه بدون کمک و بردباری آن ها، رشایط نوشــنت ایــن کتاب برایم فراهم 

منی شــد. در نهایت، یک تشــکر ویژه و جانانه تقدیم می کنم به اســتاد و همکار عزیزم رسکار خانم ســیمین زاهدی که بی دریغ، با دقت و 

تخصص فراوان و با نهایت دلسوزی، همراه شبانه روزی من در رقم زدن صفحات این کتاب بودند.

ایشاال هم موفق باشی، هم از امسالت لذت ببری
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روان شنایس جامع کنکور 26

کتابنامـه

از حدود ســاعت پنج و نیم ترشــح گروه خاصی از هورمون ها آغاز می شود، قندخون باال رفته 
و فشــار خون افزایش می یابد. از حدود 5 دقیقه به 6 صبــح ضربان قلب افزایش پیدا می کند 
به گونه ای که فرد در ســاعت 6 صبح بدون نیاز به هیچ ســاعت زنگ داری به راحتی از خواب 

بیدار می شود و احساس می کند خستگی روز قبل به طور کامل از بدن وی خارج شده است.
حاال سؤال این اســت که برای استفادة بهینه از چنین مکانیسم قدرتمندی که در درون بدن 
همة ما وجود دارد چه باید کرد؟ بدون شک بهره گیری صحیح از  چنین روش هایی به خصوص 
در شــرایط زمانی فشردة قبل از کنکور، برای موفق شــدن در اجرای یک برنامه ریزی صحیح 

زمانی کاماًل ضروری است. 
پس الزم است تا حدامکان برای تک تک کارهای خود برنامة زمانی ثابت داشته باشید و به این 
برنامه وفادار بمانید. وجود این برنامة ثابت زمانی، به ساعت زیستی شما امکان می دهد شرایط 
مناســبی از نظر بدنی و ذهنی برای شما پیش از اجرای هر فعالیتی، فراهم کنند شما با ثبت 
عملکرد روزانة خود و سعی در ثابت نگاه داشتن زمان فعالیت های مهم زیست، نظیر خوابیدن و 
 غذا خوردن به عملکرد ساعت درونی خود نظم داده اید و با احترام به این ساز و کار مهم درونی،

بــدن خود را در افزایش بازدهی و کارایی روزانه یاری خواهید کرد. ) قســمتی از متن کتاب 
برنامه ریزی همراه من مهروماه(

امیدواریم از خواندن این درس که یکی از جذاب ترین مباحث در روان شناسی هست، لذت ببرید. 

  درس2: روان شنایس رشد
  مقدمه: 

روان شناسی رشد یکی از پرطرفدارترین 
گرایش هـای روان شناسـی اسـت کـه 
می توانیـم در قالب آن نگاهـی به روند 
زندگـی خودمـان و آنچـه در گذشـته 
برایمـان اتفاق افتاده، داشـته باشـیم. 
شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه در 
ایـن درس همـواره مـورد توجـه ویژة 

طراحان کنکـور بوده اسـت.
شــما در این درس با مفهوم روان شناســی رشد، عوامل مؤثر 
بر رشــد، جنبه ها )ابعاد( مختلف رشد و ویژگی های رشد در 

کودکی و نوجوانی آشنا می شوید. 
مباحث این درس، 20 درصد از ســؤاالت کنکور 1400 را به 
خود اختصاص داده و در بین درس ها ســردمدار بوده اســت. 
مباحثی مثل رسش، یادگیری و ویژگی های رشد در نوجوانی 

بسیار مورد عالقة خاص طراحان است! 
برای خواندن این درس باید ســعی کنید از ابتدا مطالب را با 
نظم و دســته بندی در ذهنتان بچینید؛ چون مباحث در این 
درس پشت ســر هم بیان شده است. برای مثال شما هر یک 
از جنبه های رشــد )هیجانی، شناختی، جسمانی و...( را ابتدا 
در کودکی و سپس همان ها را در نوجوانی می خوانید. در این 
درس چندین جملة تســت خیز و خیلی شــبیه به هم وجود 
داره که اون ها رو با یک رنگ متفاوت براتون هایالیت کردیم 

تا بتونید سریع پیداشون کنید. 
 برای مطالعه، نه برای کنکور 

در مقدمة این درس یک داســتان فرضی گفته شــده است. 
آن را بخوانید و به ســؤال انتهایی آن فکر کنید. بســیاری از 
توانایی ها و تغییراتی کــه در طول زندگی تجربه می کنیم، از 
جمله رفتن  به مدرسه و تحصیل، نیاز به یک آمادگی دارد و 
تا این آمادگی درونی به وجود نیاید، آن تغییر اتفاق نمی افتد. 
درمورد این موضوع تحت عنوان عوامل مؤثر بر رشد و رسش، 
مطالب مهمی را خواهید خواند. حاال قبل از اینکه به بررســی 

درس بپردازیم، بد نیست کمی با هم گپ بزنیم.
دوســت من! آیا می دانستی بدن شما ســاعت زیستی دارد؟ 
می پرســید یعنی چی؟ االن می گویم هرچه ساعت انجام یک 
فعالیت مشخص، در طی روزهای مختلف ثابت تر باشد، ساعت 
زیستی درون بدن شما فرصت بیشتری برای تنظیم خود پیدا 
خواهد کرد. مثالً اگر فردی همیشــه ساعت 6 صبح از خواب 
بیدار شــود، ساعت زیستی وی به گونه ای فعالیت خواهد کرد 
که نیاز فرد به خــواب در طی مراحل عمیق خواب تا قبل از 
ساعت 5:10 صبح به طور کامل برطرف شود. ساعت زیستی از 

حدود ساعت 5:15 عمق خواب فرد را کاهش می دهد.
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این جنبه ها تا آخر درس 2 چندین بار مطرح می شــوند، پس 
خوب است که همین جا در جدول زیر آن ها را خوب یاد بگیرید.

به جدول تقسیم بندی جنبه های رشد دقت کنید.
جنبه های رشد

جسمانی
تعریف تغییرات زیست شناختی و بدنی

مثال ـ تغییر قد و وزن

ـ تغییرات هورمونی بلوغ
ـ توانایی تولید مثل

 ـ مهارت هـای حرکتـی ظریـف و درشـت )پریـدن، سـینه خیز 
رفتن، دویدن(

ـ تغییر در ماهیچه ها، عضالت و استخوان ها
ـ تغییر در عملکرد مغز و سیستم عصبی

شناختی
تعریف تغییر در فرایندهای شــناختی مثل توجه، ادراک، 

حافظه، تفکر، هوش و زبان
مثال ـ بهبود توجه و تمرکز

ـ مهارت تصمیم گیری و حل مسئله
ـ جمله سازی و استفاده از کلمات

ـ به خاطر سپردن و به خاطر آوردن اطالعات
ـ سبک های پردازش

هیجانی
تعریف تغییــر در هیجانات از جملهآگاه شــدن از هیجانات و 

شناخت آن ها، جهت دهی و هدایت هیجانات، بروز هیجانات
مثال ـ ابراز خوشحالی، خشم، محبت و ...

ـ تشخیص هیجانات خود و دیگران
ـ کنترل خشم
ـ محبت کردن

ـ احساس پشیمانی ترحم و ...

اجتماعی
تعریف تغییر در روابط فرد با دیگران

مثال ـ برقراری ارتباط با دیگران

ـ روابط دوستی
ـ خونگرم بودن

ـ بازی کردن
ـ رعایت آداب معاشرت

ـ کار گروهی و عضویت در گروه ها

اخاقی
تعریف تشخیص کار خوب و بد 

انجام کار خوب و بد قضاوت دربارة کار خوب و بد
مثال ـ مؤدب بودن

ـ احترام گذاشتن به دیگران
ـ کمک کردن به نیازمندان

ـ راست گویی
ـ ر عایت حقوق دیگران

ـ ا نسان دوستی
ـ اهمیت دادن به مسائل دیگران

1  روان شناسی رشد 
برای آشنایی با روان شناسی رشد، به برخی از سؤاالتی که در این علم مطرح است، توجه کنید:

2 یک فرد  1 افراد چه ویژگی های مشــترک و متفاوتی با دیگر اعضای خانوادة خود دارند؟ 
3 یک فرد در سال های آینده  نســبت به چند سال گذشتة خود چه تغییراتی کرده اســت؟ 
)مثاًل در زمان تحصیل یا بعد از ازدواج یا هنگام پدر و مادر شدن( چه تغییراتی خواهد داشت؟

4 این تغییرات از چه نوعی هستند؟
عامل  مشترک همة این سواالت یک چیز است؛ تغییرات افراد! در روان شناسی رشد تغییرات افراد مورد 
1 شناسایی و 2 پیش بینی تغییرات بررسی قرار می گیرد. پس کار روان شناسان رشد دو چیز است: 

روان شناسی رشد: شاخه ای از روان شناسی است که تغییرات افراد را از زمان تشکیل نطفه 
تا مرگ در جنبه های مختلف مطالعه می کند.حاال دو تا سؤال مهم مطرح می شود:

1 این تغییرات از چه زمانی تا چه زمانی هستند؟ 
پپااســخ: ســخ:   از زمان تشــکیل نطفه تا مرگ. به این بازه می گوییم فراخنای زندگی یا طول زندگی! 

روان شناسی رشد تغییرات افراد را در این بازه مطالعه می کند.
2 این تغییرات از چه نوعی هستند؟ یعنی چگونه طبقه بندی می شوند؟

پپااسخ: سخ:   بر اساس جنبه های مختلف انسان از هم تفکیک می شوند.

  نکته: جنبه های مختلف انسان عبارت اند از:
5 اخالقی 4  اجتماعی  3 هیجانی  2 شناختی  1 جسمانی 

حواستون باشه، فراخنای زندگی یعنی طول زندگی و طول 
زندگی یعنی از زمان تشکیل نطفه تا مرگ. 

تعریف اول روان شناسی رشد

تعریف دوم روان شناسی رشد

1
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در جدول زیر مثال هایی از عوامل وراثتی و محیطی مطرح شده است.

عامل محیطیعامل وراثتیویژگی افراد

چرا علی قد بلند 
است؟

چون ژن 
قدبلندی دارد.

چون تغذیه و ورزش مناسب 
داشته است.

چرا زهرا زود به 
بلوغ رسیده؟

چون مادر و مادربزرگش زود به 
بلوغ رسیده اند.

چون در شرایط آب و هوایی 
نامناسب قرار گرفته است.

چرا مریم زود 
عصبانی می شود؟

چون ذاتاً آدم 
پرخاشگری است.

چون یاد نگرفته که چگونه 
خشمش را کنترل کند.

  نکتــه: درمورد ویژگی های جســمانی )مثل قدبلند بودن( راحت تر می توانیم مشخص 
کنیم که کدام عامل نقش پررنگ تری داشته اما درمورد ویژگی های روان شناختی )مثل فعال 

و زودجوش بودن( انجام این کار دشوارتر است.

2  عوامل مؤثر بر رشد
به این سؤاالت توجه کنید: 

1 علــت تفاوت هــا و تشــابه های افــراد در توانایی هــا یا 
ویژگی هایشان چیست؟

2 علت به وجود آمدن یک توانایی یا ویژگی چیست؟
3 چه زمانی یک توانایی یا ویژگی به وجود می آید؟ 

4 برای اینکــه یک توانایی یــا ویژگی به وجــود بیاید چه 
چیزهایی الزم است؟

5 ایجاد یک توانایی یا ویژگی نتیجة چیست؟
با پرسیدن این سؤاالت می خواهیم بدانیم چه عواملی در ایجاد 

تغییرات رشدی، مؤثر هستند؟ عوامل موثر بر رشد چیست؟
دلیل مطرح کردن این پرســش ها این اســت که در واقع به 
دنبــال علت و چرایی تغییرات هســتیم. برای درک بهتر این 

موضوع یک مثال می زنیم.
مثال اگـر از شـما بپرسـند »چـی می شـه کـه یـه بچـه راه 

میفتـه؟« احتمـااًل بـا توجه بـه عوامل وراثتـی و محیطی چنین 

می دیـد: جواب هایـی 

عوامل محیطیعوامل وراثتی

ـ بزرگ می شه

ـ عضالت پاش قوی می شه

ـ بین اعضای بدنش تعادل و 

هماهنگی به وجود میاد

ـ به سن راه رفتن می رسه

ـ تمرین می کنه

ـ بهش یاد می دن

ـ تشویقش می کنند

ـ از بزرگ ترها تقلید می کنه

این جواب ها همان عوامل مؤثر بر رشــد هســتند، که به دو 
دستة کلی تقسیم می شوند:

1 عوامل وراثتی )ستون سمت راست(
2 عوامل محیطی )ستون سمت چپ(

پس عوامل مؤثر بر رشد به دو دستة وراثتی و محیطی تقسیم می شود. 
عوامل مؤثر بر رشد عبارت است از:

1. عوامل وراثتی: عواملی که مربوط به شرایط زیست شناختی و 
ژنتیکی فرد هستند. 

2. عوامل محیطی: عواملی که مربوط به شرایط بیرونی فرد هستند.
کتاب درسی   نکتۀ تصویر صفحۀ 38 

سرعت رشد در ابتدای تولد خیلی زیاد است؛ یعنی بیشترین 
تغییرات در یک تا دو سالگی اتفاق می افتد. از حدود 4 سالگی 
سرعت رشد یکنواخت می شود. )البته در دورة نوجوانی مجدداً 

رشد سرعت می یابد(

 فلش بک: اهداف علم روان شناســی در درس یک را 
به یاد بیاورید. دومین هدف تبیین است که به بیان چرایی 
پدیده ها می پــردازد. از آنجایی که در بحث عوامل مؤثر بر 
رشد روان شناسان به دنبال چرایی و علت تغییرات رشدی 
هستند، می توان گفت در اینجا، هدف آن ها »تبیین« است.

رسش

عوامل محیطی

)عوامل وراثتی(
)عوامل محیطی(

2

هر دو. ابتدا باید به سن و آمادگی زیستی برسیم و 
بعد تمرین کنیم و آموزش بدهیم. 

12
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3  فعالیت 2 ـــ 1
در صفحة 39 کتاب درســی در هر یک از ابیات، نقش یکی از 
عوامل مؤثر بر رشــد مشخص شده است که در جدول زیر به 

آن اشاره نموده ایم: 

عامل مؤثر بر رشدمفهوم بیت

1. امان از همنشــین بد که می تواند 
عوامل محیطیانسان را جهنمی کند!

2. همان طــور که هــر کاری کنیم 
گردو روی گنبد نمی ماند، تربیت هم 
در فــردی که ذاتاً نااهل هســت، اثر 

ماندگاری ندارد.

عوامل وراثتی

3. کســی که از خاندان بدی به دنیا 
آمده باشــد، حتی اگر با انســان های 
خوب همنشــین شود، در نهایت مثل 

خاندانش می شود.

عوامل وراثتی

4. نصیحت کردن کســی که سیه دل 
اســت )ذات بــدی دارد( مانند فرو 

کردن میخ در سنگ، بی فایده است.
عوامل وراثتی

5. پســر حضرت نوح چون با افراد بد 
همنشین شــد، اثری از پیامبرزادگی 

در او باقی نماند. 
عوامل محیطی

6. ِگل با اینکه ذاتاً پســت و بی ارزش 
است در اثر همنشینی با ُگل می تواند 

مانند مشک، خوش بوی شود.
عوامل محیطی

 تست تست
روان شناســی که معتقد اســت برخی رفتار های والدین با 
فرزندشان شــخصیت آن ها را شکل می دهد و روان شناسی 
که معتقد اســت هوش یک ویژگی ذاتی است و چندان قابل 
افزایش نیست، به ترتیب کدام یک از عوامل مؤثر بر رشد را 

بیشتر مؤثرتر می دانند؟
1( وراثتی ـ محیطی
2( وراثتی ـ وراثتی

3( محیطی ـ محیطی 
4( محیطی ـ وراثتی

پپااسخ:سخ:  رفتار های والدین یک عامل محیطی است؛ پس تأکید 
روان شــناس اول به عوامل محیطی است. روان شناس دوم بر 
عوامــل وراثتی اســت؛ زیرا هوش را ذاتی و غیــر قابل تغییر 

می داند؛ بنابراین گزینة »4« صحیح است.

پس عوامل مؤثر بر رشد به دو دستة کلی تقسیم می شوند؛ به جدول زیر توجه کنید.

عوامل مؤثر بر رشد

محیطی )آموزشی(وراثتی )زیستی(

بیرون از فرد قرار دارند.درون فرد هستند.

پس از تولد به وجود می آیند.پیش از تولد وجود دارند.

نسبتاً متغیر و غیرقابل پیش بینی اند.نسبتاً ثابت و قابل پیش بینی اند.

فعالیت فعالیت 22--11 صفحه  صفحه 3939 کتاب درسى:  کتاب درسى: به نکته تستی این فعالیت دقت کنید:

  نکته تستی: برای تشخیص اینکه هر بیت یا هر جمله بر کدام عامل تأکید می کند، 
به این موضوع توجه کنید:

ـ اگر شاعر ویژگی های انسان ها و سرنوشت آن ها را قابل تغییر می داند، تأکید آن بیت / جمله 
بر عوامل محیطی است.

ـ اگر شــاعر ویژگی های انسان ها و سرنوشــت آن ها را غیر قابل تغییر و از پیش تعیین شده 
می داند، تأکید آن بیت / جمله بر عوامل وراثتی است.

1

2

3

4

5

6

)محیطی(

)محیطی(

)محیطی(

ی(
راثت

)و

3
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5  دستۀ دوم: عوامل وراثتی مشترک بین نوع انسان ها
دستة دوم از عوامل وراثتی، وراثت مشترک بین همة انسان ها )نوع انسان ها( است. این عوامل 
وراثتی باعث شباهت هایی در فرایند رشد همة انسان ها می شود. مثاًل به طور میانگین کودکان 

در 15 ماهگی راه می روند، نوجوانان در 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسند و ... . 
رســیدن به این توانایی ها نیاز به یک آمادگی دارد. این آمادگی در همة افراد به شــکل نهفته 
وجود دارد و وقتی به ســن الزم می رسند، خود را نشان می دهد. »آمادگی خاص نهفته« اشاره 

به یک اصطالح مهم در روان شناسی رشد دارد: »رسش«

سؤال:سؤال: آیا از همان ابتدای تولد مشخص است نوزاد ما چه زمانی راه می افتد؟ چه زمانی حرف 
می زند؟ چه زمانی می نویسد؟ به عبارت دیگر آیا هر فردی از ابتدای تشکیل نطفه، خصوصیات 

ثابتی به دست می آورد؟
پپااســخ:ســخ:   نمی توانیــم دقیقاً معلوم کنیم نوزاد ما چه ســنی راه می افتد یــا حرف می زند، اما 

می توانیم میانگین احتمال وقوع آن را در دامنه های سنی خاصی پیش بینی کنیم. 

 حواســتون باشــه: به طور کلی پیش بینی کردن اینکه هر فرد از ابتدای تشــکیل نطفه 
تا مرگ، چه خصوصیات نســبتاً ثابتی را در دامنه های ســنی خاص به دست می آورد، براساس 

عوامل وراثتی است 

4  عوامل وراثتی
در شمارة 2 عوامل وراثتی و محیطی را به صورت کلی معرفی 
کردیم. در این قســمت عوامل وراثتی را روشــن تر می کنیم. 
عوامل وراثتی عواملی هســتند که به شرایط زیست شناختی و 
ژنتیکی فرد مربوط هستند و به دو دستة کلی تقسیم می شوند. 
 توجه: این دســته بند ی به شکل مستقیم در کتاب ذکر 

نشده، ولی مطالب آن موجود است. 
1 عوامل وراثتی مخصوص هر فرد:

 باعث شــباهت فرد به نزدیکانــش و تفاوت او با افراد غریبه 
می شود؛ مثل اینکه برخی افراد از هوش باالتری برخوردارند.

2 عوامل وراثتی مشترک بین همة انسان ها:
 باعث شــباهت انسان ها در جنبه های مختلف رشد می شود؛ 
مثــل اینکه همة کودکان به طور میانگین در یک بازة ســنی 

یکسانی راه می افتند.
 دستٔه اول: عوامل وراثتی مخصوص هر فرد

این دســته از عوامل وراثتی مربوط به ژن هایی هســتند که از 
زمان تشکیل نطفه همراهمان بوده اند و از پدر و مادرمان به ارث 
رسیده اند. این ژن ها باعث شباهت ما به پدر و مادر و یا خواهر و 
برادرمان و همین طور باعث تفاوت ما با افراد دورتر می شود. مثاًل 
 کودکی که رنگ چشم روشن، قدرت بدنی باال، دیر حرف زدن و ...

را از طریــق پدر و مادر خود به ارث برده، از این جهت به آن ها 
شبیه اســت و با دوستان خود متفاوت است. مثال هایی که در 
شمارة 2 برای عوامل وراثتی ذکر کردیم جزء این دسته هستند.

 عوامل وراثتی در دوقلوها
هر چقدر افراد ژن های مشترک بیشتری داشته باشند )عوامل وراثتی 
بیشتر( احتمال شباهت داشتنشان به یکدیگر بیشتر می شود. به 
همین دلیل بیشترین شباهت در دوقلوهای همسان وجود دارد.

1. حتماً همجنس اند.
2. بیشــتر اوقات از لحاظ ظاهر و رفتار 
غیرقابل تشخیص اند. )بیشترین شباهت( 

3. ویژگی های وراثتی یکسان دارند
4. از یک تخمک به وجود آمده اند. 

1. گاهی همجنس، گاهی غیرهمجنس اند.
2. از دو تخمک به وجود آمده اند.

3. شباهت آن ها مانند شباهت خواهر 
و برادرهای معمولی است.

همسان

ناهمسان

دوقلوها

سؤال:سؤال: شباهت دوقلوها به موازات رشد بیشتر می شود یا کمتر؟
پپااســخ:ســخ:  اگــر عوامل محیطی متفاوتــی را تجربه کنند )مثاًل 
 مدرسة مختلف، دوستان متفاوت، دانشگاه و شهر متفاوت و...(

احتماالً شــباهت آن هــا با گذشــت زمان کمتر می شــود. 
اما اگر عوامل محیطی یکسانی داشته باشد، شباهت بین آن ها 

باقی می ماند. 
 حواستون باشه: صفاتی که در اثر عوامل وراثتی خاص 
هر فرد به وجود می آیند، پیش از تولد در فرد نهفته هســتند. 
)یعنی از زمان تشــکیل نطفه(. برخی از آن ها مثل قد، وزن و 
رنگ چشــم از بدو تولد ظاهر می شوند اما برخی دیگر با گذر 

زمان خود را نشان می دهند. 

الزمه اما کافی نیست!

4
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خالصة ویژگی های رسش:
1. بین افراد مختلف مشترک است.
2. دامنة سنی تقریباً مشخص دارد.
3. وابسته به آمادگی زیستی است.

4. طبق یک برنامة طبیعی صورت می گیرد.
5. با گذشت زمان، اتفاق می افتد.

6. مستقل از محیط است، اما از آن تأثیر می پذیرد.
7. احتمال وقوع آن در دامنه های ســنی خاص تقریباً 

قابل پیش بینی است.
 تست تست

1. کدام ویژگی بیشتر تابع رسش است؟
2( نواختن پیانو 1( دوچرخه سواری کردن 
4( شعر خواندن 3( چهاردست و پا رفتن 

پپااسخ:سخ:  چهار دست و پا رفتن یکی از ویژگی های رشدی است 
که بیشــتر تحت تأثیر رسش است چون: اکثر کودکان در سن 
تقریباً یکســانی چهار دست و پا حرکت می کنند، دامنة سنی 
مشــخص دارد )بین 7 تا 10 ماهگی(، نیاز به آمادگی زیستی 
دارد )سفت شدن زانوها و دســت ها، باال نگهداشتن عضالت 
شــکم(، در بیشــتر کودکان با گذشــت زمان و طبق برنامة 

طبیعی رسش و مستقل از محیط، به وجود می آید.
دوچرخه ســواری کردن، نواختن پیانو و شــعر خواندن سن 
مشخص و مشترکی ندارند و بیشتر وابسته به عوامل محیطی 

هستند؛ بنابراین گزینة »3« صحیح است. 
2. این واقعیت که انســان ها در جنبه های بسیاری از رشد 

شبیه یکدیگر هستند، نشان دهندة چیست؟ 
2( وراثت 1( غریزه   

4( استعداد  3( یادگیری  
پپااســخ:ســخ:  اینکه ما انسان ها در جنبه های بسیاری از رشد شبیه 
یکدیگر هستیم، نشان دهندة این است که وراثت خصوصیات 
مشــترکی را در برنامة زیست شناختی و طبیعی رشد ما قرار 
داده اســت یعنی همان عوامل وراثتی دســته اول؛ بنابراین 

گزینة »2« صحیح است. 

1 شباهت هایی که بین همة انسان ها   حواستون باشه: 
وجود دارد، مربوط به عوامل وراثتی و رسش است. 

2 از آنجایی که تغییرات انسان ها در جنبة جسمانی رشد، بیش 
از جنبه های دیگر وابسته به آمادگی زیستی است و طبق یک 
برنامة طبیعی به وجود می آید، می توانیم بگوییم عامل »رسش« 

در جنبــة جســمانی، بیش از جنبه های دیگــر نقش دارد. 
بچه ها یک سؤال؟! بچه ها یک سؤال؟! 

رسش را در زندگی خودتان در نظر بگیرید. هرچه به ذهن تان 
می رسد بنویسید.

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

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

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

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

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

6  مفهوم رسش
تعریف رسش یا پختگی: تغییراتی که وابسته به آمادگی زیستی است و با گذشت زمان طبق یک 

برنامة طبیعی انجام می گیرد.
مثال اگه نوزادی ۵ ماهه در یک محیط پرجمعیت رشد کنه و دائم با او صحبت بشه، می تونه صحبت 

کنه؟ قطعًا نه. چون زبان، حنجره، لب ها و مهم تر از همه سیستم مغزی او به آمادگی زیستی الزم نرسیده. 

اگر برای یک نوزاد ۶ ماهه بهترین مربی ورزش رو بگیریم و دائم باهاش تمرین کنیم که راه بره، راه 

میفته؟ نه! چون عضالت پا و بدنش به آمادگی زیستی الزم نرسیدند. 

 نتیجه گری: زمان شــروع بعضی از تغییرات وابســته به آمادگی زیســتی است. به این 
تغییرات می گوییم رســش. همان طور که از اسم آن پیدا اســت، رسش یعنی رسیدن )از بن 
مضارع »رسیدن« ساخته شده: رس + ِ- ش( منظور رسیدن به آمادگی زیستی الزم یا رسیدن 

به حداقل سِن الزم است. 
این تغییرات نسبتاً مســتقل از محیط اتفاق می افتند؛ یعنی در شرایط نرمال، خودبه خود طبق 
یک برنامة طبیعی به وجود می آیند. برای مثال تقریباً همة بچه ها یک سری مهارت های حرکتی 
را با ترتیب مشــخصی به دســت می آورند؛ از جمله غلتیدن، ســینه خیز رفتن، چهار دست و 
پا رفتن، نشســتن و راه رفتن. البته عوامل محیطی هم تا حدودی می توانند تأثیر گذار باشــند. 
برای مثال بچه هایی که اطرافیانشان زیاد با آن ها صحبت می کنند، ممکن است کمی زودتر حرف 
بزنند. ولی باز هم در همان دامنة ســنی که رســش تعیین می کند، شــروع به صحبت می کنند.

نه خود وقوع!

تعریف اول
تعریف دوم

6
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 حواستون باشه: امروزه، اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند. 
 تست تست

کدام گزینه دربارة رشد درست است؟
1( پیوستگی رشد، تقسیم مراحل رشد را تسهیل می کند. 

2( امروزه رشد مرحله ای مورد قبول واقع نشده است. 
3( نمی توان رشد را به مراحل مشخصی تقسیم کرد.

4( ابعاد مختلف رشد در طول زندگی به مراحل مختلف تقسیم می شود. 
پپااسخ:سخ:  بررسی سایر گزینه ها:  

1 نادرست است، چون پیوستگی رشد باعث می شود، ویژگی های مربوط به رشد انسان  گزینة 
را نتوانیم به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کنیم. 

٢ نادرست است، زیرا امروزه اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند.  گزینة 
3  نادرست است، زیرا ابعاد مختلف رشد در طول زندگی یا فراخنای زندگی، به مراحل  گزینة 
مختلف تقسیم می شود هر چند این کار، کار راحتی نیست؛ بنابراین گزینة »4« صحیح است.

نمودار رشد غیرمرحله ای نمودار رشد مرحله ای
 

مراحل از هم قابل تفکیک نیستند مراحل از هم تفکیک شدند   
)روان شناسان در گذشته به رشد غیرمرحله ای اعتقاد داشتند.( )نظر امروزة اکثر روان شناسان(   

7  عوامل محیطی
عوامــل محیطــی در بیرون از فــرد وجود دارنــد و بر نحوة 
بــروز تغییــرات در جنبه هــا و مراحل مختلف رشــد تأثیر 
می گذارند. برای درک بهتر عوامل محیطی یک مثال می زنیم.
مثال بــرای اینکه یه کودک دوچرخه ســواری یــاد بگیره چه 

چیزی الزم است؟ 

1 عوامل وراثتی: اول از همه باید به یه ســن مشخصی برسه و 
یه آمادگی زیستی پیدا کنه. هیچ وقت نمی تونیم از یه کودک 2 ساله 

توقع داشــته باشیم دوچرخه سواری رو یاد بگیره. حتی اگه بهترین 

مربی رو براش بگیریم. 

2 عوامل محیطی: وقتی به یه آمادگی زیستی اولیه رسید و ۴ـ  3
ســاله شــد، می تونیم براش دوچرخه بگیریم و شروع کنیم به 

تمرین کــردن و آموزش دادن. در غیر ایــن صورت هیچ وقت 

خودبه خود دوچرخه سواری رو یاد نمی گیره!

 نتیجه گری: بســیاری از توانمندی های جسمانی )مثل 
دوچرخه سواری( و توانمندی های شــناختی )مثل یادگیری 
زبان دوم( عالوه بر افزایش ســن و رسیدن به آمادگی زیستی 

)عامل(، بیشتر نیاز به یادگیری )عامل( دارند. 
یادگیری یکی از عوامل محیطی موثر بر رشد است. برخی دیگر 
از این عوامل عبارت ند از: تمرین، آموزش، تقلید و الگوبرداری، 

مشاهده، تشویق و تنبیه، تجربه و تعامل با افراد.

پاســخ ســؤال کتابپاســخ ســؤال کتاب )صفحه  )صفحه 44٢٢((::  اینکه ســن شــروع 
صحبــت کــردن در همة کــودکان تقریباً یکســان اســت، 
نشان دهندة نقش رسش و عوامل وراثتی است که ویژگی های 
مشترکی را در برنامة رشــد طبیعی انسان ها قرار داده است. 
اینکه کــودکاِن خانواده هــای پرجمعیت کلمات بیشــتری 
می آموزنــد، نشــان دهندة نقش عوامل محیطی اســت؛ مثل 

مشاهدة خواهر و برادرها، شنیدن کلمات بیشتر و...

1 سن شــروع یک مهارت بیشتر   قاطـــی نکنیــن: 
تحت تأثیر رســش است اما مسلط شدن، پیشرفته  تر شدن، 
با مهارت تر شدن در آن ویژگی، تحت تأثیر عوامل محیطی 
2 شباهت های افراد در سن شروع توانایی ها مربوط  است. 
به رســش اســت. تفاوت های افراد در نحوة بروز توانایی ها 

مربوط به عوامل محیطی است.

8  مراحل مهم رشد در فراخنای زندگی
اگر از شما بپرسیم چه زمانی دورة کودکی را پشت سر گذاشتید 
و وارد نوجوانی شدید، نمی توانید مرز دقیق و مشخصی را بیان 
کنید! زیرا بســیاری از تغییرات رشــدی به صورت پیوسته و 
تدریجی اتفاق می افتند و نمی توان به راحتی آن ها را به مراحل 
متمایز تقسیم کرد.بنابراین چون رشــد، یک فرایند پیوسته 
است، تقسیم کردن رشد به مراحل مختلف کار دشواری است.

با این وجود روان شناسان رشد، براساس ویژگی های بارز و خاصی که 
در هر دوره وجود دارد، مراحل مختلف رشد را از هم تفکیک کرده اند. 
این مراحل را در جدول صفحة 44 کتاب درسی ماحظه می کنید.

نه همه توانمندی ها! بعضی از توانمندی ها

گفتیم فراخنای زندگی یعنی طول زندگی که از زمان انعقاد نطفه تا مرگ رو در برمی گیره

نه این که کال نتونیم!

7
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1 کودکان نوپا، کودکان 1 تا 3 ساله   قاطـی نکنین: 
 هستند که تازه راه افتاده اند و طبق جدول، در »کودکی اول«
 قرار می گیرند. 2 طبق جدول، کودکی دوم تا شروع بلوغ جنسی

است. بعد از کودکی دوم هم نوجوانی قرار دارد. پس نتیجه 
می گیریم که شروع نوجوانی و شروع بلوغ جنسی هم زمان 
هستند. )اما دقت کنید که نمی توانیم بگوییم پایان نوجوانی 
هم، پایان بلوغ جنسی است( 3 پایان نوجوانی عالوه بر سن 
)20سالگی( با دو مالک دیگر تعیین می شود: 1. شروع به 
4 با توجه به اینکه بعد از  کار و اشتغال 2. استقالل از والدین
نوجوانی، مرحله جوانی قرار دارد، نتیجه می گیریم شروع به 
کار و استقالل از والدین شروع جوانی هم محسوب می شود.

 تست تست
1. کدام عبارت دربارة مراحل رشد در فراخنای زندگی نادرست است؟ 

1( کودکی دوم با شروع بلوغ جنسی پایان می یابد. 
2( نوجوانی با پایان بلوغ جنسی به اتمام می رسد. 

3( نوجوانی با شروع بلوغ جنسی آغاز می شود. 
4( نوجوانی می تواند با استقالل از والدین به اتمام برسد. 

پاســخ: عبارت گزینة »2« نادرســت اســت؛ زیــرا با توجه به 
جــدول کتاب، دو مالک برای پایــان نوجوانی وجود دارد که 
پایــان یافتن بلوغ جنســی جزء آن ها نیســت. این دو مالک 
1 مالک ســنی )رســیدن به 20 سالگی(  عبارت اســت از: 
٢ مالک غیر ســنی )استقالل از والدین و شــروع کردن کار(

بررسی سایر گزینه ها:
1 درست اســت، چون در جدول نوشته شده کودکی  گزینة 

دوم تا شروع بلوغ جنسی است. 
گزینة 3 درست است، در کتاب گفته شده کودکی دوم تا شروع 
بلوغ جنسی اســت و بعد از کودکی دوم هم نوجوانی است. پس 
نتیجه می گیریم که نوجوانی و شروع بلوغ جنسی هم زمان هستند. 
4 درست است. برخی پایان نوجوانی را زمانی می دانند  گزینة 

که فرد از والدین مستقل شود و شروع به کار کند. 
بنابراین گزینة »2« صحیح است. 

1 مراحــل ذکر شــده در جــدول    نکتــه تســتی: 
کتــاب،  از بعــد از تولد شــروع می شــوند. در حالی که 
فراخنــای زندگی یا طــول زندگی از زمــان انعقاد نطفه 
)قبل تولد( شــروع می شــود؛ پس یک مرحلة قبل تولد 
هم داریم که در شــمارش اینجا حســاب نشــده است. 
2 به طور کلی بعد از تولد 3 تا مرحلة اصلی و 7 تا مرحلة 
فرعی داریم. سعی کنید شمارة هر مرحله را حفظ کنید.

 2. با توجه به تقسیم بندی مراحل رشــد انسان، کدام بازه 
با عنوان »کودکی دوم« و »بزرگسالی اول« شناخته می شود؟

1( قبل از دبستان ـ 20 تا 45 سالگی
2( 7 ســالگی تا شروع بلوغ جنسی ـ اســتقالل از والدین تا 

40 سالگی
3( شروع بلوغ جنسی تا 12 سالگی ـ 20 تا 40 سالگی

4( 10 تا 12 سالگی ـ 25 تا 40 سالگی
پپااسخ:سخ:  کودکی دوم: 7 تا 12 سالگی )تا شروع بلوغ جنسی(

بزرگسالی اول = جوانی = 20 تا 40 سالگی = شروع به کار و 
استقالل از والدین تا 40 سالگی

بنابراین گزینة »2« صحیح است. 

9  تقسیم بندی مراحل رشد در فراخنای زندگی
عمر انسان بعد از تولد به سه دورة اصلی تقسیم می شود:

1 کودکی: تولد تا 12سالگی

2 نوجوانی: 12 تا 20سالگی

3 بزرگسالی: 20سالگی تا آخر عمر

کودکی به سه دوره تقسیم می شود: 

1 طفولیت: تولد تا 2سالگی

2 کودکی اول: 2 تا 7سالگی

3 کودکی دوم: 7 تا 12سالگی

نوجوانی به مراحل جداگانه ای تقسیم نمی شود. )چون مرحلة گذر از کودکی به بزرگسالی است( 

بزرگسالی به سه دوره تقسیم می شود:

1 بزرگسالی اول )جوانی(: 20 تا 40سالگی

2 بزرگسالی دوم )میانسالی(: 40 تا 65سالگی

3 پیری: 65 سالگی به باال

9



روان شنایس جامع کنکور 34

کتابنامـه

2. تاش برای تأدیب فرزند در کدام دوره اهمیت دارد؟
4( نوجوانی 3( کودکی اول  2( دبستان  1( هفت سال سوم 

پاســخ: در هفت ســال دوم کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به کودک فهماند و در تأدیب او 
کوشش کرد. هفت سال دوم تقریباً معادل دورة دبستان  است؛ بنابراین گزینة »2« صحیح است. 

گی های رشد در دورٔه قبل از تولد 11  ویژ
منظور از »دورة قبل از تولد« از زمان تشکیل نطفه تا تولد )یعنی دوران بارداری( است.همان طور 
که گفتیم فراخنای زندگی یا طول زندگی از زمان انعقاد نطفه تا مرگ است.پس نقطة شروع 
رشد انســان تشکیل نطفه اســت. در نمودار زیر فرایند تشــکیل نطفه را مالحظه می کنید:

آزاد شدن تخمک در بدن مادر

بارور شدن تخمک )46 کروموزوم در تخمک بارور شده وجود دارد.(

لقاح تخمک مادر و اسپرم پدر )23 کروموزوم از پدر و 23 کروموزوم از مادر دریافت می شود.(

تشکیل نطفه و شروع رشد انسان

10  مراحل رشد انسان از نظر پیامبر )ص(
از نظر پیامبر گرامی اســالم، رشد انسان تا 21سالگی به سه 

دوره تقسیم می شود:
 7 سال اول: آقا و سرور
 7 سال دوم: فرمانبردار

 7 سال سوم:  وزیر و مشاور
خالصة ویژگی های مراحل رشــد را از نظــر پیامبر )ص( در 

جدول زیر می خوانید.

توضیحاتمراحل رشد

هفت
سال اول

)آقا و سرور( 

ـ آزاد بودن در بازی
ـ رشد دادن عواطف و احساسات صحیح
ـ پرورش با رفتار خوب و گفتار پسندیده

ـ توقع اطاعت نداشتن
ـ استفاده از حس تقلید با عمل و گفتار صحیح 
)یعنی والدین باید عمل و گفتار صحیح داشته 

باشند تا کودکان از آن ها تقلید کنند.(

هفت 
سال دوم

)فرمانبردار(

ـ فهماندن تدریجی زشتی ها و زیبایی ها
ـ تالش برای تأدیب

ـ هدایت کردن به ارزش ها
ـ دور کردن از زشتی ها

هفت 
سال سوم 

)وزیر و مشاور(

ـ رفتار کردن به منزلة مشاور
ـ متوقف کردن برخورد آمرانه

ـ عضو بزرگ خانواده به حساب آوردن
ـ دخالت دادن در تصمیم گیری ها

 حواســتون باشــه: دوره های رشد در اسالم با دوره های 
روان شناسان تقریباً مطابقت دارد.

1 7 سال اول )آقا و سرور( = قبل از دبستان = کودکی اول
2 7 سال دوم )فرمانبردار( = دورة دبستان = کودکی دوم

3 7 سال سوم )وزیر و مشاور( = نوجوانی 

 تست تست
1. از نظر پیامبر اسام )ص( کدام عبارت دربارة کودکی که در 

دورة دبستان قرار دارد، درست است؟ 
1( نمی توان توقع اطاعت از او داشت.

2( فرمانبردار و مطیع است.
3( در بازی کردن آزاد است. 

4( در تصمیم گیری ها دخالت می کند.
پپااســخ:ســخ:  دورة دبســتان تقریباً 7 سال دوم زندگی است که از 

نظر پیامبر کودک در این دوره فرمانبردار است.

بررسی سایر گزینه ها: 

1 7 سال اول )قبل از دبستان(  گزینة 

3 7 سال اول )قبل از دبستان( گزینة 

4 7 سال سوم )نوجوانی(  گزینة 

بنابراین گزینة »2« صحیح است. 

تدریجی نه ناگهانی!

از این کلمه می فهمیم که تا قبل این 
می شدآمرانه رفتار کرد
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 حواستون باشه:  1  عوامل ذکر شده، جزء عوامل محیطی محسوب 
 می شوند، چون بدن مادر محیطی است که جنین در آن رشد می کند

2 انتقال  و عوامل مربوط به مادر جزء محیط بیرونی جنین هستند. 
صفات به جنین از طریق کروموزوم های پدر و مادر، جزء عوامل وراثتی 
 محســوب می شود، چون که در درون ســلول های جنین وجود دارد.

3 در کتاب درسی خواندید »عوامل وراثتی ایجادکنندة صفاتی است 
که از قبل در فرد نهفته است« منظور از صفات نهفته صفاتی است که 
از طریق کروموزوم ها در بدو شکل گیرِی نطفه به فرد منتقل می شود. 

 تست تست
کدام گزینه دربارة رشد قبل از تولد درست است؟

1( تخمک بارورشدة طبیعی دارای 23 کروموزوم است.
2( کیفیت تغذیة ما در یکی از عوامل زیستی مؤثر در رشد جنین است.

3( آثــار مخرب عوامل شــیمیایی بر جنین یکــی از عوامل 
محیطی مؤثر در این دوره است.

4( رشد انسان از زمان تشکیل تخمک آغاز می شود.
پپااســخ:ســخ:  عوامل شــیمیایی در جنگ ها یکی از عوامل محیطی 

است؛ چون مربوط به محیط بیرون از جنین است.
بررسی سایر گزینه ها:

1 دارای 46 کروموزوم است. گزینة 
٢ از عوامل محیطی است. گزینة 

4 از زمان تشــکیل نطفه یا بارور شــدن تخمک آغاز  گزینة 
می شود؛ بنابراین گزینة »3« صحیح است.

کودکی گی های رشد در دورٔه  12  ویژ
همان طور که در جدول 2 ـ 1 مالحظه کردید، از زمان تولد تا 

12 ـ 11 سالگی دورة کودکی نامیده می شود.
دورة کودکی به سه دورة فرعی تقسیم می شود:

1. طفولیت )تولد تا 2 سالگی( 
2. کودکی اول )2 تا 7 سالگی(

3. کودکی دوم )7 تا 11 سالگی(
 حواســتون باشــه: دورة کودکــی یکــی از دوره هــای 
مهم زندگی اســت و بیشــتر از دوره های بعــدی مورد توجه 
روان شناسان رشد قرار گرفته است. اما این باور که روان شناسی 

رشد فقط دورة کودکی را مطالعه می کند، نادرست است. 

 تست تست
کدام عبارت دربارة رشــد در دورة کودکی درســت است؟

1( روان شناسی رشد فقط خصوصیات دورة کودکی را بررسی می کند. 
2( دورة کودکــی از 2 تــا 12 ســالگی را دربرمی گیــرد. 
3( دورة کودکــی از ســایر دوره هــای رشــد مهم تر اســت. 
4( در کودکــی تغییــرات کــم ولــی ســریع رخ می دهد. 
پپااســخ:ســخ:  با توجه به جملة کتاب، دورة کودکی نســبت به سایر 

دوره های بعدی اهمیت زیادی دارد. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 نادرست است، چون موضوع روانشناسی رشد مطالعة  گزینة 
علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا مرگ است. 

٢ نادرست است، چون منظور از رشد در دورة کودکی  گزینة 
از زمان تولد تا 12 ـ 11 سالگی است.

4 نادرســت است، چون رشد در دورة کودکی با سرعت  گزینة 
و تغییرات زیادی همراه است؛ بنابراین گزینة »3« صحیح است. 

 تست تست
کدام گزینه نشان دهندة شروع رشد انسان است؟ 

1( بزرگ شدن نطفه 
2( بارور شدن تخمک

3( زمان تولد 
4( یک سالگی

پاسخ:  شروع رشد انسان = تشکیل نطفه = بارور شدن تخمک توسط اسپرم
بنابراین گزینة »2« صحیح است. 

برخی از عوامل مؤثر بر رشد قبل از تولد عبارت اند از:
1. سن مادر

2. کیفیت تغذیه
3. فشار روانی

4. آلودگی محیط
5. حالت های هیجانی مادر

6. آرامش مادر )به ویژه ارتباط با خدا(
7. استفاده از داروها
8. عوامل شیمیایی

11

12

تعریف سوم از روان شناسی رشد )دو تا تعریف اول رو صفحه 37 مشخص کردیم(

1
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باور غلط
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 تست تست
1. ترتیب توانایی های جسمانی دورة کودکی در کدام گزینه درست است؟

1( ایستادن با کمک ـ نشستن مستقل ـ ایستادن مستقل
2( بلند شدن از وضعیت نشسته ـ ایستادن با کمک ـ راه رفتن مستقل

3( نشستن با کمک ـ غلت زدن ـ نشستن مستقل
4( نشستن مستقل ـ بلند شدن از وضعیت نشسته ـ ایستادن مستقل

پپااسخ:سخ:  بررسی سایر گزینه ها:  
1 نشستن مستقل قبل از ایستادن با کمک به وجود می آید. گزینة 

٢ ایستادن با کمک قبل از بلند شدن از وضعیت نشسته به وجود می آید. گزینة 
3 غلت زدن قبل از نشستن با کمک به وجود می آید.  گزینة 

بنابراین گزینة »4« صحیح است. 

  نکته تستی: به جز اولین توانایی )باال نگه داشتن چانه و سینه( که صفر تا 2 ماهگی 
است، بقیة توانایی ها، بازة 3 ماهه دارند.

2. در کدام گزینه بازة سنِی وقوع مهارت های حرکتی دورة کودکی، درست ذکر شده است؟
1( باال نگه داشتن چانه و سینه: صفر تا 3 ماهگی

2( نشستن با کمک: 3 تا 6 ماهگی
3( بلند شدن از وضعیت نشسته: 10 تا 12 ماهگی

4( ایستادن مستقل: 11 تا 13 ماهگی

کودکی 13  رشد جسمانی- حرکتی در 
رشد جسمانی ـ حرکتی در دورة کودکی )از تولد تا نوجوانی( 
با ســرعت و تغییرات بسیاری همراه اســت. در کتاب به این 

موارد اشاره شده است:
1 تغییــر در انــدازه و ظاهــر بــدن )افزایش قــد و وزن(

2 تغییــر در اعضــا و اندام هــای بدن )افزایــش وزن مغز یا 

استحکام استخوان ها(
3 تغییر در مهارت های حرکتی درشت و ظریف )سینه خیز رفتن، 

چهار دست و پا رفتن و...(
 حواستون باشه: وزن نوزاد پس از گذشت 6 ماه دو برابر و

پس از گذشت 1 سال سه برابر می شود. 

 نمودار رشد جسمانی ــــ حرکتی در طفولیت
از نمودار )صفحة 47 کتاب درسی( چند نکته را متوجه می شویم: 
1 برای مهارت های حرکتی می توانیم یک دامنة سنی مشخص 

کنیم نه یک نقطة ســنی. مثاًل بعضــی بچه ها در 3 ماهگی و 
برخی در 5 ماهگی غلت می زنند.

2 این مهارت ها با هم هم پوشانی دارند. مثاًل وقتی یک کودک 

غلت می زند، ممکن است هم زمان نشستن با کمک را هم یاد بگیرد.
3 مفهوم رســش را به یاد بیاورید. با توجه به اینکه بیشــتر  این 

توانایی های جسمانی دامنة سنی مشخصی دارند و طبق یک برنامة 
طبیعی اتفاق می افتند، می توانیم بگوییم رشد جسمانیـ  حرکتی 
در دوران طفولیت بیشتر از سایر جنبه های رشد وابسته به رسش 

)عوامل زیستی( است. 
نموداری را که در صفحة 47 کتاب آمده است، به شکل جدول 
آورده ایم تا بهتر آن را یاد بگیرید. این جدول بازة سنی توانایی ها 

را نشان می دهد.

توانایی حرکتیسن )برحسب ماه(

باال نگه داشتن چانه و سینهتولد )صفر( تا 2 ماهگی

غلت زدن2 تا 5 ماهگی

نشستن با کمک3 تا 6 ماهگی

نشستن مستقل5 تا 8 ماهگی

ایستادن با کمک7 تا 10 ماهگی

بلند شدن از وضعیت نشسته9 تا 12 ماهگی

ایستادن مستقل11 تا 14 ماهگی

راه رفتن مستقل12 تا 15 ماهگی

لطفا بازة سنی و ترتیب توانایی های جدول را حفظ کنید. 
برای راحت تر شــدن این کار دو تست به همراه دو »نکته تستی« 
می آوریم که اگر دوست داشتید می توانید از آن ها استفاده کنید.

13
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14  انواع مهارت های حرکتی
مهارت هــای حرکتــی دورة کودکی را می توان به دو دســتة 

حرکات درشت و حرکات ظریف تقسیم کرد.
 حواســتون باشــه: کودکان ابتدا مهارت حرکات درشت 

و سپس حرکات ظریف را به دست می آورند. 

انواع مهارت های حرکتی

درشت

تعریف مستلزم حرکت کل بدن و ماهیچه های بزرگ یعنی 

بازوها، پاها و تنة بدن هستند.
مثال پریدن، راه رفتن، دویدن، غلت زدن، ســینه خیز رفتن، 

شوت کردن، طناب زدن، لی لی کردن

ظریف

تعریف نیاز به استفاده از ماهیچه های کوچک مثل انگشتان 

دست و پا دارد.
مثال چنگ زدن، گرفتن اشــیا، ورق زدن کتاب، قیچی کردن، 

مداد به دســت گرفتن، لگو ســاختن، پازل ساختن، باز و بسته 
کردن در، باز و بسته کردن دکمٔه لباس

 دقت کنین: در نمودار صفحة 47 کتاب درسی کتاب صرفاً 
رشــد مهارت های حرکتی درشــت در دورة طفولیت )تولد تا 2 

سالگی( بیان شده است. 
 تست تست

کدام عبارت دربارة کودک 4 ساله ای که از پله ها باال می رود 
ولی نمی تواند بند کفش هایش را باز و بسته کند، درست است؟

1( در فرایند رشــد جســمانی ـ حرکتی از میانگین کودکان 
هم سن خود عقب  تر است.

2( از رشد جسمانی ـ حرکتی طبیعی برخوردار است.
3( در فرایند رشــد جســمانی ـ حرکتی از میانگین کودکان 

هم سن خود جلوتر است.
4( برای ارتقــای مهارت های حرکتی خود نیازمند مراجعه به 

روان شناس است.
 پ پااســخ:ســخ:  از آنجایــی که کودکان مهارت هــای حرکتی ظریف 
)مثل بستن بند کفش( را دیرتر از مهارت های حرکتی درشت 
)مثــل باال رفتن از پله ها( یاد می گیرند و این کودک هنوز در 
ابتدای کودکی قرار دارد، فرایند رشد او طبیعی است؛ بنابراین 

گزینة »2« صحیح است.

پپااسـخ:سـخ:  بـا دانسـتن نکتـة بـاال می توانیـد بـا رد گزینه هـای نادرسـت، به راحتـی بـه جـواب 
برسـید. چـون در گزینه هـای »3« و »4« بـازة 2 ماهه نوشـته شـده که غلط اسـت. گزینة »1« 
هـم چـون اولیـن توانایی اسـت، بـازة دو ماهـه دارد و بایـد صفر تـا 2 ماهگی باشـد؛ بنابراین 

گزینـة »2« صحیح اسـت. 

  نکتـه تسـتی: به جـز توانایـی اول )بـاال نگه داشـتن چانه و سـینه(، توانایـی دوم )غلت 
زدن( و توانایـی آخـر )راه رفتـن مسـتقل( بـازة سـنی سـایر توانایی هـا بـا عـدد فـرد شـروع 

می شـود. )3، 5، 7، 9، 11(

3. در کدام گزینه بازة سنی توانایی درست ذکر نشده است؟
1( نشستن با کمک: 3 تا 6 ماهگی

2( ایستادن با کمک: 7 تا 10 ماهگی
3( بلند شدن از وضعیت نشسته: 10 تا 13 ماهگی

4( ایستادن مستقل: 11 تا 14 ماهگی
 پ پااسخ:سخ: با توجه به نکتة باال، سن شروع در همة گزینه ها باید عدد فرد باشد. ولی در گزینة »3«

ســن شروع زوج است و نادرســت محسوب می شود. بلند شــدن از وضعیت نشسته 9 تا 12 
ماهگی است؛ بنابراین گزینة »3« صحیح است. 

12
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14
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فعالیت فعالیت 22--۴۴ صفحه  صفحه ۴8۴8 کتاب درسى: کتاب درسى: در این آزمایش کودکان 5 ـ 4 ساله، لیوان بلندتر 
را انتخــاب می کنند، زیرا به دلیل وجود پردازش ادراکی تحت تأثیر ویژگی های ظاهری اشــیا 
قرار می گیرند و فکر می کنند لیوانی که بزرگ تر اســت شــیر بیشتری دارد. در مثال بعدی به 

یک آزمایش مشابه با فعالیت 2 ـ 4 اشاره شده است. 
مثال تصور کنید 10 تا شکالت رو به شکل مساوی بین دو کودک ۵ ساله تقسیم می کنیم. شکالت های 

هر کس را جلوی خودش می چینیم و بین هر شــکالت با شکالت کناری 2 سانت فاصله می گذاریم. 

)مانند تصویر زیر(

شکالت های من!   
شکالت های دوست من!   

شکل 1
از کودک ۵ ســاله می پرسیم: »چه کسی شکالت های بیشــتری داره؟« با توجه به ظاهر یکسان 

می گه »هر دو مســاوی داریم«! چند دقیقه بعد شکالت های اون رو به هم می چسبونیم )فاصلٔه 

بینشــون رو از بین می بریم(. دوباره می پرســیم که حاال چه کسی شکالت بیشتری داره؟ این بار 

جواب می ده:
شکالت های من!   

شکالت های دوست من!   
شکل 2

»شــکالت های من کمتر شده«! علت پاســخ اشــتباه او اینه که تحت تأثیر ظاهر قرار می گیره و 

فکــر می کنه که چون در ظاهر شــکالت های او جــای کمتری رو گرفته ن، تعــداد کمتری دارن!

کودکی 15  رشد شناختی در دورٔه 
در درس 1 )شــمارة 22( با فرایندهای شناختی آشنا شدید. 
منظور از رشــد شناختی، رشــد توانایی های مرتبط با همان 
فرایندها اســت؛ یعنی توانایی های مربوط بــه توجه، ادراک، 
حافظه، اســتدالل، قضاوت، تصمیم گیری و حل مسئله. عالوه 
بر این رشــد شناختی توانایی های زبانی را نیز در بر می گیرد. 

در جدول زیر مثال هایی از هرکدام را مشاهده می کنید.

توانایی های مربوط 
به رشد شناختی

مثال

یک کودک 7 ســاله تا چه مدت می تونه به توجه
صحبت هــای معلم تــو کالس گوش کنه؟

ادراک
چه زمانی کودکان می تونن با دیدن اشیای 
اطرافشان، اون ها رو شناسایی کنن )مثاًل 

بفهمن که این ماشین و این توپه(.

کودکان تو هر سنی چه میزان از اطالعات حافظه
رو می تونن تو حافظٔه خودشون نگه دارن؟

یه کــودک از چه ســنی می تونــه برای استدالل
کارهایــی که انجــام داده، دلیــل بیاره؟

کودکان 10 ســاله چگونه درمورد درستی قضاوت
یــا نادرســتی عمل دزدی، نظــر می دن؟

اگــه یه کودک ۶ ســاله خیابان گم شــه، حل مسئله
چطــور می تونه خونه شــون رو پیدا کنه؟

کودکان پیش دبســتانی حداکثر بین چند تصمیم گیری
انتخــاب می تونــن تصمیم گیــری کنن؟

کودکان در سن 2 ســالگی چه جمالتی رو توانایی زبانی
می تونــن تو صحبت کردن بــه کار ببرند؟

کودک شش ماهه  رشد شناختی در 
اگر شیشه شیر کودک شــش ماهه ای را جلوی چشم خودش 
پشت سرمان پنهان کنیم، احتماالً برای پیدا کردن شیشه شیر 
خود تالش نمی کند. این موضوع به رشد شناختی او ارتباط دارد.

نوزاد شــش ماهه با خودش این طور فکر می کند )اســتدالل 
می کنــد(: فقط چیزی که دیده می شــود، وجــود دارد. پس 
اگر شیشه شــیر مــن دیده نمی شــود، یعنی وجــود ندارد و 
 نیســت! بنابراین دنبال آن نمی گردم! این نوع طرز فکر حدود

8ـ  7 ماهگی از بین می رود و تبدیل می شــود به یک طرز فکر 
 پخته تر: اشــیا حتی زمانی که با حواس پنج گانة ما قابل دیدن،

شنیدن و ... نیستند، همچنان وجود دارند.

کودکی کی در  16  پردازش ادرا
کودکان قبل از دبســتان )5 ـ 4 ساله( پردازش ادراکی دارند، 
یعنی به ظاهر اشیا و افراد توجه می کنند؛ به همین دلیل هدایای 
بزرگ کم ارزش را به هدایای کوچک پر ارزش ترجیح می دهند.

 فلش بــک: برای یادآوری درمــورد انواع پردازش ها 
رجوع کنید به درس 1 شمارة 24.

مثال اگر جلوی یک کودک ۵ ســاله یک کارت هدیٔه 1 میلیون 

تومانی و یک ماشــین کنترلی 10 هزار تومانی بذارید و به او حق 
انتخاب بدید، ماشــین کنترلی رو به کارت هدیه ترجیح می ده. 
چــون صرفًا به ظاهر توجه می کنه! )هدیــٔه بزرگ پرارزش را به 

هدیٔه کوچک کم ارزش ترجیح می ده(
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محتوای آموزشی تکمیلی
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2 بروز هیجانات در کودک مشروط به دو چیز است: الف آگاهی 
ب رابطة دو طرفة کودک با دیگران، که  کودک )از خود و دیگران( 
باعث می شود با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت دهد.

19  انواع هیجان
هیجان ها را می توان به دو دستة ساده و مرکب تقسیم کرد.

در جــدول زیــر ویژگی هــای آن هــا را مالحظــه می کنید.
انواع هیجان

ساده
زمان: در ابتدای کودکی

نحوة بروز: ساده/ )غالباً به یک شکل(
ویژگی: تحت تأثیر نظام پردازش های فردی نیست

مثال خشم، ترس، محبت

مرکب
زمان: در ادامة کودکی )در فرایند رشد(
نحوة بروز: پیچیده )به اشکال مختلف(

ویژگی: تحت تأثیر نظام پردازش های فردی و نوع ارزیابی فرد است.
مثال پشیمانی، سپاسگزاری، ترحم

هیجانات مرکب چگونه به وجود می آیند؟
دو عامل باعث می شــود هیجانات ســاده به هیجانات مرکب 

تعمیم یابد که در نمودار زیر می بینید

آگاهی کودکان از هیجانات مختلف  واکنش اطرافیان )مادر(

هیجانات ساده به هیجانات مرکب تعمیم می  یابد
موجب

مثال 1 ســارا ازینکه مادرش به خواستٔه او نه می گه، خشمگین 

می شــه. مادر اون رو به خاطر رفتارش دعــوا می کنه و کودک 
هیجان جدیدی به نام پشیمانی رو تجربه می کنه. 

مثال ٢ ســارا در خیابان گم می شه و می ترســه. یه بزرگسال با 

مهربونی به اون کمک می کنه تــا مادرش رو پیدا کنه و کودک 
نسبت به اون احساس قدردانی )سپاسگزاری( می کنه. 

مثال 3 ســارا به اعضای خانواده اش عالقه )محبت( داره. پس 

از مدتی کــه می بینه والدینش به بچه های فقیر کمک می کنند، 
احساس جدیدی به نام ترحم نسبت به فقرا رو تجربه می کنه. 

1 محبت، هیجان ســاده و ترحم،   قاطـــی نکنیــن:  
هیجان مرکب است. محبت احســاس عالقه نسبت به افراد 
نزدیک و مهم زندگی  ماســت که از لحظة تولد آن را تجربه 
می کنیم اما ترحم از ابتدا وجود ندارد. ما باید بتوانیم رنج یک 
فرد دیگر را تشــخیص دهیم، خودمان را جای او بگذاریم و 
بفهمیم این رنج چقدر دردناک است و بعد احساس ترحم را 
نسبت به او تجربه کنیم. به خاطر همین ترحم هیجان مرکب 
2 هیجانات  اســت و در مراحل بعدی رشد به وجود می آید. 
مرکب تحت تأثیر نظام پردازش های فردی هستند و با توجه 
به نوع ارزیابی فرد، ظهور متفاوتی پیدا می کنند. ولی هیجانات 

ساده معموالً به یک صورت پدیدار می شوند.

مثال فرض کنید معلم، دو دانش آموزی که درس نخوندند رو توبیخ 
می کنه. یکی از اون ها احساس پشیمونی می کنه و به خودش می گه: »حق 
با معلمه!« پس عذرخواهی می کنه. فرد دیگه با اینکه در درون احساس 
پشیمونی می کنه، به خودش می گه: »نباید جلوی معلم کم بیارم« در 
نتیجه به جای عذرخواهی شروع به اعتراض و بهانه آوردن می کنه. 
در این مثال احساس پشیمانی به دو نوع متفاوت و حتی متضادی 

ظاهر می شود.

کودکی 17  رشد زبان در 
مهارت های زبانی یکی از جنبه های مهم رشد شناختی است. زبان مانند همة مهارت های رشدی، 

هم نیاز به رسش )آمادگی زیستی( و هم نیاز به یادگیری )عوامل محیطی( دارد. 
 حواســتون باشــه:  عوامل زیستی )رسش( بیشتر در سن شروع صحبت کردن تأثیر دارد و  

عوامل محیطی در تسلط کودکان بر لغات  تأثیر به سزایی دارد. 
1 اســباب بازی و به طور کلــی بازی کردن  برخی از عوامل محیطــی تأثیرگذار بر زبان: 

5 رفتن  4 میزان گفت وگو در خانواده 3 مشاهدة فیلم ها و رسانه ها 2 تعداد اعضای خانواده 
به مهدکودک و ارتباط با همساالن

کودکی 18  رشد هیجانی در دورٔه 
منظور از رشــد هیجانی در دورة کودکی، فرایند آگاه شدن از هیجانات خود و دیگران و همچنین 
جهت دهی و بروز مناسب هیجانات است. ابراز محبت، اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، آرامش 
داشتن، ترس، غم، خشم، حسادت، تنفر، تعجب، عشق، شادی، لذت، اندوه، ناامیدی، احساس گناه، 
شرم، قدردانی، تاسف، ناامیدی، کالفگی و... همگی شکل های مختلف هیجان هستند. از مثال کتاب 
1 رشد هیجانی مستلزم آگاهی از هیجانات خود و  درمورد کودک دو ســاله دو نتیجه می گیریم: 
هیجانات دیگران اســت )کودک دو ساله از هیجان مادر آگاهی ندارد و فریاد او را به اشتباه نشانة 

خوشحالی در نظر می گیرد. ولی به تدریج در جریان رشد هیجانی به این آگاهی می رسد.(
آگاهی از هیجانات خود  آگاهی از هیجانات دیگران

رشد هیجانی
موجب

منظور اینه که در ابتدا هر چقدر بچه ها کوچیک تر باشند،بیشتر هیجاناتشون ساده است.
هر چقدر بزرگ می شن کم کم هیجانات مرکب رو هم تجربه می کنند.   

این مثال ها رو بخونید و بدونید که مربوط به تجربه کردن هیجانات 
مختلف هستند.
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 فلش بک: با توجه به مطالب شــمارة 16 می توانیم بگوییم زمانی که کودکان از نظر 
رشــد اجتماعی، بازی های موازی را انجام می دهند، از نظر رشــد شناختی دارای پردازش 

ادراکی هستند. )5 ـ4 سالگی، قبل از دبستان(

نوع بازی

موازی

تعریف بازی انفرادی و تنهایی، ولی در کنار دیگران

سن: 5 ـ 4 سالگی )سنین اولیة کودکی، پیش  از دبستان(
مثال ســارا و مهســا در یک اتاق بــا فاصله کمی کنار همدیگه نشســتن و هــر کدوم با 

عروسک هاشون بازی می کنن. گهگاهی به هم نگاه می کنن ولی بین اونا تعاملی نیست.

گروهی

تعریف بازی قاعده مند و مشترک با یکدیگر

سن: دبستان
مثال ـ مریم و مینا با چند عروســک »خاله بازی« می کنن. هر کدوم به نوبت نقش یکی از 

اعضای خانواده رو ایفا می کنن.
ـ علی، امیر و فرید مشغول بازی »مار و پله« هستند اونا با رعایت چند قاعده سعی می کنن 

برنده بازی شن.

20  رشد هیجانی در حیوانات
حیوانات هم از رشــد هیجانــی برخوردارند. با این تفاوت که:
ـ حیوانــات فقــط هیجانــات ســاده را تجربــه می کننــد.
ـ رشــد هیجانی در حیوانات بسیار ســاده تر از انسان هاست.

دو عامل باعث می شود که رشد هیجانی در انسان ها نسبت به 
حیوانات پیشرفته تر باشد که در نمودار زیر می بینید:

آگاهی بیشتر  تعامل با محیط بازتر و متنوع تر

رشد هیجانی در انسان ها نسبت به حیوانات، پیشرفته تر است
موجب

کودکی 21  رشد اجتماعی در 
رشد اجتماعی تغییراتی است که در نحوة ارتباط و تعامل ما با دیگران 
صورت می گیرد. ما وقتی به دنیا آمدیم، نمی دانســتیم که چقدر 
اجتماعی هستیم و چقدر بودن با دیگران برایمان لذت بخش است، 
به تدریج که بزرگ شدیم و با آدم ها ارتباط برقرار کردیم، از این ویژگی 
خودمان آگاه شدیم. آگاهی تدریجی از ویژگی اجتماعی بودن و 
لذت حاصل از آن، منجر به اجتماعی تر شدن می شود! در ادامه، به 
معرفی برخی از ویژگی های رشد اجتماعی در کودکی می پردازیم.

 لبخند اجتماعی 
نــوزادان از بدو تولد گاهی لبخند می زننــد. اما این لبخندها 
واقعی نیســت. یعنی ارتباطی به اتفاقات محیط بیرونی ندارد 
و صرفاً یک واکنش فیزیولوژیکی است. از 3-2 ماهگی به بعد  
نوزادان در پاسخ به رفتارهای دیگران و اتفاقات بیرونی لبخند 
می زننــد، به همین دلیل به آن می گوییــم لبخند اجتماعی! 
 حواســتون باشــه: لبخند اجتماعی اولین عالمت رشد 

اجتماعی است. 

  ترس از غریبه 
غریبی کردن یعنی کودک از 8 ماهگی به بعد افراد آشنا را از 
افراد غریبه تشخیص و به آن ها واکنش متفاوت نشان می دهد. 
به همین دلیل ترس از غریبه نشان دهندة رشد اجتماعی است.

 انواع بازی
بازی کردن کودکان با یکدیگر، یکی از ویژگی های رشد اجتماعی 
اســت که در افزایش ســن و در طی فرایند رشــد شکل های 
مختلفی پیدا می کند. بازی ها به دو نوع موازی و گروهی تقسیم 
می شوند. در این جدول مقایسة انواع بازی را مشاهده می کنید.

منظور سنین دبستان است. 

منظور 4-5 سالگی یا قبل از دبستان است. 
21

20

1

2

پاســخ فعالیــت پاســخ فعالیــت ٢٢ ـ  ـ 55:: در تصویــر پاییــن، 
کودکان از رشد اجتماعی بیشتری برخوردارند 

چون به بازی گروهی می پردازند.

ساده
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درس

٢

مثال اگه یه کودک 2 ســاله اسباب بازی دوستش رو بی اجازه 

بــرداره، کســی اون رو به خاطر کارش ســرزنش نمی کنه چون 

تصوری از کار خوب و بد نداره اما اگه یه کودک دبســتانی این 

کار رو بکنــه، دیگــران اون رو مورد بازخواســت قرار می دن و 

مسئول رفتارش می دونند.

پاســخ ســؤال صفحه پاســخ ســؤال صفحه 5511::  براساس دیدگاه مؤلف کتاب، مریم 
5 ساله نمی تواند زشتی و بد بودن کاری که انجام داده را درک 
کند. به همین دلیل نمی توانیم بگوییم کار او غیراخالقی بوده! 
چون تعیین اخالقی یا غیراخالقی بودن کار یک فرد مســتلزم 
این است که آن فرد، قدرت تشخیص خوب و بد را داشته باشد.

 تست تست
1. می توان گفت رشد اخاقی در دورة کودکی .....................

1( به طور ناگهانی به وجود می آید. 
2( تنها در برخی از کودکان به وجود می آید. 

3( در ابتدا اصاًل وجود ندارد. 
4( در دورة کودکی وجود ندارد. 

پپااســخ:ســخ: گفتیم کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و بد 
ندارند. پس رشــد درک اخالقی در ابتــدا اصاًل وجود ندارد اما 
نمی توانیم بگوییم کاًل در کودکی وجود ندارد )رد گزینة 4(. در 
شرایط عادی همة بچه ها دیر یا زود در همان دورة کودکی )قبل 
از 12 سالگی( رفتارهای اخالقی را بروز می دهند )رد گزینة 2(. 
بــرای اخالق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی می شــود )رد 

گزینة 1(؛ بنابراین گزینة »3« صحیح است. 
2. در کدام گزینه به رشد اخاقی اشاره شده است؟

1( راست گویی
2( کمک به دیگران

3( احترام به بزرگ تر ها
4( کار گروهی با هم ساالن

پپااســخ:ســخ:  راســت گویی، کمک به دیگران، احترام به بزرگ تر ها، 
انجام دادن کارهای خوب و پرهیز از کار های بد، نمونه هایی از 
رفتار اخالقی اســت. به طور کلی کارهایی که بار ارزشی دارند، 
رفتار اخالقی محسوب می شــوند ولی کار گروهی با هم ساالن 
صرفاً یک رفتار اجتماعی اســت و خوب و بد بودن درمورد آن 

مطرح نیست. بنابراین گزینة »4« صحیح است.

 قاطـــی نکنیــن: تا اینجا چند بــار کلمة »پیچیده« و 
»تدریجی« را خواندید. بیایید یک بــار دیگر این جمالت را 

مرور کنیم:
1 رشد هیجانی فرایندی پیچیده است که نه تنها مستلزم 
آگاهی از هیجانات خود، بلکه مســتلزم آگاهی از هیجانات 

اطرافیان است.
2 آگاهی انسان از ویژگی اجتماعی بودن به تدریج حاصل 

می شود و او را اجتماعی تر می کند. 
3 برای اخالق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی می شود.

کودکی 22  رشد درک اخالقی در 
منظور از رشــد درک اخالقی این اســت که کودکان به تدریج تشخیص می دهند چه کاری خوب 
و چه کاری بد اســت و سعی می کنند کارهای خوب را انجام دهند و از کارهای بد اجتناب کنند.

پس در رشد درک اخالقی دو موضوع مطرح است:
تشخیص کار خوب و کار بد 

درک اخالقی  

+ انجام دادن کارهای خوب و پرهیز از انجام کارهای بد
رفتار )عمل( اخالقی  

مثال تشــخیص اینکه راســت گویی، امانت داری، فداکاری، بخشــش، تواضع، قدرشناســی، 

امانت داری و ... خوبه و تالش برای انجام دادن اون ها و همین طور تشــخیص اینکه حســادت، 

تکبر، دورویی، خیانت، دزدی، سوءاســتفاده کردن، دروغ گویی و ... بد است و پرهیز از انجام این 

کارها رشد درک اخالقی محسوب می شه.

1 درک اخالقی در ابتدا وجود نــدارد و طی یک فرایند تدریجی و   حواســتون باشــه: 
پیچیده حاصل می شود.

2 علت اینکه کودکان در سنین اولیه مسئول رفتار خود نیستند، این است که درک و تصوری 
از کار خوب و بد ندارند. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد! 

بله
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ندارد  بد  و  خوب  کار  از  تصوری  مریم 
به همین دلیل نمی توانیم بگوییم کار او اخالقی یا غیر اخالقی بوده



  تعریف روان شناسی رشد و عوامل مؤثر بر رشد 
اصطالح1»فراخنای1زندگی«1به1چه1معناست؟1.1   

4(شناساییوپیشبینیتغییراتزندگی 3(ابعادزندگی 2(تغییراتزندگی 1(طولزندگی
کدام1فعالیت1مربوط1به1روان1شناسان1رشد1نیست؟1.1   

2(شناساییوپیشبینیتغییراتدرطولزندگی 1(ایجادتغییردرجنبههایرشددرطولزندگی
4(تقسیمکردنابعادمختلفرشددرطولزندگیبهمراحلمشخص 3(بررسیعواملمؤثربرتغییراترشددرفراخنایزندگی

روان1شناسی1رشد،1تغییراتی1که1در1طول1زندگی1از1زمان1....................1تا1....................1،1در1آدمی1رخ1می1دهد1را1مطالعه1می1کند..1   
4(انعقادنطفهـپایانزندگی 3(نوزادیـبزرگسالی 2(کودکیـسالمندی 1(تولدـپایانزندگی

حیطه1های1مختلف1رشد1کدام1است؟.1   
2(کودکیـنوجوانیـبزرگسالی 1(جسمانیـهیجانیـاخالقیـاجتماعیـشناختی

4(شناختیـاخالقیـهیجانیـآرمانیـشغلی 3(وراثتیورسشـمحیطیویادگیری
)کانون فرهنگی آموزش(.1    در1کدام1گزینه1میان1ابیات1داده1شده1و1جنبه1های1رشد1انسان،1هماهنگی1وجود1ندارد؟ 

ـــت1( ـــینیتفّرجس ـــانش ـــرکج ـــته ـــادوس )رشداجتماعی(خواهـــیمیـــانگلشـــنوخواهـــیکنـــاردشـــتب
ـــاشچوغنچهگرچهفروبسـتگیاستکارجهان2( ـــامیب ـــاریگرهگش ـــادبه ـــوب ـــوهمچ )رشداخالقی(ت
)رشداجتماعی(جـــانراچـــوروانکـــردهزمینگیـــرودگـــرهیچخودبینـیوخودخواهـیوخودکامگینفس3(
ــــــــر4( ــــــــرونازس ــــــــهبی ــــــــررودحافظ ــــــرگ ــــــتبََش ــــــیاس ــــــهباق ــــــتک ــــــوانگف )رشدشناختی(نت
)خارج 98(.1    حل1مسئله،1بیانگر1کدام1جنبه1از1رشد1انسان1است؟ 

4(شناختی 3(هیجانی 2(اخالقی 1(اجتماعی
)سراسری 98(.1    ابراز1خشم،1جزء1کدام1جنبة1رشد1انسانی1محسوب1می1شود؟ 

4(فیزیولوژیکی 3(شناختی 2(هیجانی 1(رفتاری
روان1شناسان1رشد،1ویژگی1های1افراد1و1تغییرات1ایجاد1شده1در1طول1زندگی1آنان1را1ناشی1از1چه1عواملی1می1دانند؟.1   

4(وراثتیومحیطی 3(رسشوپختگی 2(محیطیویادگیری 1(رسشووراثت
کدام1گزینه1پیام1شعر1زیر1را1درمورد1عوامل1مؤثر1بر1رشد1بیان1می1کند؟.1   

گرچـــــــه1پـــــــای1منبـــــــری1باشـــــــد»خـــر1بـــه1ســـعی1آدمـــی1نخواهـــد1شـــد
ــــــد ــــــت1نکنن ــــــه1تربی ــــــی1را1ک تـــا1بـــه1صـــد1ســـالگی1خـــری1باشـــد«و1آدم

1(عواملمحیطیدربیرونازفردوجوددارندوبرنحوةبروزتغییراتدرجنبههاومراحلمختلفرشدتأثیرگذاراست.
2(ویژگیهاوتغییراتیکهدرطولزندگیافرادرخمیدهد،میتواندمعلولدودستهعواملوراثتیومحیطیباشد.

3(بسیاریازتوانمندیهایجسمانیورفتاریازطرقمختلفبهیادگیرینیازدارد.
4(باتوجهبهوراثتمیتواناحتمالوقوعبرخیویژگیهارادردامنههایسنیخاصپیشبینیکرد.

)کانون فرهنگی آموزش(.1    همة1گزینه1ها1اشاره1به1عامل1زیستی1در1رشد1دارند؛1به1جز1.................... 
وعـظ1( گفتـن سـود چـه سـیهدل ــــنگبـا ــ ــ ــــندرس ــ ــ ــــخآهنی ــ ــ ــــرودمی ــ ــ ن
تربیـــتنااهـــلراچـــونگـــردکانبـــرگنبدســـتپرتـونیـکاننگیـردهرکهبنیادشبداسـت2(
پـــــــینیـــــــکانگرفـــــــتومـــــــردمشـــــــدســـــــگاصحـــــــابکهـــــــفروزیچنـــــــد3(
گرچـــــــهبـــــــاآدمـــــــیبـــــــزرگشـــــــودعاقبـــــــتگـــــــرگزادهگـــــــرگشـــــــود4(
به1ترتیب1ابیات1زیر1اشاره1به1کدام1عامل1مؤثر1بر1رشد1دارند؟.1   

نکننـدالف( ادب1 خردیـش1 در1 کـه1 ــتهـر1 ــ ــ ــالح1از1او1برخاس ــ ــ ــی1ف ــ ــ در1بزرگ
ـــویب( ـــه1بش ـــای1هفت1گان ـــه1دری ـــگ1ب ــدس ــر1باشـ ــد1پلیدتـ ــر1شـ ــو1تـ ــه1چـ کـ

محیطی 4(محیطیـ 3(وراثتیـمحیطی 2(وراثتیـوراثتی 1(محیطیـوراثتی

2

روان شـنــایس رشــــدروان شـنــایس رشــــد
درس دوم



پـرسش های

چهارگزینه ای

روان شنایس جامع کنکور   

کدام1عبارت1دربارة1تأثیر1عوامل1وراثتی1و1شکل1گیری1»دوقلوها«،1درست1است؟.1   
1(دوقلوها،ازترکیبدوتخمکمجزابادواسپرممجزابهوجودمیآیند.

2(باانتقالعواملوراثتیدرزمانانعقادنطفه،برخیازصفات،خودرادرلحظةتولدنوزادودررفتارفردنشانمیدهند.
3(بیشترینشباهتدوقلوهادردورةنوزادیوکودکیاستوبهموازاترشدمیزانشباهتهاکمترمیشود.

4(دوقلوهایهمسانازدوتخمکشبیهبههمودوقلوهایناهمسانازدوتخمککامالًمتفاوتتشکیلمیشوند.
کدام1ویژگی1مربوط1به1دوقلو1های1همسان1است؟.1   

2(بیشتراوقاتازلحاظرفتارقابلتشخیصنیستند.  1(بیشتراوقاتهمجنسهستند.
4(ازدوتخمکشبیهبههمبهوجودآمدهاند. 3(ازلحاظظاهرهیچوقتقابلتشخیصنیستند.

در1روان1شناسی،1اصطالحا1ًبه1رفتارهای1وابسته1به1آمادگی1زیستی1چه1می1گویند؟.1   
4(پختگی 3(یادگیری 2(وراثت 1(آمادگیخاصنهفته

در1ارتباط1با1»رسش«1یا1»پختگی«،1می1توان1گفت1.....................1   
1(محیطنقشتعیینکنندهایرادررسشیاآمادگیزیستیافرادبرایتغییراتدارد.

2(براساسرسشاحتمالوقوعبرخیازویژگیهادردامنههایسنیخاصقابلپیشبینیاست.
3(رسشیاپختگیبهمعنایآمادگیزیستیاستکهصرفاًتحتتأثیروراثتقراردارد.

4(رسشدارایبرنامةرشدطبیعیومنظمیاستکهدرتمامیافرادیکساناتفاقمیافتد.
عامل1مؤثر1پیش1بینی1اینکه1که1»کودک1در1  1ماهگی1بدون1کمک1می1تواند1راه1برود«1و1یا1»نوجوان1در1  1تا1  1سالگی1به1بلوغ1می1رسد«،1در1کدام1یک1از1عبارات1.1   

زیر1به1درستی1بیان1شده1است؟
1(ازهمانابتدایتولدمعلوماستکهنوزادموردنظرمادرچهسنیراهمیافتدویاآمادگیبلوغراپیدامیکند.

2(عواملوراثتیایجادکنندهصفاتیهستندکهازقبلدرفردنهفتهاستوبرخیازآنهاازبدوتولدظاهرمیشوند.
3(براساسفرایندرسش،آدمیازدورةجنینیتامرگبرخیخصوصیاترادرجنبههایمختلفرشدنشانخواهدداد.
4(بسیاریازتوانمندیهایجسمانیوشناختیبهموازاتافزایشسندرکودکانازطرقمختلفبهیادگیرینیازدارد.

دربارة1تأثیر1»عوامل1محیطی«1در1تغییرات1رشدی1افراد،1کدام1گزینه1نادرست1است؟.1   
1(یکیازمهمترینعواملمحیطیتأثیرگذاربرتغییراترشدی،»یادگیری«است.

2(دربسیاریازتوانمندیهایجسمانیوشناختیکهبهموازاتافزایشسنایجادمیشوند،نقشیادگیریکمترمیشود.
3(منظورازعواملمحیطی،هرگونهعاملتأثیرگذاردرتغییراترشدیاستکهخارجازفردوجودداشتهباشد.

4(عواملمحیطیبرنحوهبروزتغییراتدرجنبههایمختلفرشدتأثیرمیگذارند.
به1ترتیب1عبارات1زیر1به1کدام1عامل1مؤثر1بر1ویژگی1های1رشد1تأکید1دارند؟.1   

 »هر1فردی1از1ابتدای1تشکیل1نطفه،1خصوصیات1ثابتی1به1دست1می1آورد.1ـ1یکی1از1همکالسی1های1شما1قدبلند1است1و1دلیل1آن1تغذیة1مناسب1و1ورزش1است.1ـ
1با1توجه1به1آنکه1علی1در1منطقة1گرمسیر1متولد1شده1است،1زودتر1به1سن1بلوغ1می1رسد.« با1توجه1به1راست1دست1بودن1پدر1و1مادر،1فرزند1هم1راست1دست1می1شود.ـ1
)کانون فرهنگی آموزش( 2(وراثتیـمحیطیـوراثتیـمحیطی  1(محیطیـوراثتیـمحیطیـوراثتی

4(محیطیـمحیطیـوراثتیـوراثتی 3(وراثتیـوراثتیـمحیطیـمحیطی
تعیین1کردن1نقش1محیط1و1و1راثت1در1کدام1مورد1دشوارتر1است؟1.1   

4(سرعِتوزنکمکردن 3(رنگچشم 2(فعالوزودجوشبودن 1(بلندقدی
برخی1از1تحقیقات1نشان1می1دهد1هرچه1فشــارهای1روانی1خانوادگی1بیشتر1و1روابط1عاطفی1بین1دختر1نوجوان1و1والدین1او1بیشتر1باشد،1بلوغ1زودتر1از1سن1.1   

میانگین1آن1اتفاق1می1افتد.1این1موضوع1نشان1دهندة1چیست؟1
1(وراثتنقشتعیینکنندهایدرآمادگیزیستیافرادبرایتغییراتدارد.
2(عواملمحیطیتاحدودیمیتوانندبررسشیاپختگیتأثیربگذارند.

3(بسیاریازتوانمندیهایجسمانیبهموازاتافزایشسندرافرادازطرقمختلفبهیادگیرینیازدارد.
4(باتوجهبهبررسیخصوصیاتافرادفامیلمیتواناحتمالوقوعبرخیازویژگیهاراپیشبینیکرد.

خداوند1در1یکی1از1سوره1های1قرآن،1همسر1حضرت1لوط1و1همسر1حضرت1نوح1را1به1عنوان1دو1مثال1عبرت1انگیز1برای1مؤمنان1بیان1می1کند1که1با1وجود1ارتباط1.1   
نزدیک1با1پیامبران1خدا1افراد1خیانتکاری1شــدند.1در1ادامة1آیات،1همسر1فرعون1را1مثال1می1زند1که1با1وجود1ارتباط1نزدیک1با1یکی1از1دشمنان1خدا،1مؤمن1و1

درستکار1باقی1ماند.1این1آیات1قرآن1بیانگر1چیست؟1
4(تعاملعواملوراثتیومحیطی 3(غلبةعواملمحیطیبررشد 2(غلبةعواملوراثتیبرمحیطی 1(غلبةعواملمحیطیبروراثتی

کدام1ویژگی1بیشتر1تحت1تأثیر1یادگیری1است؟.1   
2(چهاردستوپارفتنباسرعتزیاد  1(آمادگیبرایچنگزدنبهاشیا

4(مکیدنشیشهشیر  3(غانوغونکردن
)سراسری 98(.1    کدام1ویژگی،1بیشتر1تابع1رسش1یا1پختگی1است؟ 

4(کسبمهارتحلمسئله 3(کنترلهیجانات 2(رشداجتماعی 1(زبانآموزی
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)خارج 98(.1    کدام1عبارت،1در1روان1شناسی1نشانگر1مفهوم1»رسش«1است؟ 
2(تواناییهایمرتبطبهتوجه،حافظهوزبان  1(پردازشمفهومیوادراکی

4(رشدهیجانیکهمستلزمآگاهیازهیجاناتخودواطرافیاناست. 3(آمادگیزیستیکهخوددارایبرنامةرشدطبیعیاست.
)خارج 92(.1    این1واقعیت1که1انسان1ها1در1جنبه1های1بسیاری1از1رشد1شبیه1یکدیگر1هستند،1نشانگر1چیست؟ 

4(استعداد 3(یادگیری 2(وراثت 1(غریزه
)سراسری 95(.1    فرق1»رسش«1با1»یادگیری«1کدام1است؟ 

1(یادگیریظرفیتاکتساباستامارسشعیناکتساب.
2(رسشجنبهزیستیداردامایادگیریمبتنیبرتجربهاست.

3(رسشوقتیاتفاقمیفتدکهیادگیریاتفاقافتادهباشد.
4(یادگیریمربوطبهگروههایسنیپایینورسشمربوطبهگروههایسنیباالتراست.

)سراسری 95 با اندکی تغییر(.1    ویژگی1های1تغییراتی1که1در1تعریف1»رسش«1به1آن1اشاره1شده1است،1چیست؟ 
1(مبتنیبریکبرنامةطبیعیاستـنشاندهندةتأثیروراثتدربرنامةطبیعیرشدانساناست.
2(مبتنیبریکبرنامةطبیعیاستـفرایندیاستکهباآموزشوتمرینبسیاربهدستمیآید.

3(مبتنیبرتجاربرفتاری،شناختیاستـنشاندهندةتأثیروراثتدربرنامةطبیعیرشدانساناست.

4(مبتنیبرتجاربرفتاری،شناختیاستـفرایندیاستکهباآموزشوتمرینبسیاربهدستمیآید.
)خارج 99(.1    کدام1عبارت،1نشانگر1مفهوم1»رسش«1است؟ 

2(افزایشتجربیاتروانشناختیافراددرزندگیاست. 1(رفتارهاییکهوابستهبهآمادگیزیستیاست.
4(تغییراتیکهمعلولعواملمحیطیازدورةجنینیتاسالمندیاست. 3(پیشبینیتغییراتیکهدرطولزندگیصورتمیگیرد.

)خارج 99(.1    کدام1بیت،1بر1اهمیت1عوامل1وراثتی1در1رشد1تأکید1دارد؟ 
ــد1( ــ ــ ــفروزیچن ــ ــ ــابکه ــ ــ ــگاصح ــ ــ ــدس ــ ــ ــردمش ــ ــ ــتوم ــ ــ ــکانگرف ــ ــ ــینی ــ ــ پ
ــت2( ــ ــ ــدانبنشس ــ ــ ــاب ــ ــ ــوحب ــ ــ ــرن ــ ــ ــدپس ــ ــ ــ ــمشـ ــ ــ ــ ــشگـ ــ ــ ــ ــداننبّوتـ ــ ــ ــ خانـ
ـــداســـت3( ـــادشب ـــهبنی ـــردهرک ـــکاننگی ـــونی ـــتپرت ـــداس ـــرگنب ـــردکانب ـــونگ ـــلراچ ـــتنااه تربی
ــــــرد4( ــــــرک ــــــناث ــــــیندرم ــــــالهمنش کـــههســـتمکم خاکـــم همـــان مـــن وگرنـــه

  مراحل مهم رشد در فراخنای زندگی
کدام1عامل1باعث1می1شود1تقسیم1بندی1رشد1به1مراحل1مشخص،1کار1دشواری1باشد؟.1   

2(وابستگیبسیاریازتغییراترشدبهیادگیری 1(تأثیرنسبیعواملمحیطیبررسش
4(غیرقابلپیشبینیبودنرشد  3(پیوستگیتغییراترشد

از1دیدگاه1اکثر1روان1شناسان،1مراحل1مختلف1رشد1بعد1از1تولد1به1چه1دوره1هایی1تقسیم1می1شود؟.1   
2(سهدورةمشخصکودکی،جوانیوپیری 1(سهدورةمشخصکودکی،نوجوانیوجوانی

4(سهدورةمشخصکودکی،جوانیوبزرگسالی 3(سهدورةمشخصکودکی،نوجوانیوبزرگسالی
طبق1دیدگاه1روان1شناسان،1به1ترتیب1دوره1های1کودکی،1نوجوانی1و1بزرگسالی،1شامل1چند1زیر1دورة1دیگر1هستند؟.1   

4(دوـیکـدو 3(سهـدوـدو 2(دوـدوـسه 1(سهـیکـسه
»دامنة1سنی«1کودکان1نوپا1کدام1است؟.1   

4(تولدتایکسالگی 3(یکتاسهسالگی 2(دوتاسهسالگی 1(یکتادوسالگی
به1ترتیب،1روان1شناسان1رشد1»پایان1دوران1نوجوانی«1و1»پایان1کودکی1دوم«1را1چه1زمانی1می1دانند؟.1   

2(زمانشاغلشدنـشروعبلوغجنسی  1(پایانبلوغجنسیـ12سالگی
4(رسیدنبهاستقاللـپایاندوراندبستان 3(زمانمستقلشدنازوالدینـپایان20سالگی

)کانون فرهنگی آموزش(.1    در1مورد1مراحل1رشد1انسان1کدام1گزینه1نادرست1است؟ 
1(مرحلةدومرشدانسانازمنظرپیامبر)ص(،تقریباًمطابقبادورةسنیکودکیدوماست.

2(دورةبزرگسالیبهسهدورةبزرگسالیاول،بزرگسالیدوموپیریتقسیممیشود.
3(ازمنظراسالم،ازکودکاننوپانمیتوانانتظاراطاعتازفرمانهاراداشت.

4(عمرانسانبعدازتولدبهچهاردورةاصلیتقسیممیشودکهدورةاولآن،7سالطولمیکشد.
به1ترتیب1آغاز1میانسالی1و1پایان1جوانی،1چند1سالگی1است؟.1   

4(60سالگیـ45سالگی 3(60سالگیـ40سالگی 2(40سالگیـ45سالگی 1(40سالگیـ40سالگی



پـرسش های

چهارگزینه ای

روان شنایس جامع کنکور   

طبق1فرمایش1پیامبر1گرامی)ص(1کدام1عبارت،1در1خصوص1مراحل1رشد1انسان1تا1  1سالگی1درست1است؟.1   
1(هفتســالاول،آقاوســروراستوبایدآزادباشد.هفتسالدوم،فرمانبرداراستونبایدبااوآمرانهبرخوردشود.هفتسالسوم،وزیرومشاوراستو

بایدبااومثلبزرگساالنرفتارکرد.
2(هفتسالاول،آقاوسروراستوبایدعواطفاورارشدداد.هفتسالدوم،مطیعاستوبایددرتأدیباوکوششکرد.هفتسالسوم،وزیرومشاور

استوبایداورادرتصمیمگیریهادخالتداد.
3(هفتسالاول،مطیعوفرمانبرداراستوبایدزشتیهاوزیباییهارابهاوفهماند.هفتسالدوم،آقاوسروراستوبایدبهاواحترامگذاشت.هفتسال

سوم،مشاوراستوبایداوراهمانندعضوبزرگخانوادهدانست.
4(هفتســالاول،مطیعاســتوبایدتربیتشود.هفتســالدوم،آزاداستوبایداحساساتاوراتقویتکرد.هفتسالسوم،وزیراستوبایدبهنظراو

احترامگذاشت.
براساس1فرمایش1پیامبر1گرامی1اسالم1)ص(،1در1کدام1دورة1زندگی1باید1کم1کم1زشتی1ها1و1زیبایی1ها1را1به1فرزند1فهماند؟.1   

4(نوجوانی 3(کودکیدوم 2(کودکیاول 1(طفولیت
با1توجه1به1فرمایش1پیامبر1گرامی1اسالم1در1مورد1نحوه1برخورد1با1فرزندان،1رفتار1کدام1یک1از1والدین1نادرست1است؟.1   

1(آقاینقویقبلازتغییردادنمحلسکونتشانسعیمیکندموافقتفرزند15سالهاشراجلبکند.
2(خانمپهلوانینسبتبهمرتببودنخانهحساساست،ولیوقتیفرزند4سالهاشهمةاسباببازیهارارویزمینپخشمیکند،جلویاورانمیگیرد.

3(آقایعسگریوقتیمیفهمدفرزند9سالهاشدرامتحانتقلبکردهاست،اوراموردبازخواستقرارمیدهد.
4(خانمامیریدرطولروزچندینباربهکودک2سالهاشمیگویدکهبایدقبلوبعدازخوردنغذا،دستشراباآبوصابونبشوید.

کدام1سؤال1از1نظر1»نوع1تغییرات1رشدی«1با1بقیه1متفاوت1است؟1.1   
2(هفتسالپیشمسائلریاضیراچگونهحلمیکردید؟ 1(هفتسالپیشچندهزارکلمهبلدبودید؟

4(هفتسالپیشچندنفررامیشناختید؟ 3(هفتسالپیشقدشماچندسانتیمتربود؟
)سراسری 99(.1    در1کدام1دورة1زندگی،1می1توان1با1عمل1و1گفتار1صحیح1از1حس1تقلید1فرزندان1برای1پرورش،1بهرة1بیشتری1برد؟ 

4(هفتسالدوم 3(هفتسالاول 2(طفولیت 1(نوجوانی

  ویژگی های رشد در مراحل مختلف زندگی
شروع1رشد1از1زمانی1است1که1.....................1   

1(46کروموزومجنسیپدرومادربتوانندتخمکراتشکیلدهند.
2(46کروموزوممادرو46کروموزومپدر،ترکیبشوندونطفهراتشکیلدهند.

3(کروموزومهایاسپرموتخمکبتوانندیکتخمکبارورشدة46کروموزومیراتشکیلدهند.
4(23کروموزومازتخمکپدربا23کروموزومازاسپرممادرترکیبشوند.

کدام1یک1از1موارد1زیر1از1جمله1عوامل1محیطی1مؤثر1بر1چگونگی1رشد1قبل1از1تولد1نیست؟.1   
4(حالتهایهیجانی 3(سالمتجنین 2(سنمادر 1(ارتباطمعنویباخالقهستی

دربارة1ویژگی1های1رشد1در1دورة1کودکی،1می1توان1گفت1.....................1   
2(مطالعاتروانشناسیرشد،مربوطبهایندوراناست. 1(دامنةسنی2ـ12سالگیرادربرمیگیرد.

4(رشددرایندورهباسرعتوتغییراتبسیاریهمراهاست. 3(اهمیتایندوراننسبتبهدورةنوجوانیکمتراست.
در1خصوص1رشد1جسمانی1ـ1حرکتی1دوران1کودکی،1کدام1گزینه1درست1است؟.1   

1(قدنوزادپسازگذشت6ماه،2برابرووزناو3برابرمیشود.
2(از5تا8ماهگیکودکانمیتوانندباکمکدیگرانبایستند.

3(تغییراتدراعضایبدنمثلافزایشوزنمغزواستحکاماستخوانهاجزءرشدجسمانیـحرکتیدورانکودکیمحسوبمیشود.
4(کودکاندرابتدایایندوره،قادربهانجامحرکاتظریفودرپایانایندوره،قادربهانجامحرکاتدرشتمیشوند.

)کانون فرهنگی آموزش(.1    موارد1کدام1گزینه1معموال1ًدر1یک1بازة1زمانی1بروز1پیدا1می1کنند؟ 
2(ترسازغریبهـنشستنمستقل 1(لبخنداجتماعیـنشستنباکمک

4(راهرفتنمستقلـپردازشادراکی 3(بازیهایموازیـبازیباهمجنسان
نشستن1مستقل1و1ایستادن1مستقل1به1ترتیب1در1چند1ماهگی1کودک1رخ1می1دهد؟.1   

2(6تا9ماهگیـ11تا13ماهگی  1(6تا9ماهگیـ11تا14ماهگی
4(5تا8ماهگیـ11تا14ماهگی  3(5تا8ماهگیـ12تا15ماهگی

در1خصوص1رشد1شناختی1در1دورة1کودکی،1می1توان1گفت1.....................1   
2(باعثتغییرپردازشکودکانازمفهومیبهادراکیمیشود. 1(ابتداییترینوشاخصترینجنبةرشداست.
4(مستلزمآگاهیازتواناییهایزبانیخودودیگراناست. 3(بهرشدتواناییهایذهنی،همچوناستداللوقضاوتگفتهمیشود.



2
درس

   

دربارة1رشد1هیجانی1دوران1کودکی،1می1توان1گفت1.....................1   
1(فرایندیپیچیدهاستکهدرابتدایکودکیمستلزمآگاهیکودکازهیجاناتخودودرپایانایندورهمستلزمآگاهیاوازهیجاناطرافیاناست.

2(درابتدایدورانکودکیبروزوجهتدهیهیجان،مشروطبهآگاهیهایکودکوچگونگیرابطةمتقابلاوبامادرشاست.
3(ابتدامتناسببانظامپردازشهایفردی،سههیجانسادةترس،خشمومحبتدرکودکشکلمیگیرد.

4(سپاسگزاری،خشمگینشدن،ابرازمحبتوحسآرامشداشتنهمگیشکلهایمختلفهیجانهایمرکباست.
چگونه1هیجان1های1ساده1و1اولیة1دوران1کودکی1به1هیجان1های1مرکب1دیگر،1تعمیم1می1یابد؟.1   

1(رشدآگاهیکودکازهیجانهایمختلفوواکنشاطرافیانخصوصاًمادر
2(کسبآگاهیبیشتروبرقراریتعاملبامحیطبازتروگستردهتر

3(تالشکودکبرایشناختبیشترخودوآگاهیدادناطرافیاننسبتبهحاالتهیجانیاو
4(آگاهیکودکازهیجانهایاولیةخودوآگاهیاونسبتبهحاالتهیجانیدیگران

تصور1کنید1که1شما1روان1شناس1هستید1و1مادری1به1شما1مراجعه1می1کند1و1اظهار1می1دارد1که1کودک1من،1عروسک1های1جدیدش1را1پاره1می1کند1و1پنبه1های1داخل1.1   
آن1ها1را1بیرون1می1ریزد1و1زمانی1که1سر1او1فریاد1می1زنم1که1این1کار1را1انجام1ندهد،1او1دوباره1کار1خود1را1تکرار1می1کند.1کدام1یک1از1موارد1زیر1می1تواند1تحلیل1
)کانون فرهنگی آموزش( درستی1از1رفتار1این1کودک1باشد؟ 

1(نشانگربروزهیجانسادةاینکودکاستوامریطبیعیاست.
2(یکاختاللروانیاستوبایدحتماًبهروانپزشکارجاعدادهشودوتحتدارودرمانیقرارگیرد.

3(بهرشدنادرستهیجانیکودککهمرتبطباتربیتناصحیحوالدینبودهمربوطمیشودوبایدازطریقرفتاردرمانیاصالحشود.
4(بیانگربروزفرایندیپیچیدهازطرفکودکاستکهمشروطبهآگاهیاوورابطةدوطرفةکودکبامادرشاست.

کدام1توضیح1دربارة1هیجان1های1ساده1و1مرکب1دوران1کودکی،1درست1است؟.1   
2(هیجاناتسادهغالباًبهچندصورتپدیدارمیشوند. 1(بروزهیجاناتسادهتحتتأثیرنظامپردازشهایفردیاست.

4(انسانوحیواندربرخیازهیجاناتمرکب،بایکدیگرمشترکهستند. 3(هیجاناتمرکب،متناسببانوعارزیابیافراد،ظهورمتفاوتیدارند.
علت1رشدیافته1تر1بودن1رشد1هیجانی1انسان1ها1نسبت1به1حیوانات1چیست؟1.1   

2(وابستگیبهمحیطهایاجتماعی 1(برقراریتعاملبامحیطبازترومتنوعتر
4(تأثیرپذیریازنظامپردازشهایفردی 3(تنوعوپیچیدگینحوةبروزهیجان

)سراسری 99(.1    کودکان1در1فرایند1رشد،1کدام1هیجان1را1زودتر1بروز1می1دهند؟ 
4(پشیمانی 3(حسادت 2(خشم 1(ترحم

دربارة1رشد1اجتماعی1دوران1کودکی،1کدام1گزینه1درست1است؟.1   
1(اولینعالمترشداجتماعیدرکودکان،لبخنداجتماعیاستکهدرحدود8ماهگیبروزپیدامیکند.

2(یکیازعالئمرشداجتماعیکودکان،بازیاستکهدرابتدابهصورتموازیودردورةدبستانبهشکلگروهیانجاممیشود.
3(درکودکیاول،عالقةخاصیبهبازیباهمجنسانوجوددارد،ولیدرکودکیدوم،اینتمایلبهجنسمخالفکشیدهمیشود.

4(درپایاندورةکودکیاول،کودکانیکبارهمتوجهمیشوندکهازبودنبادیگرانلذتمیبرندواجتماعیترمیشوند.
در1دورة1کودکی1اول،1تشخیص1اعمال1اخالقی1و1غیراخالقی1توسط1کودکان1بر1چه1اساسی1است؟.1   

4(نوععملانجامشده 3(منطقیبودنعملانجامشده 2(پیامدکارانجامشده 1(نیتعملانجامشده
کدام1عبارت1دربارة1رشد1اخالقی1در1دورة1کودکی،1نادرست1است؟.1   

1(شکلگیریاخالقیکفرایندتدریجیوپیچیدهاستکهتعیینکنندةنوعرفتارانساندرارتباطبادیگراناست.
2(تشخیصامورخوبوبد،نیازبهرشددارددرنتیجهکودکاندرابتدامسئولرفتارخودنیستند.

3(رشداخالقیدربرگیرندةآندستهازقوانینومقرراتاجتماعیواصولشرعیوعرفیاستکهتعیینکنندةچگونگیرفتارانسانهاست.
4(منظورازرشداخالقی،همانانجامعملاخالقیاستکهدرسنینمختلفکودکی،دلیلیکسانیدارد.

تغییر1سبک1بازی1کودکان1از1موازی1به1گروهی1بیانگر1رشد1در1کدام1حیطه1است؟.1   
4(شناختی 3(اخالقی 2(هیجانی 1(اجتماعی

کدام1گزینه1به1یکی1از1مصادیق1شاخص1ترین1جنبة1رشد1انسان1اشاره1کرده1است1و1شدید1ترین1و1گسترده1ترین1تغییرات1زیستی1در1چه1دوره1ای1رخ1می1دهد؟.1   
)کانون فرهنگی آموزش( 2(افزایشوزنمغزـدورةنوجوانی  1(استداللوحلمسئلهـقبلازدبستانتاپایاندورةنوجوانی

4(استحکاماستخوانهاـکودکیاولودوم  3(تعاملبامحیطـطفولیت
در1کدام1گزینه1ترتیب1به1وجود1آمدن1توانایی1های1جسمانی1به1درستی1ذکر1شده1است؟1.1   

2(ایستادنباکمکـنشستنمستقل 1(بلندشدنازوضعیتنشستهـایستادنباکمک
4(نشستنباکمکـغلتزدن 3(بلندشدنازوضعیتنشستهـایستادنمستقل



پـرسش های

چهارگزینه ای

روان شنایس جامع کنکور   

به1ترتیب،1برخی1از1ویژگی1های1رشد1»اخالقی1کودکی«،1»جسمانی1نوجوانی«،1»اجتماعی1نوجوانی«1و1»شناختی1نوجوانی«1کدام1است؟.1   
1(راستگوییـبلوغـبازیهایقاعدهمندـتواناییهایزبانی

2(کمکبهدیگرانـرشدناگهانیـگرایشبههمساالنـرشدقوةاستدالل
3(رعایتحقوقدیگرانـکسبمهارتهایحرکتیدرشتـنزدیکشدنبهخانوادهـکسبهویت

4(شناختهیجاناتخودـافزایشقدـگرایشبههمجنسانـفراحافظه
دو1کودک1که1در1یک1اتاق1مشغول1بازی1هستند1و1یکی1از1آن1ها1لگو1درست1می1کند1و1دیگری1مشغول1ساختن1پازل1است،1احتماال1ًچند1ساله1هستند1و1رفتار1.1   

آن1ها1مربوط1به1کدام1جنبة1رشدشان1است؟1
4(7تا8سالهـشناختی 3(7تا8سالهـاجتماعی 2(4تا5سالهـاجتماعی 1(4تا5سالهـشناختی

کدام1گزینه1نشان1دهندة1یکی1از1مهارت1های1حرکتی1ظریف1است؟.1   
4(پرتابکردنتوپ 3(سینهخیزرفتن 2(لیلیکردن 1(غذاخوردنباقاشق

کودکی1که1با1ورود1یکی1از1دوستان1قدیمی1مادرش1به1خانه1شان،1شروع1به1گریه1می1کند1و1با1نگاه1به1مادرش1از1او1می1خواهد1که1بغلش1کند،1احتماال1ًدر1چه1سنی1.1   
قرار1دارد1و1این1واکنش1او1مربوط1به1کدام1جنبة1رشد1است؟11

4(8ماهگیـهیجانی 3(8ماهگیـاجتماعی 2(2تا3ماهگیـهیجانی 1(2تا3ماهگیـاجتماعی
کدام1گزینه1دربارة1ویژگی1های1رشد1در1دورة1نوجوانی1درست1است؟.1   

2(درابتدایایندوره،نوجوانبهپختگیدورةبزرگسالیمیرسد. 1(دامنةسنی12تا20سالگیرادربرمیگیرد.
4(اهمیتتغییراترشدیایندورهازدورانجوانی،کمتراست. 3(ایندورهحدواسطمیاندورانجوانیوبزرگسالیاست.

)کانون فرهنگی آموزش(.1    صفات1»ثانویة1جنسی«1صفاتی1هستند1که1............... 
2(قابلرؤیتنیستند. 1(بهطورمستقیمبهتولیدمثلمربوطنمیشوند.

4(جزئیازعالئمرشدمحسوبنمیشوند. 3(تغییراتاندامهایجنسیرادربرمیگیرند.
)کانون فرهنگی آموزش(.1    شاخص1ترین1جنبة1رشد1کدام1است1و1رشد1توانایی1های1زبانی1به1کدام1حیطة1رشد1مربوط1می1شود؟ 

2(رشدجسمانیحرکتیـرشدشناختی  1(رشدشناختیـرشداجتماعی
4(رشداجتماعیـرشدشناختی 3(رشدشناختیـرشدجسمانیحرکتی

»ناگهانی1بودن1رشد«1در1دورة1نوجوانی،1به1چه1معناست؟.1   
2(تغییراتسریعدراندامهایداخلیمثلقلبوشش 1(افزایشقدووزنوسپسرشدماهیچهها

4(ایجادبلوغجنسیکهموجبرسشجنسینوجوانمیشود. 3(تغییرسریعتناسببدنوافزایشسریعاندازةبدن
دربارة1رشد1اندام1های1داخلی1بدن1در1دورة1نوجوانی1کدام1عبارت1درست1است؟.1   

1(اندازةقلب3برابرشدهوحجمخونافزایشمییابد.
2(ظرفیتششها2برابرشدهوحجماکسیژندریافتیبیشترمیشود.

3(تغییراتدراندازهوظرفیتقلبوششباعثاحساستوانمندیزیادمیشود.
4(بهدلیلاحساستوانمندیزیاد،حجمکلیخونافزایشمییابد.

کدام1تغییر1نشان1دهندة1ویژگی1جنسی1ثانویه1است؟.1   
4(رشدتخمدانهادردختران 3(رشدبیضههادرپسران 2(رشدرحمدردختران 1(رشدمویزائددرپسران

کدام1مورد1جزء1حوزه1های1اساسی1رشد1جسمانی1دورة1نوجوانی1نیست؟.1   
4(تغییراتفیزیولوژیکیوهورمونی 3(رشدمغزوسیستمعصبی 2(تغییردراندازةقلبوشش 1(رشداستخوانیوعضالنی

کدام1ویژگی1رشد1جسمانی1نوجوانی1یک1تغییر1کیفی1محسوب1می1شود؟1.1   
4(رشدبیشترماهیچهها 3(تغییرتناسببدن 2(افزایشظرفیتشش 1(رشددستگاهتولیدمثل

یکی1از1پیامدهای1ناسازگارانه1تغییرات1شناختی1دوران1نوجوانی1»حساسیت1نسبت1به1انتقاد1دیگران«1است،1در1این1باره،1توصیة1پیشنهادی1چیست؟.1   
2(تاجایممکنانتقادخودرابهصورتغیرمستقیمبیانکنیم. 1(بیشترازانتقاد،ازآنهاتعریفوتمجیدکنیم.

4(بهتراستبهجایانتقادسعیکنیمالگویمناسبیبرایآنانباشیم. 3(بهتراستدرحضوردیگرانازآنانایرادنگیریم.
به1ترتیب1بگویید1در1بیان1تغییرات1نوجوانی1به1کدام1ویژگی1ها1اشاره1می1شود1و1کدام1جنبه1از1رشد1نوجوانی1شگفت1آور1است؟.1   

1(افزایشگرایشبهارتباطباهمساالنـتغییردرویژگیهایمربوطبهتواناییتولیدمثل
2(افزایشسریعاندازةبدنوتغییرتناسبآنـظرفیتسازیحافظه
3(بلوغجنسیـافزایشتحریکپذیریوتغییرسریعحاالتهیجانی

4(رشدوشکلگیریهویتـشکلگیریتفکرفرضی
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تفکر1فرضی1به1چه1معنا1است؟.1   
2(فرضکردنآنچهممکناستدرآیندهاتفاقبیفتد. 1(فرضکردنآنچهدرگذشتهاتفاقافتادهاست.

4(پیشبینیموقعیتباتوجهبهواقعیتهایملموسوبیرونی. 3(استداللکردنبرمبنایفرضیههایعلمی.
کدام1گزینه1مربوط1به1رشد1شناختی1نوجوانی1است؟.1   

2(استداللآنهابرمبنایواقعیتهایملموسوبیرونیاست. 1(تحتتأثیرعواملمحیطی،تسلطآنهابرلغاتزیادمیشود.
4(نسبتبهانتقاددیگرانحساسیتزیادیپیدامیکنند. 3(نحوةعملوانتخابآنهابراساسپردازشادراکیاست.

کدام1گزینه1نشان1دهندة1توجه1گزینشی1نیست؟.1   
2(تمرکزبهتردرحینانجامتکلیف  1(سازگاریباضرورتهایتکلیف

4(انجامهمزمانچندتکلیف 3(توجهپایداربهاطالعاتمرتبطباتکلیف
کدام1گزینه1در1خصوص1تفاوت1حافظة1کودکان1و1نوجوانان1درست1است؟.1   

2(برخالفکودکانقادربهرمزگردانی،اندوزشوبازیابیاطالعاتهستند. 1(بهترازکودکانقادربهظرفیتسازیحافظههستند.
4(بهترازکودکانقادربهتمرکزبراطالعاتمرتبطهستند. 3(برخالفکودکانازتواناییفراحافظهبرخوردارند.

در1خصوص1نوع1تفکر1نوجوانان1و1کودکان،1کدام1گزینه1درست1است؟.1   
1(سرعتتفکرکودکانبیشازنوجواناناست.

2(نوجوانانبرخالفکودکانتوانایینظارت،ارزیابیوتغییرجهتتفکرلحظهبهلحظهرادارند.
3(قدرتظرفیتسازیحافظهدردورةنوجوانیبیشترمیگردد.

4(نوجوانانبیشترازکودکان،براستداللها،قضاوتهاوتصمیمهایشاناشرافدارند.
نوع1پردازش1کودک1و1نوجوان1به1چه1صورت1است؟.1   

1(پردازشنوجوانمفهومیاست،یعنیمفیدبودناشیارابهعواملظاهریآننسبتمیدهد.
2(عملکردکودکانبراساسپردازشمفهومی،یعنیویژگیهایحسیوفیزیکیاست.

3(پردازشغالبنوجوانانمفهومیاستوبهماندگاریوکیفیتیککاالتوجهمیکنند.
4(نوجوانانبراساسپردازشادراکی،تواناییتشخیصاشیارابراساسماندگاریویاکیفیتآندارند.

علت1بروز1پیامدهای1ناسازگارانة1شناختی1در1دورة1نوجوانی1چیست؟.1   
2(افزایشتحریکپذیریبهدلیلتغییراتفیزیولوژیکیوهورمونی 1(عدمپختگیالزمدرنحوةبهکارگیریتواناییهایشناختی

4(تجربةتغییراتناگهانیوزیاددربسیاریازحیطههایرشد 3(رشدفزایندهوبیشازحدتواناییهایشناختی
کدام1گزینه1اشاره1به1تغییر1اساسی1دوران1نوجوانی1دارد؟.1   

4(رشدناگهانی 3(تفکرفرضی 2(رشددستگاهتولیدمثل 1(بلوغ
این1توصیة1پیشنهادی1که1»باید1به1نوجوانان1کمک1کرد1تا1دریابند1جوامع1و1افراد،1آمیزه1ای1از1محاسن1و1معایب1هستند«،1در1ارتباط1با1کدام1دسته1از1نوجوانان1.1   

مصداق1دارد؟
4(نوجوانانمنحصربهفرد 3(نوجوانانباعزتنفسپایین 2(نوجوانانآرمانگرا 1(نوجوانانحساسبهانتقاد

کدام1مورد1بهترین1واکنش1در1برخورد1با1»احساس1منحصربه1فرد1بودن1اغراق1آمیز1نوجوانان«،1به1شمار1می1رود؟.1   
2(بااستداللکردن،آنهارادربارةواقعینبودنایناحساسقانعکنیم. 1(کمککنیمتادریابندکهافرادآمیزهایازمحاسنومعایبهستند.

4(موقتاًتازمانایجاددیدگاهمتعادلتر،عقایدآنانرابپذیریم. 3(ویژگیهایاغراقآمیزآنانرابپذیریموتقویتکنیم.
چگونه1می1توانیم1به1نوجوانانی1که1در1تصمیم1گیری1روزمره1مشکل1دارند،1کمک1کنیم؟.1   

1(ضمنآموزشتصمیمگیریدرست،گاهیبهجایآنانتصمیمگیریکنیم.
2(بهجایآنهاتصمیمگیرینکنیموتصمیمگیریکارآمدرابهآنانآموزشدهیم.
3(آنانرابامسائلسادهترمواجهکنیمتابتوانندبهتدریجتصمیماتدرستبگیرند.
4(ابتدادرتصمیمگیریبهآنانکمککنیموپسازمدتیبهآنهااستقاللبدهیم.

)کانون فرهنگی آموزش(.1    کدام1یک1از1رفتارهای1زیر1را1می1توان1به1تغییرات1شناختی1دورة11نوجوانی1نسبت1داد؟ 
1(امیربرایاینکهفرمولهایریاضیدرذهنشبماندازتصویرسازیذهنیاستفادهمیکند.

2(میناهمیشهبهجایخواهرشتصمیمگیریمیکند.
3(محسنشکایتمیکندکهنمیتواندبراطالعاتمتمرکزشودوضرورتتکلیفرادرکنمیکند.

4(شیرینمفیدبودنیککاالرابهاندازةورنگآننسبتمیدهد.
کدام1یک1از1تغییرات1رشد1شناختی1نوجوانی1از1نظر1کمی11و1کیفی1بودن1با1بقیه1متفاوت1است؟1.1   

4(رمزگردانیبهتراطالعات 3(گزینشیترشدنتوجه 2(رسیدنبهتفکرفرضی 1(افزایشسرعتتفکر



پـرسش های

چهارگزینه ای

روان شنایس جامع کنکور   

اینکه1یک1دانش1آموز1تالش1می1کند1تا1با1خالصه1نویسی1و1طبقه1بندی1مطالب1درسی،1آن1ها1را1بهتر1به1حافظه1بسپارد،1ناشی1از1کدام1ویژگی1رشد1شناختی1در1.1   
نوجوانی1است؟1

4(ارزیابیونظارتبرتفکر 3(مهارتفراحافظه 2(افزایشسرعتتفکر 1(ظرفیتسازیحافظه
علت1اینکه1یک1نوجوان1هنگام1نماز1خواندن1می1تواند1جلوی1حواس1پرتی1خود1را1بگیرد1و1حضور1قلب1داشته1باشد،1چیست؟.1   

4(هویتمثبتبرایخودقائلاست. 3(دارایتوجهگزینشیاست. 2(مهارتکنترلهیجاندارد. 1(ازپردازشمفهومیبرخورداراست.
علت1افزایش1تحریک1پذیری1نوجوانان1و1تغییر1سریع1حاالت1هیجانی1آنان1کدام1است؟.1   

2(هدایتنشدنوبهکارگیرینادرستهیجانات 1(برخوردنامناسباطرافیانوحساسیتزیاددوراننوجوانی
4(آگاهیازهیجاناتبیشتروبرقراریتعاملبامحیطمتنوعتر 3(تغییراتفیزیولوژیکیوهورمونیگستردةایندوران

کدام1عبارت1در1خصوص1رشد1هیجانی1دورة1نوجوانی1و1برخورد1درست1با1این1تغییرات1درست1است؟.1   
1(الزمةهدایتهیجانهایزودگذرایندوران،کسبمهارتهایمناسبمثلورزشکردنویاکنترلخشماست.
2(هیجانات،منبعرفتارهایمثبتوسازندههستندکهبهدلیلتغییراتفیزیولوژیکیایندورانپرخطرمیگردند.

3(درایندورههیجاناتمنفیموجبافزایشتحریکپذیریوتغییراتسریعحاالتهیجانیآنانمیگردد.
4(هیجاناتمنبعرفتارهایمخربوپرخطرهستند،بنابراینباآموزشمهارتهایخاصآنهاراهدایتمیکنیم.

بیشترین1تحوالت1اخالقی1و1ارزشی1را1کدام1گروه1های1سنی1تجربه1می1کنند؟.1   
4(بزرگساالن 3(جوانان 2(کودکاندبستان 1(نوجوانان

در1تعامالت1اجتماعی،1گرایش1طبیعی1نوجوان1به1سمت1کدام1گروه1است؟.1   
4(اعضایخانواده 3(افرادجنسمخالف 2(گروههمساالن 1(افرادهمجنس

دستیابی1به1»هویت«1از1جمله1تغییرات1رشدی1کدام1حیطه1و1کدام1گروه1سنی1است؟.1   
4(اجتماعیـنوجوانی 3(شناختیـکودکیدوم 2(شناختیـنوجوانی 1(اجتماعیـکودکیدوم

در1خصوص1»هویت«1و1اجزای1آن،1کدام1گزینه1نادرست1است؟.1   
1(ویژگیهایجسمی،جنسی،اجتماعی،شناختی،اخالقی،هیجانی،آرمانیوشغلیرادربرمیگیرد.

2(موجبتمایزهرفردبادیگراناست.
3(هویتپاسخبهسؤال»منکیستم«استکهذهنهرفردبهخصوصکودکانونوجوانانرادرگیرکردهاست.

4(شاملطرزفکر،عقایدونحوةارتباطفردبادیگراناست.
»ایفای1نقش1جنسیتی1جهت1نشان1دادن1رفتارهای1زنانه1یا1مردانه«،1مربوط1به1کدام1ویژگی1هویت1است؟.1   

4(جسمی 3(جنسی 2(اجتماعی 1(روانی
کدام1دسته1از1نوجوانان1به1لحاظ1روانی1نسبت1به1سایر1همساالن1خود،1سالم1ترند؟.1   

2(آنهاییکهبرایخودهویتمثبتیقائلاندوخودرادوستدارند. 1(آنهاییکهدرآغازنوجوانیهویتخودراشکلدادهاند.
4(آنهاییکهباهیجاناتمنفیکمتریروبهرومیشوند. 3(آنهاییکهازنظامباورهاوارزشهایاخالقیبیشتریبرخودارهستند.

علی1  1ساله1است.1او1در1یک1گردش1خانوادگی1در1حضور1همراهان1دیگر1به1پدر1خود1بی1احترامی1می1کند.1کدام1مشکل1در1دورة1رشد1او1باعث1ایجاد1این1رفتار1.1   
)کانون فرهنگی آموزش( شده1است؟ 

4(عدمتبدیلشناختبهباوراخالقی 3(بحرانهویت 2(سردرگمینقش 1(عدمتکاملرشداجتماعی
به1ترتیب1»شــکل1گیری1هویت«،1»بروز1رفتارهایی1که1بالفاصله1با1پشیمانی1همراه1است«1و1»سوءاســتفاده1نکردن1از1دیگران«1در1کدام1یک1از1جنبه1های1رشد1.1   

نوجوانی1مورد1بررسی1قرار1می1گیرد؟
4(شناختیـاخالقیـاجتماعی 3(اجتماعیـهیجانیـاخالقی 2(شناختیـهیجانیـاجتماعی 1(اجتماعیـاخالقیـاخالقی

)کانون فرهنگی آموزش(.1    هویت،1..............،1.................1و1نحوة1......................1را1شامل1می1شود. 
2(طرزفکرـعقایدـارتباطفردبادیگران 1(جستوجویخویشتنـاجتماعیبودنـتعاملبادیگران

4(خودآرمانیـخودواقعیـتعاملایندوبایکدیگر 3(مذهبـاخالقـشناختفردازجهان
فرایند1رشد1درک1اخالقی1در1نوجوانی،1تحت1تأثیر1کدام1یک1از1جنبه1های1رشد1است؟1.1   

4(اجتماعیوهیجانی 3(هیجانیوشناختی 2(شناختیواجتماعی 1(جسمانیواجتماعی
کدام1مورد1از1جمله1دالیل1تبدیل1رفتارهای1مثبت1و1سازنده1به1رفتارهای1مخرب1و1پرخطر1نوجوانی1نیست؟.1   

2(بهکارگیریغلطهیجانها 1(عدماستفادهازمهارتهایکنترلهیجان
4(مختلشدنترکیباتهورمونی  3(جهتدادننادرستبههیجانات

کدام1عامل1در1دوران1نوجوانی1و1جوانی1موجب1قضاوت1بهتر1و1واکنش1دقیق1تر1فرد1دربارة1مسائل1اخالقی،1ارزشی1و1دینی1می1شود؟.1   
4(رشدسریعاجتماعی 3(رشدسریعاخالقی 2(رشدسریعشناختی 1(رشدسریعهیجانی



2
درس

   

کدام1گزینه1جزء1عواملی1که1زمینه1های1رشد1ارزش1های1اخالقی1را1در1نوجوانی1افزایش1می1دهد،1نیست؟.1   
2(بروزاحساسخودمختارینسبتبهوالدین  1(جستوجویهویت
4(درگیریبیشتربامسائلاخالقیوارزشی  3(تغییرنوعروابطاجتماعی

کدام1یک1از1جمالت1زیر1به1»هویت1اخالقی«1دورة1نوجوانی1ارتباطی1ندارد؟.1   
2(منفردیصادقومهربانهستم. 1(منآدمیدینداروانساندوستهستم.

4(منفقطبهمصالحخودماهمیتمیدهمومسائلدیگرانربطیبهمنندارد. 3(منازمسافرترفتنوتفریحکردنبادوستانملذتمیبرم.
نحوة1پاسخ1دهی1نوجوان1به1انواع1جمالت1مرتبط1با1»رشد1اخالقی«،1بر1کدام1جزء1شناختی1در1رفتار1او1تأثیر1می1گذارد؟.1   

4(قضاوت 3(هیجان 2(توجه 1(تصمیمگیری
رابطة1شناخت1و1اخالق1در1دورة1نوجوانی1به1چه1شکل1است؟.1   

1(رشددرکاخالقیبهشکلگیریشناختوابستهنیست.
2(دربیشترمواردداشتنشناخت،بهرفتاراخالقیمنجرمیشود.

3(شرطتبدیلشدنشناختبهاخالق،شکلگیریباورهاوارزشهااست.
4(داشتنشناخت،شرطکافیبرایشکلگیریاخالقاست.

»شخصی1که1می1داند1مسواک1زدن1موجب1سالمتی1و1حفظ1دندان1ها1می1شود،1ولی1در1مسواک1زدن1سهل1انگاری1می1کند«،1در1کدام1مورد1دچار1اشکال1است؟.1   
4(دانش 3(باور 2(شناخت 1(هیجان

در1خصوص»خوِد1آرمانی«1و1»خوِد1واقعی«1فرد1در1دورة1نوجوانی،1همة1گزینه1ها1درست1است؛1به1جز1.....................1   
1(درروندطبیعیزندگیانتظارمیرودکهنوجوانانبرایکاهشفاصلةخودآرمانیوواقعی،بهجایرؤیاپردازیتالشکنند.

2(منظوراز»خودآرمانی«ویژگیهاییاستکهفرددوستداردداشتهباشد.
3(منظوراز»خودواقعی«همانویژگیهایفردیاستکههرفرددارد.

4(استفادهازپدیدةرؤیاپردازیدردورةنوجوانیبرایکمکردنفاصلة»خودآرمانی«و»خودواقعی«،غیرطبیعیاست.
)خارج 98(.1    روان1شناسی1بر1کدام1مرحله1از1رشد1انسان1بیشتر1تأکید1می1کند؟ 

4(تمامیمراحلرشد 3(کودکیونوجوانی 2(نوزادیوکودکی 1(نوجوانیوجوانی
)سراسری 98(.1    این1بیان1نوجوان1»من1فقط1به1مصالح1خودم1اهمیت1می1دهم1و1مسائل1دیگران1به1من1مربوط1نیست.«1به1کدام1جنبه1از1رشد1مربوط1می1شود؟ 

4(هیجانی 3(شناختی 2(اجتماعی 1(اخالقی
دو1گلوله1خمیر1گرد1و1مســاوی1را1جلوی1کودک1 1ساله1روی1دو1کفة1ترازو1قرار1می1دهیم1و1ســپس1آن1ها1را1از1روی1ترازو1برمی1داریم1و1یکی1را1به1شکل1مار1.1   

درمی1آوریم.1قبل1از1قرار1دادن1مجدد1آن1ها1بر1روی1ترازو1از1کودک1می1پرسیم1که1آیا1دو1گلوله1باز1هم،1وزن1مساوی1دارند؟1پاسخ1می1دهد1که1خیر!1گلوله1ای1که1
به1شکل1مار1درآمده1است،1وزن1بیشتری1خواهد1داشت.1این1پاسخ1ناشی1از1چیست؟1

2(عدمدرنظرگرفتناحتماالتمختلف 1(عدماشرافبرقضاوتهاواستداللها
4(عدمبرخورداریازپردازشمفهومی 3(عدمتمرکزبراطالعاتمرتبطباتکلیف

)سراسری 98(.1    به1تغییرات1بدنی1و1جنسی1که1جزئی1از1عالئم1رشد1و1قابل1رؤیت1هستند،1چه1می1گویند؟ 
4(ویژگیثانویةجنسی 3(ویژگیاولیةجنسی 2(رسشجنسی 1(بلوغجنسی

)خارج 96 با اندکی تغییر(.1    تفکر1فرضیه1سازی1در1دورة1نوجوانی1به1کدام1ویژگی1اشاره1دارد؟ 
2(محدودبهزمانحالاست.  1(باواقعیتمطابقتدارد.

4(عالوهبرواقعیتمیتواندبهصورتاحتمالیصورتبگیرد. 3(ازطریقاستداللاستقراییشکلمیگیرد.
کدام1عبارت1دربارة1رشد1درست1است؟.1   

1(ابتداییترینوشاخصترینجنبةرشد،رشدجسمانیـحرکتیاست.
2(اززمانتولدتانوجوانیرشداجتماعیباسرعتوتغییراتبسیاریهمراهاست.

3(دورةنوجوانیباشدیدترینوگستردهترینتغییراتهیجانیهمراهاست.
4(دورةنوجوانینسبتبهسایردورههایرشداهمیتزیادیدارد.

)سراسری 99(.1    کدام1عبارت،1درمورد1تغییرات1جسمانی،1هیجانی1و1اجتماعی1نوجوانان1درست1است؟ 
2(تواناییهایشناختیخودرابهخوبیبهکارمیبرند. 1(بینسنین14تا19سالگیبهبلوغمیرسند.

4(ازلحاظاجتماعیارزشزیادیبرایگروههمساالنقائلهستند. 3(حاالتهیجانیباثباتیکهدارندبهندرتتغییرمیکنند.
)خارج 99(.1    کدام1عبارت،1در1خصوص1»رشد1جسمانی1در1دورة1نوجوانی«1درست1است؟ 

2(اندازهوظرفیتُششوقلبافزایشپیدامیکند. 1(رشدجسمانیبهتدریجصورتمیگیرد.
4(یکسالقبلازافزایشقدووزن،ماهیچههارشدبیشتریمیکنند. 3(تناسباندازةبدنبهسرعتوناگهانیبهثباتمیرسد.



  احساس )محرک های محیطی را چگونه دریافت می کنیم؟(
با1توجه1به1مبحث1»احساس«،1چرا1برخی1از1زندانیان1خاطی1را1جهت1تنبیه1به1اتاق1انفرادی1انتقال1می1دهند؟1.1   

2(بابهرهگرفتنازپدیدة»جبرانحسی«بهجبراناشتباهاتخودبپردازند. 1(درشرایطیشبیهمحرومیتحسیقرارگیرندکهآزاردهندهاست.
4(حواساصلیآنها،برایدریافتمحرکاتبیرونیازکاربیفتد. 3(درشرایطدریافتتکحسیقراربگیرند.

مهشــید1در1کنار1پدر،1مادر1و1برادر1کوچک1ترش1علی،1در1حال1دیدن1مســابقة1فوتبال1استقالل1و1پرسپولیس1بودند1که1زنگ1تلفن1به1صدا1درآمد،1مهشید1و1.1   
پدر1و1مادر1به1تلفن1نگاه1کردند1و1مهشید1به1حالت1اعتراض1گفت:1»چه1بی1موقع!«.1در1این1موقعیت،1در1ارتباط1با1زنگ1تلفن،1کدام1پدیده1ها1شکل11گرفته1است؟

1(شنیدنصدایزنگبرایهرچهارنفر)توجه(ـگفتنعبارت»چهبیموقع«)ادراک(ـنگاهکردنهرسهنفربهتلفن)ادراک(
2(شنیدنصدایزنگبرایهرچهارنفر)احساس(ـنگاهسهنفربهتلفن)توجه(ـاعتراضمهشیدبهفردپشتتلفن)توجه(
3(شنیدنصدایزنگبرایهرچهارنفر)احساس(ـنگاهسهنفربهتلفن)توجه(ـاعتراضمهشیدبهفردپشتتلفن)ادراک(

4(شنیدنصدایزنگبرایهرچهارنفر)توجه(ـگفتنعبارت»چهبیموقع«)ادراک(ـنگاهکردنسهنفربهتلفن)توجه(
)کانون فرهنگی آموزش(.1    به1ترتیب1هر1یک1از1موارد1مشخص1شده1در1متن1زیر،11به1کدام1یک1از1مراحل1شناخت1مربوط1می1شود؟1 

 »محمد1با1پدر1خود1به1یک1روســتا1ســفر1می1کند.1او1در1روســتا1گل1های1رنگارنگ1زیادی1را1می1بیند؛1اما1به1گل1های1زرد1رنگ1عالقة1بیشتری1نشان1می1دهد.
او1این1منظره1را1به1ذهن1می1ســپارد1و1این1خاطره1سال1ها1در1یاد1او1می1ماند.1هر1بار1با1تداعی1آن11گل1ها1زمزمه1می1کند1که:1»ای1کاش1نظیر1این1گل1ها1را1در1باغچة1

خانة1خود1داشتیم؛1اما1افسوس1که1به1دلیل1آلودگی1هوا1در1شهر،1این1امکان1وجود1ندارد.«
4(توجهـحافظهـتفکر 3(حافظهـاحساسـادراک 2(احساسـتفکرـحافظه 1(ادراکـتوجهـاحساس

شخصی1که1هنگام1تماشای1یک1فیلم1سینمایی،1بعد1از1گذشت1چند1دقیقه1متوجه1می1شود1در1این1مدت1به1اتفاقات1روز1گذشته1فکر1می1کرده1و1فیلم1را1ندیده،1.1   
)کانون فرهنگی آموزش( در1کدام1فرایند1دچار1مشکل1شده1است؟ 

4(ادراک 3(انتخابمحرک 2(تمرکز 1(توجه
اگر1در1زنگ1تفریح1مدرسه1در1حیاط1مشغول1بازی1باشید1و1با1شنیدن1صدای1ناظم1به1سمت1او1برگردید،1چه1اتفاقی1افتاده1است؟1.1   

2(محرِکاحساسشده،انتخابشدهاست.  1(توجهپایدارشکلگرفتهاست.
4(تحریکحواسازسویمحرکبهمیزانالزمنرسیدهاست. 3(محرِکانتخابشده،تعبیرشدهاست.

کدام1توضیح1دربارة1خانمی1که1با1چشیدن1غذا1در1حین1آشپزی1می1گوید:1»طعم1آن1بیش1از1حد1شور1شده،«1کامل1تر1است؟.1   
2(محرکهایبیرونیرابهاطالعاتروانشناختیمعنادارتبدیلکردهاست. 1(محرکهایانتخابشدهرانگهداریکردهاست.

4(اطالعاتروانشناختیمعنادارراازمحیطبیرونیدریافتکردهاست. 3(محرکهایاحساسشدهراانتخابکردهاست.
دیدگاه1تکاملی،1احساس1محرک1های1بیرونی1را1برای1موجودات1زنده،1خصوصا1ًانسان1...............1.1   

2(عاملبرقراریارتباطبامحیطمیداند.  1(الزمةبقامیداند.
4(الزمةشناختازمحیطمیداند.  3(امریطبیعیوغیرارادیمیداند.

این1موضوع1که1»اگر1بتوانیم1مطلب1شنیده1شده1را1به1صورت1ترسیمی1و1نوشتاری1تبدیل1کنیم،1یادگیری1آن1راحت1تر1خواهد1شد«،1براساس1کدام1پدیده1است؟.1   
4(تحریکحسی 3(دریافتچندحسی 2(محرومیتحسی 1(جبرانحسی

در1ارتباط1با1حواس1پنج1گانه،1می1توان1گفت1تحریک1هر1یک1از1گیرنده1های1حسی1به1چه1عاملی1بستگی1دارد؟.1   
4(آشناییبامحرک 3(شدتمحرک 2(تنوعمحرک 1(احساسمحرک

اینکه1افراد1ناشنوا،1توانایی1بیشتری1در1لب1خوانی1دارند،1نشان1دهندة1کدام1پدیده1است؟1.1   
4(جبرانحسی 3(دریافتتکحسی 2(محرومیتحسی 1(دریافتچندحسی

آزمایش1های1مربوط1به1فقدان1حواس1در1چه1شرایطی1انجام1شد1و1نتیجة1آن،1چه1بود؟1.1   
1(محرومیتحسیـاحساسبرایبقایموجوداتزندهضروریاست.

2(جبرانحسیـهمةموجوداتزندهبهخصوصانسانهانیازبهاحساسدارند.
3(محرومیتحسیـهمةموجوداتزندهبهخصوصانسانهانیازبهاحساسدارند.

4(جبرانحسیـاحساسبرایبقایموجوداتزندهضروریاست.
)سراسری 98(.1    کدام1عبارت،1بیانگر1مفهوم1»ادراک«1است؟1 

4(فرایندتفسیرمحرکهایانتخابی 3(فرایندبازنماییاطالعات 2(تحریکگیرندههایحسی 1(حلمسئلهوتصمیمگیری
)خارج 98(.1    در1روان1شناسی1حداقل1انرژی1الزم1برای1تحریک1اندام1حسی1را1چه1می1نامند؟ 

4(آستانةمطلق 3(شدتمحرک 2(احساس 1(ادراک
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)خارج 91(.1    کدام1مورد1نشانة1ادراک1است؟1 
2(بهطرفصدایشدیدوناگهانیبرگشتن 1(بازکردنپنجرهبهعلتاحساسگرما

4(فرارکردنسوسکهاازنورچراغ  3(ترشحکردنبزاقدرمقابلترشی
)سراسری 94(.1    فرق1احساس1و1ادراک،1کدام1است؟1 

2(احساستمایالتهیجانیاستاماادراکجنبةشناختیدارد. 1(احساسپردازشدادههاوادراکتواناییبازنماییآنهاست.
4(ادراکبهتفسیرومعنابخشیبهاطالعاتمربوطمیشودنهدریافتسادةآنها. 3(ادراکتأثیرگیرندههایحسیاستواحساسنتیجةهرادراک.

اینکه1برای1خانم1ها1درد1زایمان1به1مراتب1قابل1تحمل1تر1از1درد1ناشی1از1جراحی1کلیه1است،1احتماال1ًبه1این1دلیل1است1که1................1   
2(زنانمقاومترازمردانهستند. 1(آستانةتحملدرددرافرادتفاوتدارد.

4(اجباربهتحملدردموجبکاهشآنمیشود. 3(عواملروانشناختیدرتحملدردمؤثراست.

  توجه )محرک های محیطی را چگونه انتخاب می کنیم؟(
دربارة1دو1مفهوم1»توجه«1و1»تمرکز«،1همة1گزینه1ها1درست1است؛1به1جز1................1   

2(پایداریومداومتدرتوجهبهیکموضوع،بهمعنایتمرکزاست. 1(ایندوضمننزدیکیزیاد،باهمتفاوتدارند.
4(بهدلیلتفاوتدومفهومتوجهوتمرکز،همةافرادقادربهتفکیکآنهانیستند. 3(تمرکزالزمةتوجهکردنبهیکمحرکخاصاست.

با1ورود1معلم1به1کالس1و1شروع1درس،1دانش1آموزان1شرایط1زیر1را1تجربه1می1کنند؛1کدام1گزینه1به1ترتیب1در1این1رابطه1درست1است؟.1   
الف(1برخی1با1دقت1درس1را1گوش1داده1و1تا1انتها1متوجه1مطالب1درسی1می1شوند.

ب(1برخی1از1همان1ابتدا1درگیر1مشکالت1ذهنی1خود1بوده1و1تا1انتها1نیز1این1درگیری1ادامه1دارد.
ج(1برخی1ممکن1است1با1دقت1گوش1دهند1ولی1پس1از1مدتی1ذهن1آنان1نیز1معطوف1به1چیزهای1دیگر1گردد.

2(فقطتمرکزـتوجهبدونتمرکزـتوجهبدونتمرکز 1(توجهوتمرکزـعدمتوجهوعدمتمرکزـفقطتوجه
4(فقطتوجهـعدمتوجهوعدمتمرکزـتمرکزبدونتوجه 3(توجهوتمرکزـتوجهبدونتمرکزـفقطتمرکز

)کانون فرهنگی آموزش(.1    به1ترتیب1موارد1زیر1به1کدام1منبع1توجه1اشاره1دارند؟ 
الف(1زمانی1که1پدر1شما1قرار1است1از1سفر1بازگردد،1در1فرودگاه1هر1فردی1را1از1فاصلة1دور،1پدرتان1تلقی1می1کنید.

ب(1با1پخش1شدن1آهنگ1به1آن1گوش1می1دهیم.
ج(کسی1که1گربة1خانگی1دارد،1نسبت1به1شنیدن1صدای1گربه1ها1در1بیرون1خانه1حساس1تر1است.

2(تحریکحواسـحافظهـانتظاراتافراد 1(سبکپردازشـسبکپردازشـتحریکحواس
4(تحریکـحواستحریکحواسـحافظه 3(انتظاراتافرادـتحریکحواسـحافظه

فرض1کنید1غرق1تماشای1یک1فیلم1سینمایی1هستید1و1در1همین1حین1مادرتان،1شما1را1برای1صرف1شام1صدا1می1زند؛1ممکن1است1با1وجود1شنیدن1صدای1مادر،1.1   
واکنشی1نشان1ندهید1و1پس1از1پایان1فیلم1بگویید:1»مثل1اینکه1من1را1صدا1زدید،1کاری1داشتید؟«؛1کدام1پدیده1با1این1رویداد1ارتباط1بیشتری1دارد؟

4(رددرست 3(خوگیریوآفتتمرکز 2(آگاهینسبی 1(عدمتوجه
زمانی1که1با1یکی1از1دوستان1خود1قرار1مالقات1دارید،1هر1فردی1را1که1از1دور1می1بینید،1آن1دوست1تلقی1می1کنید؛1این1مطلب1تحت1تأثیر1کدام1عامل1است؟.1   

4(سبکپردازشوانتظارات 3(خطایادراکی 2(آگاهینسبی 1(اطالعاتموجوددرحافظه
اصطالحا1ًبه1فرایند1تسهیل1دریافت1محرک1بعد1از1ارائة1پیشین1آن1چه1می1گویند؟.1   

4(تداخل 3(دریافتتکحسی 2(آمادهسازی 1(انتقال
کدام1گزینه1به1ترتیب1تکمیل1کنندة1جاهای1خالی1هر1یک1از1عبارات1زیر1است؟.1   

الف(1تعبیر1و1تفسیر1کردن1و1معنی1و1مفهوم1و1سازمان1دادن1به1محرک1های1...............1شده،1»ادراک«1نام1دارد.1
ب(1اغلب1به1دلیل1...............1میان1دو1مفهوم1توجه1و1تمرکز،1همة1افراد1قادر1به1تفکیک1آن1دو1نیستند.

4(احساسـارتباطنزدیک 3(احساسـفاصلةزمانیکم 2(توجهـفاصلةزمانیکم 1(توجهـارتباطنزدیک
پدیدة1آماده1سازی،1مبتنی1بر1چه1عاملی1است1و1در1این1خصوص1کدام1رابطه1صحیح1است؟.1   

1(آگاهینسبیبهمحرکهاـهرچهآگاهیبیشترباشد،نوعتوجهارادیترخواهدبود.
2(آشنایینسبیبامحرکهاـهرچهآشناییبیشترشود،توجهآگاهانهبهترشکلخواهدگرفت.

3(آشنایینسبیبامحرکهاـهرچهآگاهیبیشترباشد،نوعتوجهارادیترخواهدبود.
4(آگاهینسبیبهمحرکهاـهرچهآشناییبیشترشود،توجهآگاهانهبهترشکلخواهدگرفت.

یک1آرایشگر1را1در1حال1عبور1از1بازارچة1کفش1در1نظر1بگیرید،1اگر1بعدا1ًاز1او1بپ1رسید:1»آیا1فروشگاه1کفش1نادر1را1دیده1ای؟«1ممکن1است1به1شما1بگوید:1»مگر1.1   
در1این1مسیر1کفش1فروشی1وجود1داشت؟«1به1نظر1شما1علت1این1بی1توجهی1به1کدام1عامل1مربوط1است؟

4(سبکپردازش 3(اطالعاتموجوددرحافظه 2(آشنایینسبیبامحرک 1(خوگیری
فردی1پس1از1خرید1مقدار1زیادی1طال1از1یک1طالفروشی1از1آنجا1خارج1می1شود1و1به1هر1موتورسواری1که1به1سمت1او1می1آید،1توجه1می1کند؛1چون1فکر1می1کند1.1   

می1خواهند1کیف1او1را1بزنند.1در1این1موقعیت1کدام1یک1از1منابع1توجه1نقش1بیشتری1داشته1اند؟
4(اهمیتتکلیف 3(سبکپردازشوانتظارات 2(اطالعاتموجوددرحافظه 1(تحریکحواس



پـرسش های

چهارگزینه ای

روان شنایس جامع کنکور   

زمانی1که1قصد1خرید1ساعت1مچی1داریم،1ممکن1است1ناخودآگاه1به1دنبال1برندی1بگردیم1که1قباًل1آن1را1دست1یکی1از1بازیگران1سینما1دیده1ایم.1انجام1این1عمل1.1   
نشان1دهندة1کدام1پدیدة1روان1شناختی1است؟

4(اثرنهفتگی 3(انتقال 2(خوگیری 1(آمادهسازی
کدام1عامل1باعث1می1شود1فرد1به1تدریج1کمتر1به1یک1موضوع1توجه1کند؟.1   

4(گوشبهزنگی 3(تغییراتدرونیمحرک 2(درگیریذهنی 1(آشنایینسبیبامحرک
اثربخشی1»تبلیغات1تجاری«1با1کدام1یک1از1پدیده1های1روان1شناسی1قابل1توجیه1است؟.1   

4(آمادهسازی 3(توجهارادی 2(آشنایینسبی 1(تحریکحسی
فرد1  1ساله1ای1که1در1دوران1کودکی1کارتن1»خانوادة1دکتر1ارنست«1را1دیده1است،1با1پخش1دوبارة1آن1در1تلویزیون1توجهش1بیشتر1از1کسی1که1این1کارتن1را1.1   

ندیده1جلب1می1شود.1در1این1مورد1می1توان1گفت1...............1
2(سبکپردازشافرادوانتظاراتآنهاباعثانتخابمحرکهایخاصیشدهاست. 1(اطالعاتموجوددرحافظهمنجربهتوجهشدهاست.

4(آشنایینسبیبامحرک،توجهراافزایشدادهاست. 3(درگیریوانگیختگیذهنیزمینةافزایشتمرکزرافراهمکردهاست.
کدام1گزینه1از1منابع1»توجه«1نیست؟.1   

4(اطالعاتموجوددرحافظه 3(تحریکحواسپنجگانه 2(یکنواختیوثباتنسبی 1(سبکپردازشوانتظاراتافراد
یکی1از1علت1های1توقف1بسیاری1از1دانش1آموزان1در1مطالعة1یک1موضوع1خاص،1با1وجود1پیشرفت1های1اولیه1ای1که1داشته1اند،1چیست؟.1   

4(فقدانانگیزه 3(خوگیری 2(عدمتوجه 1(عدمآمادهسازی
دربارة1»آماده1سازی«،1همة1گزینه1ها1درست1اند؛1به1جز1................1   

1(محرکرایکباربهفردارائهمیکنیمتادفعةبعدآنراراحتتردریافتکند.
2(ذهنافرادراازقبلآمادةانجامکاریافعالیتموردنظرمیکنیم.

3(ازقبلافرادراجهتانجامکارهایمختلفانتخابمیکنیم.
4(باارائةیکمحرکمقدماتی،ذهنفردراآمادةدریافتمحرکاصلیمیکنیم.

چرا1یک1طراح1لباس1به1هنگام1گفت1وگو1با1دیگران،1به1طرز1لباس1پوشیدن1آن1ها1بیشتر1توجه1می1کند؟.1   
2(درگیریوانگیختگیذهنی،تمرکزاوراباالمیبرد. 1(بهدلیلارائةپیشینمحرک،تحتتأثیرپدیدةآمادهسازیقرارمیگیرد.
4(محرکموردنظرراباچندحسدریافتمیکند. 3(اطالعاتموجوددرحافظه،توجهاوراتحتتأثیرقرارمیدهد.

علت1تحمل1بیشتر1ســروصدای1اتومبیل1های1در1حال1حرکت1برای1کسانی1که1منزل1آن1ها1در1کنار1بزرگراه1ها1و1یا1خیابان1های1پرترافیک1قرار1دارد1نسبت1به1.1   
دیگران1چیست؟

4(شدتمحرک 3(ازدستدادنمحرک 2(پدیدةخوگیری 1(درگیریوانگیختگیذهنی
)خارج 99(.1    وقتی1ارائة1پیشین1محرک،1دریافت1بعدی1آن1را1آسان1می1کند،1با1کدام1مفهوم1روان1شناختی1سروکار1داریم؟ 

4(تکمیل 3(مشابهت 2(خوگیری 1(آمادهسازی
ایجاد1تنوع1رنگی1و1تصویری1)عناصر1زیباشناختی1متن(،1در1تدوین1کتب1درسی1به1منظور1رعایت1کدام1عامل1مؤثر1در1ایجاد1تمرکز1است1و1باعث1از1بین1بردن1.1   

تأثیر1منفی1کدام1عامل1می1شود؟
2(تغییراتدرونیمحرکهاـیکنواختیوثباتنسبی 1(آشنایینسبیبامحرکموردتوجهـگوشبهزنگی

4(یکنواختیوثباتنسبیـآشنایینسبیباموضوعموردتوجه 3(درگیریوانگیختگیذهنیـهشدارکاذب
با1توجه1به1عوامل1مؤثر1بر1تمرکز1و1خوگیری،1به1ترتیب1مصداق1هر1یک1از1عبارت1های1زیر1به1درستی1در1کدام1گزینه1اشاره1شده1است؟ )کانون فرهنگی آموزش(.1   

ب(1مطالعه1از1زوایای1متفاوت1و1صورت1های1مختلف 1 1 الف(1مؤثر1بودن1ایجاد1هدف1و1اهمیت1دهی1به1آن1
د(1تنوع1و1جذابیت1به1لحاظ1معنایی ج(1استفاده1از1رنگ1های1مختلف1و1خط1کشیدن1روی1واژگان1مهم1

1(تغییراتدرونیمحرکهاـکاهشآشنایینسبیبامحرکـدرگیریوانگیختگیذهنیـیکنواختیوثباتنسبی
2(آشنایینسبیبامحرکـتغییراتدرونیمحرکهاـدرگیریوانگیختگیذهنیـیکنواختیوثباتنسبی

3(درگیریوانگیختگیذهنیـکاهشآشنایینسبیبامحرکـعدمیکنواختیوثباتنسبیـتغییراتدرونیمحرکها
4(درگیریوانگیختگیذهنیـتغییراتدرونیمحرکهاـعدمیکنواختیوثباتنسبیـآشنایینسبیبامحرک

اگر1در1تألیف1کتاب1کمک1آموزشی1به1عواملی1همچون1استفاده1از1رنگ1دوم1و1مصور1کردن1برخی1از1صفحات1توجه1شود،1به1کدام1یک1از1عوامل1ایجاد1تمرکز1.1   
)کانون فرهنگی آموزش( تأکید1شده1است؟ 

4(تغییراتدرونیمحرکها 3(آمادهسازی 2(ثباتنسبی 1(درگیریوانگیختگی
»مطالعة1بخشی1از1درس1و1سپس1قدم1زدن،1استراحت1و1خوردن1میان1وعده1و1پس1از1استراحت1کوتاه،1ادامة1مطالعه«،1برای1از1بین1بردن1آثار1منفی1کدام1عامل1.1   

توصیه1می1شود؟
4(یکنواختیوثباتنسبی 3(آشنایینسبیبامحرک 2(تغییراتدرونیمحرک 1(انگیختگیذهنی

فردی1با1مطالعة1چند1صفحه1کتاب1ابراز1خستگی1می1کند،1درحالی1که1فرد1دیگر1می1گوید:1»تازه1راه1افتاده1ام«.1این1موضوع1نشان1دهندة1چیست؟.1   
2(تغییراتدرونیمحرکهامتفاوتاست. 1(انگیختگیروانشناختیانسانهامتفاوتاست.

4(سبکپردازشافرادوانتظاراتآنهامتفاوتاست. 3(سوختوسازفیزیولوژیکیانسانهامتفاوتاست.
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عدم1دریافت1ابعاد1جدید1یک1موضوع1نتیجة1چیست1و1راهکار1خروج1از1آن1چیست؟.1   
2(انگیختگیذهنیـایجادهدفواهمیتدهیبهآن 1(ثباتنسبیـخطکشیدنزیرواژههایمهم

4(تغییراتدرونیمحرکهاـاستفادهازرنگهایمختلف 3(آشنایینسبیبامحرکـاستراحتکردندرحینمطالعه
اینکه1اگر1موضوع1مورد1توجه1به1لحاظ1معنایی،1شرایط1متنوع1و1جذابی1داشته1باشد،1عادت1را1از1بین1می1برد،1مربوط1به1اثربخشی1کدام1یک1از1عوامل1ایجاد1تمرکز1است؟.1   

4(یکنواختیوثباتنسبی 3(تغییراتدرونیمحرکها 2(گوشبهزنگی 1(درگیریذهنی
در1خصوص1»خوگیری«1و1»آفت1تمرکز«1کدام1گزینه1درست1است؟.1   

1(ازعواملمهمآنمیتوان»تغییراتدرونیمحرک«و»انگیختگیذهنی«رانامبرد.
2(ممکناستدربسیاریازدانشآموزانموجباینتصورشودکهقادربهیادگیرینیستند.

3(تاحدزیادیتحتتأثیرعواملفیزیولوژیکیمثلتغذیةمناسبوعواملروانشناختیمثلایجادهدفاست.
4(شاملعادتکردنفردبهمحرکهایمختلفاست،بهنحویکهبهتدریجوبهسهولتآنهارادریابد.

میزان1انگیختگی1ذهنی1افراد1به1کدام1دسته1از1عوامل1بستگی1دارد؟.1   
2(ویژگیهایشخصیودشواریتکلیف 1(عواملفیزیولوژیکیوروانشناختی
4(میزانمهارتومیزاندشواریتکالیف 3(تعدادعواملانحرافیومنحصربهفردبودنهدف

برخی1از1دانشجویان،1نیمی1از1زمان1کالس1را1به1طور1کامل1به1صحبت1های1استاد1توجه1می1کنند1ولی1در1ادامه1حواسشان1به1موضوعات1دیگر1نیز1معطوف1می1گردد.1.1   
)کانون فرهنگی آموزش( این1پدیده1ناشی1از1چیست؟ 

1(وجودمحرکهایمحیطیگوناگونوآشنایینسبیبااینموضوعاتآفتتمرکزاست.
2(عدموجودعنصرپایداری،مانعتبدیلشدنتوجهبهتمرکزمیشود.

3(عواملیمانندایجادهدفواهمیتدهیبهآن،موجبدرگیریوانگیختگیذهنیمیشوند.
4(اطالعاتموجوددرحافظةافرادازمنابعتمرکزیاعدمتمرکزنسبتبهمحرکهاست.

علت1اینکه1در1ابتدای1شــیوع1بیماری1کرونا،1مردم1با1تمام1قوا1همة1نکات1بهداشــتی1را1رعایت1می1کردند1و1از1خانه1بیرون1نمی1آمدند،1ولی1با1گذشت1زمان1.1   
رفت1و1آمدها1زیاد1شد،1مربوط1به1کدام1پدیده1است؟

4(عدمآشناییبامحرک 3(آمادهسازی 2(تغییراتدرونیمحرک 1(خوگیری
معلمی1که1هنگام1تدریس،1با1بچه1ها1شوخی1می1کند1و1از1خاطرات1شخصی1خودش1می1گوید،1اثر1کدام1عامل1خوگیری1را1از1بین1می1برد؟.1   

4(تغییراتدرونیمحرک 3(درگیریوانگیختگیذهنی 2(آشنایینسبیبامحرک 1(یکنواختیوثبات
)سراسری 99(.1    در1علم1روان1شناسی،1شناخت1محرک1معینی،1تحت1تأثیر1ارائة1پیشین1همان1محرک1را،1چه1می1نامند؟ 

4(حافظه 3(مشابهت 2(یادگیری 1(آمادهسازی
گفتن1مکرر1این1جمله1به1دانش1آموزان1که1»با1هم1صحبت1نکنید«1چه1نتیجه1ای1دارد1و1مربوط1به1کدام1عامل1است؟1.1   

2(خوگیریـآشنایینسبیبامحرک 1(تمرکزـدرگیریوانگیختگیذهنی
4(خوگیریـدرگیریوانگیختگیذهنی  3(تمرکزـآشنایینسبیبامحرک

»مطلب1مورد1نظر1را1به1صورت1های1مختلف1و1از1زوایای1گوناگون1دیدن«1برای1مقابله1با1کدام1عامل،1مفید1است؟.1   
4(آشنایینسبیباموضوعموردتوجه 3(درگیریوانگیختگیذهنی 2(یکنواختیوثباتنسبی 1(تغییراتدرونیمحرکها

کدام1فرد1از1انگیختگی1ذهنی1بیشتری1برخوردار1است؟1.1   
2(فردیکهازاهمیتهدفخوددرموردادامةتحصیلآگاهاست. 1(فردیکهمیداندهدفاوکسبرتبةدورقمیدرکنکوراست.

4(فردیکهبرایخودهدفهایدشوارتعیینمیکند. 3(فردیکهدرراهرسیدنبههدفشازخوابوخوراکشمیگذرد.
)خارج 98(.1    کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1از1موانع1تمرکز1محسوب1می1شود؟1 

4(ایجادهدفواهمیتدهیبهآن 3(درگیریوانگیختگیذهنی 2(تغییراتدرونیمحرک 1(یکنواختیوثباتنسبی
)سراسری 99(.1    کدام1ویژگی1محرک1باعث1ایجاد1خوگیری1نسبت1به1آن1می1شود؟ 

4(دریافتبهشیوةمتنوع 3(ارائهبهدفعاتزیاد 2(تغییراتدرونیزیاد 1(تازگیونوبودن
کدام1یک1از1جمله1کارکردهای1توجه1نیست؟.1   

4(ردیابیدرستعالمت 3(جستوجو 2(هشدارکاذب 1(گوشبهزنگی
کدام1عبارت1دربارة1موقعیت1های1ردیابی1عالمت1درست1است؟.1   

2(عالمتهدفگاهیباعثحواسپرتیمیشود. 1(درهرموقعیتتوجه،چهارنوععالمتوجوددارد.
4(عالئمانحرافیگاهیمانعانتخابهدفمیشود. 3(عالمتهدفهموارهبایدردیابیشود.

کدام1عبارت1دربارة1احتمال1وقوع1خطا1در1موقعیت1های1ردیابی1عالمت1درست1است؟.1   
1(تکالیفکماهمیتتربااصابتبیشتریهمراهاند.

2(درهرموقعیتممکناستدوخطایازدستدادنیارددرستاتفاقبیفتد.
3(اینکههشدارکاذبرافدایازدستدادنبکنیمویابرعکس،بستگیبهاهمیتتکلیفدارد.

4(تکالیفکماهمیتترباهشدارکاذببیشتریهمراهاست.



  منابع کسب آگاهى و معرفت
انســان ها در پاســخ به ســؤال های خود و برای کسب 

معرفت از منابع و روش های مختلف استفاده می کنند:
1. استناد به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین 

2. استدالل های منطقی و دالیل فلسفی
3. روش های شهودی و دریافت درونی

4. روش های تجربی
نکات مهم:

1. هر کــدام از منابع فوق روش های خاص و متناســب 
خود را دارند. 

2. در مقابل هم نیستند. 
3. هــر چهار منبع مختلــف برای آگاهــی از جنبه های 

مختلف عالم هستی هستند. 
4. هر یک ویژگی های مخصوص خود را دارند. 

5. تکمیل کنندة هم هستند.

  اهداف علم روان شناسى
اهداف علم روان شناسی:

1. توصیف 2. تبیین 3. پیش بینی 4. کنترل 
1. توصیف: بیان روشــن و تا حد ممکن دقیق از چیســتی 
مفهوم و موضوعی است که قصد مطالعه و بررسی آن را داریم. 
دانشمندان سعی می کنند در توصیف موضوعات، دقیق و 
 بی طرف  باشند ولی گاهی این اتفاق نمی افتد و تحت تأثیر برخی

عواملی قرار می گیرند.
عوامل تأثیرگذار بر توصیف دانشمندان

پیش فرض ها
نظریات پذیرفته شده در علم 

ارزش ها
جهت گیری های موجود در ذهن خویش 

 چگونگی توصیف هر دانشمند از یک موضوع تأثیر زیادی دارد
بر  مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی آن.

2. تبییــن: یعنی بیان چرایی اتفاق افتــادن یک پدیده و 
دالیل و عوامل مؤثر در بروز آن پدیده

توجه: همیشه ممکن است برای یک پدیده چند تبیین متفاوت 
و در عین حال صحیح وجود داشته باشد، به همین دلیل رسیدن 

به یک تبیین نباید به رد کردن تبیین های دیگر منجر شود. 

  شناخت چیست؟
به نمودار توجه کنید:

تفکرحافظه
شناخت

ادراکپایه

توجه

احساس
شناخت
عالی

تحریک گیرنده ها

استدالل
قضاوت

حل مسئله
تصمیم گیری

شناخت پایه عبارت است از:
1. احساس: دریافــت محرک از طریق گیرنده های حسی، 
احساس نام دارد که الزمة شکل گیری شناخت است ولی 

جزء شناخت نیست.
2. توجه: انتخاب یک یا چند محرک احساس شده را توجه می گوییم.

3. ادراک: به فرایند تفســیر و معنابخشی به محرک های 
انتخاب شده ادراک می گویند.

تفسیرشــده حافظه  نگهداری محرک های  به  4. حافظه: 
گفته می شود.

  علم تجربى و مفاهیم مهم آن
منظور از علم در اینجا علم تجربی است که:

1. از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند.
2. یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.

در علوم تجربی مفاهیم زیر اهمیت زیادی دارند:

نظریهفرضیهمسئله قانون یا اصل

مسئله: پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. 
فرضیه: پاسخ اولیه و تا حد ممکن سنجیده به مسئله های 

علمی گفته می شود. 
قانون یا اصل: فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون 

یا اصل تبدیل می شوند. 
نظریه: مجموعه ای از اصــول و قوانین علمی دربارة یک 

موضوع، نظریه را تشکیل می دهند.

  روش های جمع آوری اطالعات
روش های جمع آوری اطالعات عبارت است از:

1. مشاهده 2. پرسشنامه 3. مصاحبه 4. آزمون
1. مشاهده: یکی از روش های اصلی جمع آوری اطالعات و 
توصیف موضوعات مختلف است که به دو شکل طبیعی و 

آزمایشگاهی صورت می گیرد.
دو نکتة مهم که در مشاهده باید رعایت شود:

اطالعات به شکل دقیق ثبت شود.
تا جای ممکن از تعصب یا پیش داوری به دور باشد.

2. پرسشــنامه: اطالعاتی که نمی توان به کمک مشاهدة 
مستقیم به دست آورد، توسط پرسشنامه بررسی می شود.

باید دقیق و معتبر باشد.
به صورت های مختلف نمره گذاری می شود.

از خــود فرد دربارة افــکار و رفتار خاص او 
سؤال می شود.

پرسشنامه 

  فرضیه و ویژگى های آن
مبانی طرح فرضیه ها:

1. دانش قبلی 
2. تجربه های قبلی

3. قوة تخیل شان
فرضیه ها هم در پاسخ به یک سؤال می آیند و هم باعث 

طرح سؤال های دیگر می شوند.
ویژگی های فرضیه 

به صورت جملة خبری بیان می شود. 
رابطة بین دو یا چند متغیر را مطرح می کند. 

می تواند تأیید یا رد شود. 
در آن از قیــود تأکیــد، قیود شــرطی و احتمالی 

استفاده نمی شود. 
در آن از مفاهیم ارزشــی مثل خــوب و بد بودن 

استفاده نمی شود. 
درمورد پدیده های قابل مشاهده است و قابل بررسی 

با روش های علمی و دقیق می باشد. 

  تعریف روش علمى
تعریف روش علمی: فرایند جست وجوی باقاعده و نظام دار 

برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین
فرایند: به جریان عملی اشاره دارد؛ وقتی از مبدأ به سوی مقصد 
در حال حرکت هستیم، به جریان رسیدن به هدف فرایند گویند.

جست وجو: در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا 
روش علمی هدفمند باشد. اگر اقدامی بدون هدف صورت 

گیرد  نتیجه بخش نخواهد بود.
نظام دار بودن: روش علمی تابع قواعد مشخصی است که 
به صورت منظم طی می شــود. مهم ترین تفاوت دانشمند 
با فرد عادی در مواجهه بودن منظم و قاعده مند دانشمند 

با مسئله است.
موقعیت نامعین: دانشــمند با طرح مســئله موقعیت های 
ناشناخته و مجهول را شناسایی می کند؛ پس با روش های 

تجربی موقعیت نامعین را مشخص می کند.
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 تعریف روان شناسى
تعریف واحدی برای روان شناســی وجود ندارد. عوامل 

تأثیرگذار در این امر عبارت اند از:
1. گذشت زمان 2. تغییر در مبانی و پیش فرض های علم

3. افزایــش اطالعــات در هر علم 4. تغییــر در نیازهای 
فرهنگی و اجتماعی و زیستی 

موجب تغییر در توصیف و تبیین های موجود این عوامل 
موجب نرسیدن به یک نظریة  در یک علم می شود. این امر 
 واحد یا دیدگاه منجسم در برخی مسائل علمی و تعریف یک

علم می شود. 
جامع ترین تعریف روان شناســی: علم مطالعــة رفتار و 

فرایندهای ذهنی )شناخت(
رفتــار: به هر نــوع فعالیت مورد مشــاهدة جاندار گفته 
می شود؛ مانند النه سازی برخی حیوانات، حرکت جمعی 

پرندگان و غذا خوردن و خوابیدن انسان ها و... .
فرایندهای ذهنی: از اموری هستند که به شکل مستقیم 
قابل مشاهده نیستند و به واسطة آثار و کارکردهای قابل 
مشاهده شــان، مورد مطالعة تجربی قرار می گیرند؛ مانند 

توجه ادراک، حافظه، تفکر و... .

  تعریف روان شناسى رشد
روان شناسی رشد: شاخه ای از علم روان شناسی است که 
تالش می کند تغییراتی را که در طول زندگی از زمان تشکیل 
نطفــه تا هنگام مــرگ در آن رخ می دهد را مطالعه کند.

فراخنــای زندگی: طول زندگی = گســترة عمر  = مدت 
زمان عمر که از زمان تشــکیل نطفه تا هنگام مرگ است.

جنبه های رشد
جسمانی )بلند شدن قد(

شناختی )حل مسائل(
هیجانی )ابراز خشم(

اجتماعی )روابط با همساالن(
اخالقی )رعایت حقوق دیگران(



برای پذیرش پاســخ های اولیة ارائه شده به مسئله های 
علمی و تأیید یک فرضیه باید:

1. پاسخ ها را براساس مشاهدات تجربی بیازماییم.
2. نتیجه را با یافته هــای مقبول در علم تجربی مطابقت 
دهیم.  اگر همخوانی و مطابقت وجود نداشــته باشد، 

پاسخ پذیرفته نمی شود.
توجه: معتبر بودن و پذیرفته شــدن یک پاسخ به معنای 

درست و واقعی بودن آن پاسخ نیست. 
دو دلیل نادرست تلقی شدن و کنار گذاشته شدن یک 

پاسخ علمی عبارت است از:
1. آگاهی از نادرستی آزمایشات قبلی

2. تغییر در پیش فرض های دانشمندان

  ویژگى های روش علمى
دو ویژگی مهم روش علمی عبارت است از:

1. تعریف عملیاتی 2. تکرارپذیری
1. تعریف عملیاتی: به تعریف دقیق، شفاف و قابل اندازه گیری 
از متغیرها به گونه ای که همة افراد به برداشــت یکسان یا 
تقریباً یکسانی از آن متغیر برسند، تعریف عملیاتی می گویند.

2. تکرارپذیری: یافته های به دســت آمده از روش علمی 
شخصی نیست که هر دانشــمند با رعایت ضوابط علمی 

بتواند آن یافته ها را تکرار کند.
بـا  انسـان ها  از  بسـیاری  اسـت  ممکـن  اگرچـه  توجـه: 
روش هـای منحصربه فـرد مسـائلی را حـل کننـد، امـا اگـر 
پاسـخ آن هـا بـه وسـیلة دیگـران قابـل تکـرار نباشـد، در 

نمی گیـرد.  قـرار  علمـی  روش  مجموعـة 
تکرارپذیری یافته ها در علم روان شناســی دشــوارتر از سایر 
علوم اســت. دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در 

روان شناسی عبارت اند از:
1. پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان

2. رعایت مسائل اخالقی
3. تأثیر ارزش ها در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی است.
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3. مصاحبه: موضوعاتی را که نمی توان به صورت مستقیم 
مشاهده و یا به کمک پرسشنامه های از پیش تعیین شده 
 مطالعه کرد، از روش گفت وگو با خود شخص به دست می آوریم.

مصاحبه برخالف گفت وگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته 
است. محقق در ضمن گفت وگو و براساس پاسخ های دریافت 

کرده از مراجع، پرسش بعدی را معلوم می کند.
4. آزمــون: ابــزاری بــرای کّمــی کــردن ویژگی های 

روان شناختی است.
دو ویژگی آزمون

باید دقیقاً همان چیزی را اندازه گیری کند که برای 
آن ساخته است.

آزمون در دفعات متعدد اجرا باید نمرة یکســان یا 
تقریباً یکسانی به ما بدهد.

ساخت آزمون بسیار دشوار اســت و فرایند پیچیده ای را 
طی می کند.

استفاده از آزمون ها باید در کنار سایر روش ها و به دست 
افراد مشخص باشد.

مثال: خوردن صبحانه بر یادگیری تأثیر دارد؟
پاسخ افراد:

1. پیامبر اکرم )ص( بر خوردن تغذیة صبحگاهی به منظور 
تقویت قوای ذهنی تأکید کرده اند و بسیاری از دانشمندان 
 دینــی نیز به این ســنت عمــل کرده اند.  اســتناد

به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین 
2. من وقتی صبحانه می خورم احساس می کنم که ذهنم 
فعال تر می شود و بهتر یاد می گیرم.  دریافت درونی و شهود

3. خوردن صبحانه جسم را تقویت می کند. جسم و ذهن بر 
یکدیگر اثر می گذارند. پس عقل حکم می کند که خوردن 
صبحانه بر عملکرد ذهن و یادگیری اثر دارد.  روش عقلی

4. گروهی از کارشناسان تغذیه میزان یادگیری افرادی که 
صبحانه می خورند و افرادی که صبحانه نمی خورند را مقایسه 
کرده اند و با آزمایش های دقیق به این نتیجه رســیده اند 
که گروه اول یادگیری بیشــتری دارند.  روش تجربی

پس از برگزیدن یک توصیف و تبیین خاص از یک پدیده 
پدیده  آن  کنترل  و  پیش بینی  به  می توان  زیادی  تا حد 

دست یافت.
3. پیش بینی: بیان احتمال وقوع یک پدیده دز زمان ها و 

مکان های دیگر و در افراد دیگر.
4. کنترل: ارائة راهکارهایی برای تغییر دادن پدیدة مورد 

نظر و بهبود بخشیدن به آن.
توجــه: مهم ترین دلیل دشــواری پیش بینــی و کنترل 
در روان شناســی پیچیدگی و دشــواری توصیف و تبیین 
پدیده هاســت و دلیل دشواری توصیف و تبیین پدیده ها، 
وجود ابعاد جسمانی و غیرجسمانی و جنبه های مختلف و 

پیچیدة انسان است.
مثال: 1. تمرکز عبارت است از توانایی توجه کردن مستمر 

و پایدار به یک موضوع. )توصیف( 
2. یکــی از عوامــل مؤثــر در ایجاد تمرکــز، درگیری و 

انگیختگی ذهنی است. )تبیین(
3. اگر افراد در ساعاتی از روز مطالعه کنند که درگیری و انگیختگی 
باالتــری دارند، عملکرد آن ها بهبــود می یابد. )پیش بینی(

4. می توانیــم بــا ایجاد هدف و اهمیت دهــی به افراد در 
ابتدای تدریس تمرکز آن ها را باال ببریم. )کنترل(

شناخت عالی نیز عبارت است از تفکر.

تفکــر: فرایند اســتفاده از اطالعات موجــود در حافظه 
تفکر نام دارد و شــامل اســتدالل، قضاوت، حل مسئله و 

تصمیم گیری است. بنابراین:
شناخت پایه: توجه، ادراک، حافظه

شناخت عالی: تفکر
پردازش: به معنای دریافت و فهم بیشتر است.

ادراکی
مفهومی انواع پردازش 

پردازش ادراکی: پردازشــی که صرفاً بر ویژگی های حسی 
مانند اندازه و شکل محرک تکیه داشته باشد.

پردازش مفهومی: پردازشی است که عالوه بر ویژگی های 
حسی، تحت تأثیر ویژگی های کیفی قرار دارد.

درس اول  6  

درس اول  12  

درس دوم  18  

درس اول  4  

درس اول  10  

درس اول  16  

درس اول  2  

درس اول  8  

درس اول  14  

  روش علمى یا تجربى
روش علمی یا روش تجربی:

1. یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.
2. مشاهده و تجربه دو رکن اساسی آن است. 

3. ایــن روش فقط درمورد امور مشــاهده پذیر با حواس 
پنجگانه امور محسوس قابل اجرا و معتبر است.

4. تنهــا چیزی کــه روش علمی در مواجهة با مســائل 
غیرقابل مشاهده می تواند ادعا کند، »نمی دانم« است.

نکته: 1. موضوعات غیرقابل مشــاهده، قابلیت بررســی 
تجربــی ندارند ولی برای کســب معرفت دربــارة آن ها 

می توان از سایر منابع استفاده کرد.
2. هر نظریة علمی که براســاس مشاهده و تجربه شکل 
گرفتــه، خود بر مبنای غیرتجربی تکیه دارد و با تغییر در 

آن ها، فرضیات و نظریات علم تجربی نیز تغییر می کند. 

  رشد شناختى دورٔه کودکى
رشــد شــناختی تغییر در فرایندهای شــناختی مانند 
توجه، ادراک، حافظه، اســتدالل، قضاوت، حل مســئله و 

تصمیم گیری و توانایی های زبانی است. 
کودک 6 ماهه: برای پیدا کردن شیشة شیر خود که جلوی 
چشــمش پنهان شده، تالشی نمی کند چون هنوز به این 
رشد شناختی نرســیده که اشیاء اگرچه دیده نمی شوند، 

ولی همچنان هستند. 
پــردازش ادراکی: پردازش کودکان ادراکی اســت یعنی 
تحت تأثیر ویژگی های ظاهری اشــیاء قرار می گیرند، مثاًل 
هدایای بــزرگ بی ارزش را به هدایــای کوچک پرارزش 

ترجیح می دهند.
رشد زبانی: عوامل محیطی به تسلط کودکان بر زبان تأثیر 
به ســزایی دارد. کودکانی کــه در خانواده های پرجمعیت 
زندگی می کنند، کلمات بیشتری بلد هستند. اسباب بازی 
نیز یکی از مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر زبان است.



پاسخ نامه 

ترشیحـی

روانشنایسجامعکنکور		2

		41 2 منظور ســؤال این است که در »کدام فعالیت، نوعی فرایند ذهنی و .
شــناخت محسوب می شود؟« برنامه ریزی فعالیتی است که در ذهن فرد اتفاق 
می افتد و ما نمی توانیم آن را به شــکل مســتقیم مشــاهده کنیم. چیزی که 
می بینیم آثار و نتایج برنامه ریزی اســت مثل نوشتن، چک کردن تقویم و... در 
واقع ما به شــکل غیرمستقیم استنباط می کنیم که فردی در حال برنامه ریزی 
اســت، پس برنامه ریزی یک فرایند ذهنی اســت که در آن انواع مختلف تفکر 

مثل تصمیم گیری و حل مسئله اتفاق می افتد.
1ترس هم مانند برنامه ریزی یک فعالیت درونی است و  1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
قابل مشاهده مستقیم نیست در چنین سؤاالتی اگر با دو گزینه  روبه رو شدید که 
هر دو غیرقابل مشاهدة مستقیم بودند، گزینه ای که مربوط به هیجانات و عواطف 
است )مثل ترس، خشم، غم و ...( را رد کنید؛ زیرا در روان شناسی گاهی اوقات 
»هیجانات« حوزه ای جداگانه ای و متفاوت با »شناخت« در نظر گرفته می شوند. 
در نمودارِ شکل گیری مراتب شناخت نیز ترس و سایر هیجانات جایگاهی ندارند 
اما اگر در تســت ها با چنین دوراهی ای قرار نگرفتید هیجانات را هم می توانید 
۴ 1فرارکردن و پرخاش کردن  جــزء فرایندهای ذهنی در نظر بگیریــد.  3  و 
رفتارهای قابل مشــاهده مســتقیم هســتند و شناخت محســوب نمی شوند.

			1 1 در مشاهدة اطالعات باید به شکل دقیق ثبت شوند و باید تا حد ممکن .
از تعصب یا پیش داوری ها به دور بود.

  یکی از روش های اصلــی جمع آوری اطالعات و  2 بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 
توصیف موضوعات مختلف اســت. 3  نادرســت اســت، چون برخی محققان 
 عالوه بر مشــاهدة طبیعی، در محیط آزمایشــگاهی به مشــاهده می پردازند. 

1 از ویژگی های »آزمون«هاست. ۴
			1 1 مصاحبه برخالف گفت وگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است..

 ویژگی پرسش نامه است. 3  و ۴ ویژگی مشاهده است. بررس﹩ سایر گزینه ها: 2
			1 2  در روش پرسشنامه محقق از خود فرد دربارة رفتار یا افکار خاص .

او می پرسد. بنابراین می توان گفت برداشت شخص از خودش، مالک قرار گیرد.
			1 مختلــف . به صورت هــای  پرســش نامه ها  الف  1 بــررس﹩ عبارت هــا: 

 برخی موضوعــات را نمی توان به صورت مســتقیم  ب نمره گذاری می شــود. 
مشاهده و یا با کمک پرسش نامه های از پیش تعیین شده مطالعه کرد، در چنین 
 آزمون ها ابزاری برای کّمی کردن  ج حالتی از روش مصاحبه استفاده می شود. 

ویژگی های روان شناختی هستند.
			1 1 مشاهده یکی از روش های اصلی جمع آوری و توصیف موضوعات مختلف است.. 1
	2	1 1 برخی موضوعات را نمی توان به صورت از پیش تعیین شده مشاهده .

و یا با کمک پرســش نامه ها مطالعه کرد؛ محققــان در چنین حالتی از روش 
مصاحبه استفاده می کنند. در این حالت، محقق در ضمن گفت وگو و بر اساس 
پاسخ های دریافت کرده، پرسش بعدی خود را معلوم و مصاحبه را هدایت می کند.

	2	1 1 استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن ها باید در کنار سایر .
روش ها باشد و به دست افراد متخصص انجام شود.

	221 2 آزمون ها ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند..
کّمی کــردن یعنی اندازه گیری کــردن. تعریف عملیاتی نیز باعث ســهولت 

اندازه گیری و بیان دقیق و کّمی متغیرها می شود. 
	2	1 2 مسائلی را که بررســی آن ها با کمک مشاهدة مستقیم امکان پذیر .

نیســت، می توان با استفاده از پرسش نامه ها مطالعه کرد. در این حالت، محقق 
از خوِد فرد دربارة رفتار یا افکار خاص او می پرسد.

	241 1 بســیاری از محققان با مشاهده، رفتار آدمیان و حیوانات را مطالعه .
می کنند. مثاًل با مشاهدة دقیق رفتار حیوانات می توانیم رفتارهای نوع دوستانه 
را در آن هــا مطالعه کنیم و یا با فیلم برداری از نوزادان می توان جزئیات الگوی 

حرکتی آنان را مشاهده و توصیف کرد.
	2	1 ۴ دالیل افت تحصیلی یک دانش آموز تیزهوش از طریق مصاحبه بهتر قابل .

بررسی است، چون موضوعی است که نیاز به گفت وگوی شفاهی دارد. روان شناس 
باید در حین مصاحبه و براساس مطالبی که دانش آموز بیان می کند، سؤاالتی بپرسد 
که به کند و کاو ریشة افت تحصیلی دانش آموز پی ببرد. روش آزمون بیشتر برای 
ارزیابی کمی موضوعاتی مثل حافظه، استعداد، خالقیت، مهارت و ... کاربرد دارد.

1 واکنش های هیجانی تماشــاگران فوتبال با کمک  بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
  ریشة کمال گرایی یک  2 یک دوربین ســاده قابل ثبت شدن )مشاهده( است. 
دانشجو همانند دالیل افت تحصیلی از طریق روش مصاحبه قابل بررسی است. 
13 می توان با ســؤال کردن از خود کارمندان دربارة افکار خاصشــان، در مورد 

رضایت شغلی آن ها اطالعاتی را به دست آورد.
	2	1 ۴ شــاید بیش از هر روشــی افراد عادی جامعه با استفاده از روش .

آزمون مواجه شده باشند. اما نمی توان گفت که محققان بیش از هر روشی از 
آزمون ها استفاده می کنند.

	2	1 2 در مشــاهده، اطالعات باید به شــکل دقیق ثبت شوند و تا جای .
ممکن از تعصب یا پیش داوری ها به دور بود.  

3 مصاحبــه بر خالف گفتگوی عــادی، هدفمند و  بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 
1آزمون ها حتماً باید توسط افراد متخصص انجام شود. ۴ سازمان یافته است. 

	2	1 2 این ســؤال مربوط به روش های تحقیق در روان شناسی است و از .
کتاب نظام قدیم طرح شده است. اما پیشنهاد می کنیم توضیح آن را یاد بگیرید: 
هر وقت بخواهیم تأثیر یک متغیر را بر متغیر دیگر بررســی کنیم و این کار از 
طریق آزمایش های تجربی امکان پذیر  باشد، روش تحقیق ما »آزمایشی« است.

	2	1 ۴ آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روانشناختی هستند. .
بنابرین برای ارزیابی دقیق تمرکز بهتر است از یک آزمون استفاده کنیم تا آن 
را به شــکل کمی و دقیق نشــان دهد. آزمون  باید دقیقاً چیزی را اندازه گیری 
کند که برای آن ســاخته شده است. عالوه بر این، آزمون ها در دفعات متعدد 

اجرا باید نمرة یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.
			1 1 روش مشــاهده معموالً در شرایط طبیعی صورت می گیرد به همین .

دلیل آزمایشگر  کنترلی روی رفتار افراد ندارد و صرفاً آن را مشاهده می کند.
این ســؤال مربوط به روش های تحقیق در روان شناسی است که در کتاب نظام 
قدیم آمده اســت اما چون مطالبی از روش مشاهده در کتاب نظام جدید ارتباط 

دارد، با کمی زیرکی می توانید آن را پاسخ دهید.  
 در روش مشاهده رفتار را در شرایط طبیعی بررسی  2 بررس﹩ سایر گزینه ها:  
می کنند و در صورتی که این کار امکان پذیر نباشــد، برخی محققان در شرایط 
3 عدم آگاهی شرکت کنندگان، مزیت  آزمایشگاهی به مشــاهده می پردازند. 
این روش اســت نه محدودیت، چون باعث می شود افراد رفتار طبیعی از خود 
1روش مشاهده، اطالعات سودمندتری را در مقایسه با روش های  ۴ بروز دهند. 

آزمایشگاهی به دست می دهد. )کتاب نظام قدیم(
			1 1 برخی موضوعات را نمی توان به صورت از پیش تعیین شده مشاهده و .

یا با کمک پرسشنامه ها مطالعه کرد؛ محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه 
استفاده  می کنند به عنوان مثال دالیل عدم رضایت یک زوج از زندگی مشترک نه 
قابل مشاهده است و نه از طریق سؤاالت از قبل تعیین شده قابل بررسی است بلکه 
نیازمند گفتگو و بررسی عمیق است به همین دلیل مصاحبه برای آن مناسب تر است.

		21 1 اطالعاتی را که با کمک مشاهدة مستقیم نمی توان به دست آورد، .
می توان با استفاده از پرسشنامه ها کسب کرد. پرسشنامه ها باید دقیق و معتبر باشند.

درس دوم: روان شنایس رشد
			1 1 شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی که به آن فراخنای .

زندگی نیز گفته می شود، مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. دقت کنید 
ضمیر »آن« در این جمله به »طول زندگی« برمی گردد نه به »شناسایی و پیش بینی 
تغییرات در طول زندگی«! بنابراین منظور از فراخنای زندگی، طول زندگی است 
که از زمــان انعقاد نطفه تا مرگ را دربرمی گیرد. شــاهد دیگر بر این موضوع 
جملة آخر صفحة 42 کتاب است که در آنجا هم فراخنای زندگی معادل طول 
زندگی درنظر گرفته شده است: »ابعاد مختلف رشد در طول زندگی یا فراخنای 
زندگی، به مراحل مختلف تقسیم می شود.« متأسفانه بسیاری از طراحان تست 
و مؤلفین کتاب های کمک آموزشی درمورد این اصطالح دچار اشتباه می شوند!
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		41 1 روان شناسان رشد به دنبال ایجاد تغییر نیستند، بلکه صرفاً تغییرات .
در طول زندگی را شناسایی و پیش بینی می کنند.

 شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی که  2 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
به آن فراخنای زندگی نیز گفته می شــود، مورد توجه روان شناسان قرار گرفته 
اســت. 3 روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد و تغییراتی که در طول 
دورة زندگی، از دورة جنینی تا دورة ســالمندی، در افراد رخ می دهد، می تواند 
معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی باشد؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر 
1امروزه اکثر روان شناسان  ۴ تغییرات رشــدی یکی از فعالیت های آن هاســت. 
رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند. برهمین اساس، ابعاد مختلف رشد در طول 

زندگی یا فراخنای زندگی، به مراحل مختلف تقسیم می شود.
			1 ۴ روان شناســی رشد تالش می کند تغییراتی را که در طول زندگی از .

زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی رخ می دهد را مطالعه کند.
			1 1 جنبه های مختلف انســان شامل جســمانی )حرکتی(، هیجانی، .

اجتماعی، اخالقی و شناختی است.
  مربوط به طبقه بندی روان شناســان از دوره های  2 بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 
1مربوط به  ۴ مختلف زندگی اســت. 3 مربوط به عوامل مؤثر بر رشد هستند. 

اجزای هویت است.
			1 3 بیت داده شــده مربوط به رشد اخالقی اســت. رشد درک اخالقی .

دربرگیرندة آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و فرعی است 
که تعیین می کنند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند. در واقع 
تشخیص کار خوب و کار بد )کار زشت و زیبا( و انجام کارهای خوب و پرهیز از 
کارهای بد مثل خودبینی، خودخواهی و خودکامگی نشان دهندة رشد اخالقی است.

 گره گشایی از  2  ارتباط با دوستان: رشد اجتماعی  1 بررس﹩ سایر گزینه ها:  
1حافظه: رشد شناختی ۴ کار دیگران: رشد اخالقی 

			1 ۴ رشــد شناختی، به رشد توانایی های مرتبط با فرایندهایی همچون .
توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری و توانایی های 

زبانی اطالق می شود. 
			1 2 اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و حس آرامش داشتن، .

همگی، شــکل های مختلف هیجان است. به طور کلی ابراز هیجانات مختلف از 
جمله خشم، غم، ترس، اضطراب، شادی، و ... جزء رشد هیجانی محسوب می شوند. 

	4	1 ۴ روان شناســان رشــد معتقدند ویژگی هــای افــراد و تغییراتی که .
در طــول دورة زندگــی، از دورة جنینــی تــا دورة ســالمندی، در افــراد رخ 
می دهــد، می توانــد معلــول دو دســته عوامل »وراثتــی« و »محیطی« باشــد.

 یادگیری یکی  2  رسش یکی از عوامل وراثتی است.  1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
3 رسش همان پختگی است. از عوامل محیطی است. 

	4	1 2 مفهوم شعر: خر هر چقدر سعی کند، انسان نمی شود حتی اگر پای .
منبر بنشیند چون خر بودن در ذات اوست )عوامل وراثتی( از طرف دیگر یک 
انسان اگر تربیت نشود مثل خر رفتار می کند )عوامل محیطی(؛ پس این شعر 
هر دو دســته از عوامل مؤثر در رشد را مهم می داند. فقط در گزینة »2« هر دو 

عامل ذکر شده است.
1عامل وراثتی ۴ 3  عامل محیطی  1 و  بررس﹩ سایر گزینه ها: 

	421 3 اینکه ســگ اصحاب کهف از همنشــینی با نیکان تأثیر پذیرفته، .
نشان دهندة عوامل محیطی است.

 نصیحت و وعظ کردن هیچ تأثیری بر انسان سیه دل  1 بررس﹩ سایر گزینه ها:  
1کسی که گرگ زاده  ۴  کسی که نااهل است هیچگاه تربیت نمی شود.  2 ندارد. 

است، حتی اگر با انسان ها بزرگ شود، باز هم گرگ است.
	4	1 1 مفهوم بیت »الف«: اگر کســی در دوران خردســالی ادب نشود، در .

بزرگی رستگار نمی شود؛ پس این بیت بر تأثیر عوامل محیطی مثل آموزش و 
تعلیم و تربیت تأکید می کند. مفهوم بیت »ب«: اگر سگ را در آب دریا بشویند، 
به جای اینکه پاک شــود نجس تر می شود چون سگ ذاتاً نجس است؛ پس این 

بیت بر عوامل وراثتی تأکید می کند.

	441 2 یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد »وراثت« است. عوامل وراثتی، ایجادکنندة .
صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است، یعنی در زمان انعقاد نطفه از پدر و مادر 
به او منتقل می شود. برخی از این صفات از بدو تولد در رفتار نوزاد ظاهر می شوند.

1 فقط مربوط به دوقلوهای ناهمسان است. 3 بسته به  بررس﹩ سایر گزینه ها: 
اینکه دوقلوها عوامل محیطی مشترک یا متفاوتی را تجربه می کنند، ممکن است 
1دوقلوهای همسان از یک تخمک و یک اسپرم  شباهت آن ها کمتر یا بیشتر شود. ۴
به وجود می آیند و پس از لقاح، نطفه از وســط، به دو نیم می شود؛ ولی دوقلوهای 

ناهمسان از لقاح دو تخمک مجزا با دو اسپرم مجزا به  وجود می آیند.
	4	1 2 دوقلوهای همســان بیشــتر اوقــات از لحاظ رفتــار و ظاهر قابل .

تشخیص نیستند.
 الزاماً همجنس هستند، چون از یک تخمک به وجود  1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
آمده اند. 3 از لحاظ رفتار و ظاهر بیشــتر اوقات قابل تشــخیص نیســتند )نه 
1از یک تخمک به وجود آمده اند و  ۴ اینکه هیچ وقت قابل تشــخیص نباشند(. 

ویژگی های وراثتی یکسان دارند. 
	4	1 ۴ رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی .

زیستی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامة طبیعی انجام می گیرد.
	4	1 2 از آنجایی که وراثت نقش تعیین کننده ای در  رسش یا آمادگی زیستی .

افراد برای تغییرات دارد، در بسیاری از موارد با توجه به بررسی خصوصیات افراد 
فامیل نزدیک و دور می توان احتمال وقوع برخی از ویژگی های رفتاری و شناختی 

را در دامنه های سنی خاص پیش بینی کرد. 
1 وراثــت نقــش تعیین کننده ای در رســش دارد.  بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 

3  رسش صرفاً تحت تأثیر وراثت نیست و عوامل محیطی تا حدودی می توانند بر 
 با توجه به اینکه عوامل محیطی نیز تا حدودی می توانند  رسش تأثیر بگذارند. ۴
بر رســش تأثیر بگذارند، تغییرات مبتنی بر رسش در تمام افراد یکسان اتفاق 
نمی افتد اما می توان گفت که تا حدود زیادی بین افراد شــباهت ایجاد می کند.

	4	1 3 براســاس فرایند رســش آدمــی از دورة جنینی تــا مرگ برخی .
خصوصیات را در جنبه های مختلف رشد نشان خواهد داد؛ مثاًل از لحاظ رشد 
جســمانی به طور میانگین کودک در 15 ماهگی بدون کمک دیگران می تواند 

راه برود یا به طور میانگین، نوجوان در 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسد.
 نمی توان از ابتدای تولد معلوم کرد که نوزاد مورد نظر  1 بررس﹩ سایر گزینه ها:  
ما در چه ســنی راه می افتد یا به بلوغ می رسد؛ زیرا رسش می تواند تحت تأثیر 
 این جمله  عوامل محیطی قرار بگیرد و عوامل محیطی قابل پیش بینی نیستند. 2
درست است ولی مربوط به ویژگی هایی است که از بدو تولد قابل مشاهده اند نه 
1این جمله اشاره به عوامل محیطی دارد. پیش بینی احتمال  ۴ راه رفتن و بلوغ. 
وقوع برخی ویژگی ها )مثل راه رفتن( بر اساس رسش است نه عوامل محیطی.

	4	1 2 ســایر گزینه ها درست و مرتبط هســتند. گزینة »2« به این دلیل .
نادرست اســت که بسیاری از توانمندی های جســمانی و شناختی به موازات 

افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به یادگیری نیاز دارند.
			1 2 اینکه هر فرد از ابتدای تشــکیل نطفه خصوصیات ثابتی به دســت .

می آورد، نشــان دهندة عوامل وراثتی اســت؛ زیرا عوامــل وراثتی ایجاد کنندة 
صفاتی اســت که از قبل در فرد نهفته اســت. تغذیة مناسب و ورزش یکی از 
عوامل محیطی است؛ چون در بیرون از فرد وجود دارد. شباهت ویژگی های فرد با 
ویژگی های پدر و مادر مربوط به عوامل وراثتی است؛ زیرا از طریق کروموزوم های 
پدر و مادر برخی صفات به ارث برده می شوند. نقش گرمسیر بودن محل زندگی 
در بلوغ نشــان دهندة عوامل محیطی اســت؛ چون خارج از فــرد وجود دارد.

			1 2 فرض کنید یکی از همکالســی های شــما بلندقد اســت، دلیل آن .
تغذیــة مناســب و ورزش اســت یا بلند قامت بــودن پدر و مادرش؟ پاســخ به 
ســؤال های فوق آســان اســت، اما به مطالب زیر به راحتی نمی تــوان پرداخت: 
علی بسیار فعال و زودجوش است و دوستان زیادی دارد، اما احمد در کالس تا از وی 
سؤال نشود، حرف نمی زند و دوستانش بسیار محدود و در گروه دوستان هم کم حرف 
است. از این عبارت های کتاب نتیجه می گیریم که مشخص کردن عوامل محیطی 
و وراثتی در مورد ویژگی های روان شناختی )مثل فعال و زودجوش بودن( دشوارتر 
از ویژگی های جسمانی )مثل بلندقدی، رنگ چشم و سرعت وزن کم کردن( است.
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		21 2 بر اســاس فرایند رســش، آدمی از دورة جنینی تــا مرگ، برخی .
خصوصیات را در جنبه های مختلف رشد نشان خواهد داد. مثاًل از لحاظ رشد 
جسمانی به طور میانگین، نوجوان در 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسد. بنابراین 
بلوغ یکی از تغییراتی اســت که بیشــتر تحت تأثیر رسش است. هر چند این 
تغییرات وابســته به آمادگی زیستی هستند و با گذشت زمان طبق یک برنامة 
طبیعی انجام می گیرند، ولی عوامل محیطی نیز تا حدودی می توانند بر رسش 

یا پختگی تأثیر بگذارند، مانند تأثیر روابط عاطفی بر زودتر شدن بلوغ.
			1 2 این آیات نشان می دهد که وراثت و ذات این زن ها، سرنوشت آن ها .

را تعیین کرد و همنشــینی با همسرانشــان تأثیری بر آن ها نداشت. بنابراین 
نشان دهندة غلبة عوامل وراثتی بر محیطی و یا اهمیت عوامل وراثتی است.

		41 2 تسلط یافتن، پیشرفته شدن، ماهر شدن، سریع شدن و گسترده شدن .
مهارت ها نشان دهندة تأثیر عوامل محیطی یا یادگیری است. اینکه کودکان به طور 
میانگین در سن مشخصی شروع به چهار دست و پا رفتن می کنند، بیانگر رسش 
است، اما سرعت یافتن در انجام این مهارت بیانگر تأثیر عوامل محیطی است.

1آمادگی پیدا کردن برای انجام یک مهارت بیشــتر  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها:  
تحت تأثیر رسش است. 13غان و غون کردن در اکثر موارد با گذشت زمان و بدون 
نیاز به آموزش در برنامة رشــد طبیعی کودکان ظاهر می شود و بین همة کودکان 
1همة نوزادان وقتی  ۴ تقریباً یکسان است. بنابراین بیشتر تحت تأثیر رسش است. 
به دنیا می آیند بدون اینکه کسی به آن ها یاد بدهد، مکیدن را بلد هستند پس این 

ویژگی تحت تأثیر عوامل وراثتی است.
			1 1 برای زبان آموزی یک آمادگی خاص نهفته الزم است تا کودک شروع .

به حرف زدن کند. به همین دلیل در خانواده های مختلف کودکان در سن یکسانی 
شروع به صحبت می کنند. بنابراین زبان آموزی بیشتر تحت تأثیر رسش است.

1رشــد اجتماعی همان طور که از اسمش پیداست  2 بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 
بیشــتر تحت تأثیر محیط و تعامل با دیگران اســت و سن مشخص و مشترکی 
۴  کنترل هیجانات و کســب مهارت حل مسئله نیاز به  بین افراد ندارد. 3 و 
یادگیری، تمرین و آموزش دارد؛ بنابراین بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی است. 

ضمن اینکه سن مشخص و مشترکی هم بین افراد ندارد.
			1 3 رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی .

زیستی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامة طبیعی انجام می گیرد.
			1 2 اینکه ما انســان ها در جنبه های بســیاری از رشــد شبیه یکدیگر .

هســتیم، نشان دهندة این نکته اســت که وراثت، خصوصیات مشترکی را در 
برنامة زیست شناختی و طبیعی رشد ما قرار داده است.

 نکته: شباهت های انسان ها در فرآیند رشد مربوط به عوامل وراثتی و رسش است.

			1 2 رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی زیستی .
وابسته است. یادگیری یکی از مهم ترین عوامل محیطی است که بر روی تغییرات 
رشدی تأثیر بسزایی دارد. یادگیری از طریق تجربه، تمرین و آموزش رخ می دهند. 

			1 1 رســش یا پختگی به معنای آن دســته از تغییراتی اســت که به .
آمادگی زیســتی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامة طبیعی انجام 
می گیرد. وراثت نقش تعیین کننده ای در رســش یا آمادگی زیستی افراد برای 
تغییرات دارد. فرایندی که مبتنی بر تجارب رفتاری و شناختی است و با آموزش 

و تمرین به دست می آید، مربوط به »یادگیری« و عوامل محیطی است.
			1 1 در روان شناســی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است، .

»رسش یا پختگی« می گویند؛ رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است 
که به آمادگی زیستی وابسته است و با گذشت زمان، طبق یک برنامة طبیعی انجام 
 می گیرد. عوامل محیطی نیز می تواند تا حدودی بر رسش یا پختگی تأثیر بگذارد.

2 و ۴  نشان دهندة عوامل محیطی )یادگیری( هستند.   بررس﹩ سایر گزینه ها: 
13 نشــان دهندة موضوع روان شناســی رشــد و کار روان شناسان رشد است.

			1 3 بیت سوم به این موضوع اشاره دارد که اگر کسی ذات بدی داشته .
باشد، تربیت در او بی اثر خواهد بود؛ پس به اهمیت عوامل وراثتی اشاره دارد. 

سایر گزینه ها به عوامل محیطی مؤثر بر رشد تأکید دارند.

 نکته: یادتان باشــد در این تســت ها، گزینه ها و ابیاتی که بر تغییر 
داللت دارند، مربوط به عوامل محیطی هســتند. بــرای مثال گزینه هایی 
که اشــاره به یادگیری می کنند، عوامل محیطی را شامل می شوند، زیرا با 

یادگیری وضعیت افراد از ندانستن به دانستن »تغییر« می کند.

گزینة »3« صحیح است، زیرا به مفهوم ذات و بنیاد داللت دارد؛ بنابراین ذات و 
بنیاد مربوط به عوامل وراثتی است )داللت بر تغییر ندارد و ثابت است(.

1ســگی که همراه با اصحاب کهف بود ذاتاً ســگ و  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
 بی ارزش بوده، چون آن ها را همراهی کرده، ذات نیکو گرفته. )داللت بر تغییر دارد.(

1پســر نوح، ذات و سرشت نیکویی داشته، ولی چون با افراد بدی همراه بوده  2
1 این گزینه بر تأثیر همنشین  ویژگی های بدی پیدا کرده است. )داللت بر تغییر دارد.( ۴

در ذات داللت دارد که با وجود خاک بودن، حاال که با کمال همنشــین مواجه 
شده، سرشت نیکو و باالیی گرفته است. )داللت به تغییر دارد.(

		21 3 ویژگی های مربوط به رشــد انســان را به دلیل پیوســتگی رشد، .
نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد. اما امروزه اکثر روان شناسان 

رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند.
			1 3 عمر انســان بعد از تولد به سه دورة کودکی )طفولیت از تولد تا دو .

سالگی، کودکی اول از دو سالگی تا هفت  سالگی و کودکی دوم هفت تا دوازده  
سالگی(، نوجوانی و بزرگسالی )جوانی، میان سالی و پیری( تقسیم می شود.

1قسمت جوانی اشتباه است، چون زیرمجموعة بزرگسالی  1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
1ناقص است چون جوانی و پیری زیرمجموعة بزرگسالی اند و به نوجوانی  2 است. 
1نادرست است چون به جای جوانی باید نوجوانی آورده می شد. اشاره ای نشده است. ۴

		41 1 کودکی شامل طفولیت، کودکی اول و کودکی دوم است )3 مرحله(، نوجوانی .
فقط خودش است )1 مرحله( بزرگسالی شامل جوانی، میان سالی و پیری است. )3 مرحله(

			1 3  برخی کودکان 1 تا 3 ساله که تازه راه می افتند را »نوپا« می نامند..
			1 2 نوجوانی از 12 تا 20 سالگی است. برخی پایان نوجوانی را زمانی می دانند که .

فرد شروع به کار کند و از والدین مستقل شود، ولی پایان بلوغ جنسی لزوماً پایان نوجوانی 
نیست؛ بنابراین قسمت اول گزینة »1« نادرست است. کودکی دوم از 7 تا 12 سالگی 
)تا شروع بلوغ جنسی( است؛ بنابراین قسمت دوم گزینه های »3« و »4« نادرست است.

1قسمت اول نادرست است. 13 قسمت دوم نادرست  1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
1 قسمت اول نادرست اســت. چون هر نوع استقاللی پایان نوجوانی  ۴ اســت. 

نیست. فرد در دورة کودکی هم در بعضی کارها استقالل را تجربه می کند.
			1 1کودکی. 1 ۴ عمر انسان بعد از تولد به سه دورة اصلی تقسیم می شود: 

1نوجوانی 13بزرگســالی کودکی شامل طفولیت، کودکی اول و کودکی دوم  2
است که جمعاً 12 سال از زندگی فرد را شامل می شود.

			1 1 جوانی )بزرگســالی اول( 20 تا 40 سالگی است، پس پایان جوانی .
40 ســالگی خواهد بود. میان ســالی نیز از 40 تا 65 سالگی است که آغاز آن 

می شود 40 سالگی. )طبق جدول 2 ـ 1 مراحل رشد انسان بعد از تولد(
			1 2 پیامبر گرامی )ص( می فرمایند: کودک هفت سال آقا و سرور است، .

هفت سال فرمانبردار است و هفت سال وزیر و مشاور است. در هفت سال اول باید 
آزاد باشد که بازی کند. باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار 
خوب و گفتار پســندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد 
که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد. در هفت  سال دوم کم کم 
باید زشــتی ها و زیبایی ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشــش کرد و او را به 
ارزش ها و دوری از زشتی ها رهنمون ساخت. در هفت سال سوم باید با او به منزلة 
مشــاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود. باید وی را چون 
عضو بزرگ خانواده دانست و مانند دیگران او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.

			1 3 در اسالم مراحل رشد انسان تا 21 سالگی، به سه مرحله تقسیم می شود..
در هفت ســال دوم )7 تا 14 ســالگی( کم کم باید زشــتی ها و زیبایی ها را به 
او فهماند و در تأدیب او کوشــش کرد و او را به ارزش ها و دوری از زشــتی ها 
رهنمون ساخت. این دوره تقریباً همزمان با کودکی دوم )7 تا 12 سالگی( است.
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			1 ۴ در هفت سال اول والدین نمی توانند از کودک توقع اطاعت کردن داشته .  
باشــند، باید با عمل و گفتار صحیح خودشان کاری کنند که کودک از آن ها تقلید 

کنند پس برخورد خانم امیری نادرست است.
1در هفت ســال سوم باید فرزند را چون عضو بزرگ  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
1در هفت سال اول  2 خانواده دانســت و او را در تصمیم گیری ها دخالت دارد. 
کودک باید آزاد باشــد که بازی کند. 13در هفت ســال دوم باید زشــتی ها و 

زیبایی ها را به کودک فهماند و در تأدیب او کوشش کرد.
		21 1تغییرات کّمی که باعث بیشتر . 1 2 تغییرات رشــد دو دسته هستند: 

شدن یک ویژگی و یا پیشرفته تر و بهتر شدن آن می شود؛ مانند افزایش قد و وزن، 
1تغییرات کیفی که یک ویژگی  2 بیشتر شدن دایرة واژگان، حل مسائل بیشتر 
اساساً جدید و متفاوت را به وجود می آورد. مثل تغییر نحوة استدالل یا تغییر 
روش حل مســئله. گزینة »2« تغییر کیفی و سایر گزینه ها تغییر کّمی هستند. 

			1 3 در اســالم مراحل رشد انســان تا 21 سالگی به سه مرحله تقسیم .
می شــود. در هفت سال اول، کودک آقا و سرور است. در این دوره کودک باید 
آزاد باشــد که بازی کند. باید عواطف و احساســات صحیح او را رشد داد و با 
رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی 

کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره بگیرد. 
		41 3 رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع می شود. وقتی اسپرم پدر، .

تخمک مادر را بارور می کند، نطفه تشــکیل می شود. )23 کروموزوم از مادر و 
23 کروموزوم از پدر(

 رشــد انســان از زمان تشکیل نطفه است نه تشکیل  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها:  
 23 کرومــوزوم پــدر و 23 کرومــوزوم مادر ترکیب می شــوند. 2  تخمــک. 

1تخمک، سلول جنسی مادر و اسپرم، سلول جنسی پدر است. ۴
			1 3 عواملی همچون ســن مادر، کیفیت تغذیه، فشــار روانی، آلودگی .

محیــط، حالت های هیجانی، آرامش به ویژه ارتباط معنوی با خالق هســتی و 
استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد تأثیر دارد. این موارد جزء عوامل 
محیطی محسوب می شوند، چون بیرون از فرد )جنین( وجود دارد. درحالی که 

سالمت جنین )گزینة 3( عامل درونی جنین است و جزء عوامل وراثتی است.
			1 ۴ رشد در دورة کودکی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است..

1نادرســت است؛ چون از زمان تولد تا 12 سالگی را  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
11بسیاری بر این باورند که روان شناسی رشد فقط خصوصیات  2 دربرمی گیرد. 
دورة کودکی را بررسی می کند، درحالی که این باور نادرست است و روان شناسی 
13نادرست  رشد، مطالعة علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی اوست.
است؛چون این دورة سنی نسبت به دوره های بعدی رشد، اهمیت زیادی دارد. 

			1 3 تغییــرات در اعضای بــدن )مثل افزایش وزن مغز و یا اســتحکام .
استخوان ها( نیز رشد جسمانی محسوب می شود.

1 وزن نوزاد پس از گذشــت 6 ماه از تولد دو برابر و  بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
پس از پایان سال اول 3 برابر می شود و قد وی نسبت به تولد بلندتر می شود.

2 کودکان در 7 تا 10 ماهگی توانایی ایســتادن با کمک را به دست می آورند. 
1کودکان در ابتدا قادر  ۴ )5 تا 8 ماهگی نشســتن مســتقل به وجود می آید.( 
به حرکات درشــتی همچون باال رفتن از پله ها هستند، سپس مهارت حرکات 

ظریف همچون بستن بند کفش را به دست می آورند.
			1 2  ترس از غریبه در 7-8 ماهگی اتفاق می افتد. نشستن مستقل نیز .

در 5 تا 8 ماهگی رخ می دهد.
1لبخند اجتماعی در »3-2 ماهگی« و نشســتن با  1 بــررس﹩ ســایر گزینه هــا:  
13بازی های موازی در »4 یا 5 سالگی«  کمک در »6-3 ماهگی« اتفاق می افتد. 
1راه رفتن مستقل در  ۴ و بازی با همجنســان در »دورة دبستان« اتفاق می افتد. 

»15-12 ماهگی« و پردازش ادراکی در »4-5 سالگی« است.

			1 ۴ نشستن مستقل: 5 تا 8 ماهگی. ایستادن مستقل: 11 تا 14 ماهگی.
راه رفتن مستقل: 12 تا 15 ماهگی

 نکته تســت﹩: به جز توانایی اول )باال نگه داشــتن چانه و ســینه( و 
توانایی دوم )غلت زدن( و توانایی آخر )راه رفتن مستقل(، بازه سنی بقیة 
 توانایی ها با عدد فرد شروع می شود. با توجه به این نکته فقط در گزینة »4«

هر دو قسمت با عدد فرد شروع می شوند.

			1 3 رشد شناختی به توانایی های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، .
ادراک، حافظه، اســتدالل، قضاوت، حل مســئله، تصمیم گیری و توانایی های 

زبانی کودک اطالق می شود.
1کودکان،  2 1 مربوط به رشد جسمانیـ  حرکتی است.  بررس﹩ سایر گزینه ها: 
قبل از دبســتان )4-5 ســالگی( پردازش ادراکی دارند و ســپس به پردازش 
1رشد شناختی، رشد توانایی های زبانی را هم  ۴ مفهومی دســت پیدا می کنند. 

دربرمی گیرد، ولی مستلزم آگاهی از آن نیست.
			1 2 در مورد مثال کتاب دربارة کودک 2 ســاله ای که لیوان را می شکند، .

 می توان گفت: بروز هیجان مشروط به آگاهی فرد و رابطة دوطرفة او با مادرش است.
کودکان با دریافت واکنش دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.

1 رشــد هیجانی در کودکی فرایندی پیچیده است که  بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
نه تنها مســتلزم آگاهی از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات 
اطرافیان اوست. این موضوع اختصاص به ابتدا و پایان دوره ندارد. 13 بروز هیجان های 
1با توجه به رشد آگاهی کودک  ۴ ساده تحت تأثیر نظام پردازش های فردی نیست. 
از هیجان های مختلف و واکنش اطرافیان، هیجان های ساده به هیجان های مرکب 
دیگر همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم تعمیم می یابد. بنابراین فقط 

سپاسگزاری در این گزینه هیجان مرکب است.
		21 1 رشــد هیجانی در دورة کودکی، معطوف به ســه هیجان سادة ترس، .

خشم و محبت است. با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان های مختلف و واکنش 
اطرافیان )به خصوص واکنش مادر( ســه هیجان فوق به هیجان های مرکب دیگر، 

همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم تعمیم می یابد.
1دلیل ر شدیافته تر بودن هیجانات در انسان ها نسبت به  بررس﹩ سایر گزینه ها: 2
1آگاهی  1 حیوانات است. 3 بروز هیجانات در کودک مشروط به دو چیز است: 
1مربوط به تعریف  ۴ 1رابطة دو طرفة کودک با دیگران  2 کودک از خود و دیگران 
رشد هیجانی در کودکی است  که فرایندی پیچیده است و نه تنها مستلزم »آگاهی« 

از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم »آگاهی« از هیجانات اطرافیان اوست.
			1 ۴ رشد هیجانی در کودکی، فرایندی پیچیده است که نه تنها مستلزم .

آگاهی از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست. 
مثاًل وقتی کودک کار اشتباهی انجام می دهد و مادر فریاد می زند، ممکن است 
کودک این رفتار را به عنوان نشانة هیجان مثبت درک کند و برای دریافت دوبارة 

این هیجان از طرف مادر، آن را تکرار کند.
		41 3 بروز هیجان های مرکب پیچیده تــر بوده و با توجه به نوع ارزیابی، .

ظهور متفاوتی می یابد.
1هیجانات ســاده تحت تأثیر نظــام پردازش های  1 بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 
1هیجانات ســاده غالباً به یــک صورت پدیدار می شــود. 2  فــردی نیســت. 

۴ انسان و حیوان فقط در هیجانات ساده با هم مشترک اند.
			1 1 رشد هیجانی در انسان نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی بیشتر و .

برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است.
			1 2 رشد هیجانی در کودکی معطوف به هیجانات ساده )ترس، خشم و .

محبت( است. با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان های مختلف و واکنش 
اطرافیان، هیجانات سادة ذکرشده به ســه هیجان مرکب )احساس پشیمانی، 
سپاسگزاری و ترحم( تبدیل می شود. پس در گزینة »2«، خشم از هیجانات ساده 

است و در سایر گزینه ها به هیجانات مرکب اشاره شده است.
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			1 2 بســیاری از کودکان در ســنین اولیة کودکی در کنــار یکدیگر بازی .
می کنند؛ ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد. )بازی موازی( بازی همین 
کودکان در سنین باالتر قاعده مند می شود و مشترکاً بازی می کنند. )بازی گروهی( 

این تغییر بیانگر رشد اجتماعی آن هاست.
1اولین عالمت رشد اجتماعی لبخند اجتماعی است  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
که در 2-3 ماهگی بروز می یابد. 13 کودکان در دورة دبســتان )کودکی دوم( با 
یکدیگر بازی گروهی می کنند و عالقة خاصی به بازی با هم جنســان خود دارند. 
 جملة معروف آن ها )دخترها با دخترها و پسرها با پسرها( را همگی شنیده ایم. 
1انسان موجودی اجتماعی است و از بودن با دیگران لذت می برد. آگاهی انسان از  ۴
این ویژگی مهم در فرایند رشد، به تدریج حاصل می شود و او را اجتماعی تر می کند.

			1 2 قضاوت کودکان 5-6 ساله درمورد اخالقی یا غیراخالقی بودن یک .
عمل، بر اساس پیامدهای قابل مشاهده و قابل شمارش آن است نه بر اساس نیت 
فرد از انجام آن عمل. به داستان توجه کنید: مینا می خواهد بدون اجازة مادرش 
از قفسة آشپزخانه چیزی را بردارد و هنگام پایین آمدن، یک لیوان را می شکند. 
برادر مینا می خواهد به مادرش کمک کند و دســتش به سینی می خورد و سه 
لیوان را می شکند. کودک 5-6 ساله با شنیدن این داستان می گوید برادر مینا 
کار بدتری انجام داده، چون فنجان های بیشــتری را شکسته )قضاوت بر اساس 
پیامدهای قابل مشاهده(، در حالی که کودکان بزرگ تر می گویند مینا کار بدی 
کرده چون می خواسته بدون اجازه چیزی را بردارد. )قضاوت بر اساس دلیل و نیت(

			1 ۴ سایر گزینه ها درست و مربوط به رشد اخالقی کودکان است. .
گزینة »4«: هرچند منظور از رشــد اخالقی در اینجا همان انجام عمل اخالقی 
اســت ولی ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی متفاوت باشد. مثاًل در ابتدای 
کودکی، کودکان کار اخالقی را به خاطر خوشحال کردن دیگران انجام می دهند 

و در سنین باالتر، کار اخالقی را به خاطر درستی آن انجام می دهند.
			1 1 در ســنین اولیة دورة کودکــی، کودکان در کنــار همدیگر بازی .

می کننــد، ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد )بازی موازی(. بازی 
همین کودکان در سنین باالتر قاعده مند می شود و مشترکاً بازی می کنند. این 

تغییر، بیانگر رشد اجتماعی آن هاست.
			1 2 ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبة رشد انسان »رشد جسمانیـ  حرکتی«.

اســت. تغییرات در اعضای بدن مثل افزایش وزن مغز و اســتحکام استخوان ها 
رشد جســمانی محسوب می شود. نوجوانی دوره ای اســت که با شدیدترین و 

گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است.
 استدالل و حل مسئله مربوط به رشد شناختی است. 1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 

3 تعامل با محیط )دیگران( مربوط به رشد اجتماعی است.
		21 3 ترتیب درست توانایی های ذکر شده به این صورت است: غلت زدن .

نشســتن با کمک  نشســتن مستقل  ایســتادن با کمک  بلند شدن از 
وضعیت نشسته  ایستادن مستقل

			1 2 رشد اخالقی کودکی: گزینة »4« نادرست است. )شناخت هیجانات .
خود: رشــد هیجانی کودکی( جســمانی نوجوانی: گزینة »3« نادرســت است 
)کسب مهارت های حرکتی درشت: رشد جسمانی کودکی( اجتماعی نوجوانی: 
گزینه های »1«، »3« و »4« نادرســت اند. شناختی نوجوانی: گزینة »3« نادرست 

است )کسب هویت: رشد اجتماعی نوجوانی(
		41 2 بســیاری از کودکان در سنین اولیة دورة کودکی )4 یا 5 سالگی( .

کنار همدیگر بازی می کنند، ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می پردازد.
به این نوع بازی، بازی موازی می گویند؛ مانند بازی دو کودک ذکرشده. بازی های 

کودکان مربوط به رشد اجتماعی آنان است.
			1 1 مهارت های حرکتی ظریف مستلزم استفاده از ماهیچه های ظریف .

یعنی انگشــتان دست و پا هستند؛ مانند به دست گرفتن قاشق و غذا خوردن 
با آن. سایر گزینه ها مهارت های حرکتی درشت هستند که توسط ماهیچه های 

بزرگ بدن انجام می شوند.

			1 3 ایــن واکنش کودک همان ترس از غریبه اســت که در 8 ماهگی .
به وجود می آید و مربوط به رشــد اجتماعی اســت؛ زیرا مربوط به تعامل او با 
دیگران است. 2 تا 3 ماهگی لبخند اجتماعی بروز می کند. )رد گزینه های 1 و 2(

			1 1 از دوازده تا بیست سالگی را با نام دورة نوجوانی می شناسیم..
1 نادرست است، چون نوجوان در انتهای این دوره به  2 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
پختگی دورة بزرگسالی می رسد. 13 نادرست است، چون حد واسط دورة کودکی و 
۴ نادرست است، چون تغییرات این دوره اهمیت زیادی دارند. بزرگسالی است. 

			1 1 تغییراتــی که جزئی از عالئم رشــد هســتند و قابــل رؤیت اند، .
»ویژگی های ثانویه« نامیده می شوند. این ویژگی ها به طور مستقیم در تولیدمثل 

نقش ندارند و مربوط به اندام های جنسی نیستند.
			1 2  شــاخص ترین جنبة رشد، رشد جســمانی ـ حرکتی است. رشد .

شناختی، به رشد توانایی های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، 
استدالل، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری و توانایی های زبانی اطالق می شود.

2		1 3 ناگهانی بودن، یعنی اندازة بدن به سرعت افزایش می یابد و تناسب .
بدن به سرعت تغییر می کند.

2		1 3 تغییرات اندام های داخلی بدن )قلب و شش( و افزایش حجم خون باعث .
می شوند که نوجوان احساس توانمندی زیادی  کند.

1 اندازة  قلب 2 برابر می شود و حجم کلی خون افزایش می یابد.  بررس﹩ سایر گزینه ها: 
1برعکس است؛ یعنی به دلیل افزایش  ۴ 1ظرفیت شش ها 3 برابر می شــود.  2

حجم خون، نوجوان احساس توانمندی می کند.
2	21 1تغییراتــی که جزئی از عالئم رشــد هســتند و قابــل رؤیت اند را . 1

»ویژگی های جنســی ثانویه« می گویند. این ویژگی ها مســتقیماً در تولید مثل 
نقشــی ندارند؛ مثل رشــد موهای زائد در دختران و پسران، بم شدن صدای 
پسران، رشد ســینه ها در دختران، پهن شدن لگن در دختران. سایر گزینه ها 

ویژگی های جنسی اولیه هستند که مستقیماً در تولید مثل نقش دارند.
2		1 ۴ حوزه های اساسی رشد جسمانی که در این دوره دستخوش تغییر .

می شوند، عبارت اند از: قد و وزن، رشد استخوانی و عضالنی، رشد مغز و سیستم 
عصبی، رشد اندام های داخلی )تغییر در اندازة قلب و شش( و تغییراتی که در 
هنگام بلوغ روی می دهند. گزینة »4« مربوط به رشــد جسمانی است، اما جزء 
دســته بندی حوزه های اساسی قرار نمی گیرد و دلیل بی ثباتی و تحریک پذیری 

هیجانی در نوجوانی محسوب می شود.
2	41 1 رشد دستگاه تولیدمثل تغییر اساسی دورة نوجوانی است که با بلوغ .

جنســی رخ می دهد. این تغییر یک ویژگی جدید است که در دورة قبل وجود 
نداشته است؛ یعنی برای اولین بار در نوجوانی قدرت باروری و تولیدمثل ایجاد 
می شود. بنابراین تغییر کیفی محسوب می شود. سایر گزینه ها تغییر کّمی است.

2		1 3 بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود. .
)جدول 2-3 پیامدهای تغییرات شناختی نوجوانان و توصیه های پیشنهادی(

2		1 2 هر چند در بیان تغییرات دورة نوجوانی، به ویژگی های جسمانی اشاره .
می شــود، اما واقعیت این است که تغییرات شــناختی دورة نوجوانی شگفت آور 
اســت؛ بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنید که قســمت اول آن مربوط به 
رشــد جسمانی و قسمت دوم مربوط به رشد شناختی است، یعنی گزینة »2«.
13 جســمانی ـ هیجانی 1اجتماعی ـ جســمانی  1  بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 

1اجتماعیـ  شناختی ۴
2		1 2 برای اولین بار در نوجوانی »تفکر فرضی« شکل می گیرد؛ به این معنا که .

نوجوانان فرضیه سازی می کنند و در پیش بینی یک موقعیت، از احتمال های مختلف 
بهره می برند؛ درحالی که مبنای استدالل در دورة کودکی، واقعیت های ملموس و 
بیرونی است؛ بنابراین تفکر فرضی به معنای فرض کردن اتفاقات احتمالی در آینده است. 

2		1 ۴ گزینة »4« مربوط به رشــد شــناختی نوجوانی است. به دلیل عدم .
پختگی در نحوة به کارگیری توانایی های شناختی، تغییرات شناختی نوجوانان 
باعث پیامدهای ناســازگارانه ای می شود که یکی از آن ها حساسیت نسبت به 
انتقاد دیگران است. سایر گزینه ها مربوط به رشد شناختی دوره کودکی است.
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2		1 ۴ توجه نوجوانان، در مقایسه با کودکان، گزینشی تر است؛ به این معنا .
که بر اطالعات مرتبط متمرکز می شــوند )گزینه های 2 و 3( و با ضرورت های 
تکلیف مورد نظر، بهتر سازگار می شوند. )گزینة 1( انجام هم زمان چند تکلیف 

نشان دهندة توجه تقسیم شده است نه توجه گزینشی. 
2		1 3 یکی از تفاوت های مهم دورة نوجوانی با دورة کودکی این است که .

نوجوانان به دنبال چگونگی تقویت حافظة خود هستند؛ به این نوع مهارت آموزی 
»فراحافظه« می گویند. این تالش در دورة کودکی وجود ندارد. )تغییر کیفی(

1نوجوانان برخالف کودکان، قادر به ظرفیت ســازی  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
1نوجوانان بهتر از کــودکان قادر به  2 حافظــة خود هســتند. )تغییر کیفــی( 

رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند. )تغییر کّمی(

 توجه: تفاوت تغییرات کیفی و کّمی را در کتابنامه مطالعه کنید.

1این عبارت درست است، ولی مربوط به توجه گزینشی است نه حافظه.  ۴
2		1 2 نوجوانان برخــالف کودکان، قادر به نظارت، ارزیابی و تغییر جهت .

تفکر لحظه به لحظه هســتند، درحالی  که کودکان بر استدالل ها، قضاوت ها و 
تصمیم هایشان اشراف ندارند.

1ســرعت تفکــر در دورة نوجوانــی افزایش می یابد.  1 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
13 نوجوانان برخالف کودکان، قادر به ظرفیت ســازی حافظة خود هســتند.

1کودکان بر اســتدالل ها،  قضاوت ها و تصمیم هایشــان اشراف ندارند. یعنی  ۴
نوجوانان برخالف کودکان بر استدالل ها، قضاوت ها و تصمیم هایشان اشراف دارند.

2	21 3 پردازش غالب نوجوانان مفهومی اســت. نوجوانان فایده مندی یک .
کاال را بر اساس ماندگاری، کیفیت و... می سنجند.

1 نادرست است، چون مربوط به کودکان و پردازش  بــررس﹩ ســایر گزینه هــا: 
1نادرســت اســت، چون پــردازش کودکان ادراکی اســت.  2  ادراکی اســت. 

1نادرست است، چون مربوط به پردازش مفهومی است. ۴
2		1 1 هر چنــد نوجوانان، در مقایســه با کودکان، رشــد فزاینده ای در .

توانایی های شــناختی دارند، اما در نحوة به کارگیــری این توانایی ها، پختگی 
الزم را ندارند. بــه همین دلیل تغییرات شــناختی نوجوانی باعث پیامدهای 
ناســازگارانه ای می شــود. گزینة »2«: علت افزایش تحریک پذیری و بی ثباتی 

هیجانی در نوجوانی است.
2	41 2 رشــد دستگاه تولیدمثل، تغییر اساســی دورة نوجوانی است که با .

بلوغ جنسی رخ می دهد.
2		1 2 این توصیه در ارتباط با ویژگــی آرمان گرایی و عیب جویی کاربرد .

دارد. )طبق جدول 2-3 پیامدهای تغییرات شناختی(
2		1 ۴ بایــد ویژگی هــای منحصربه فرد نوجوانان را پذیرفــت تا در زمان .

مناسب دیدگاه متعادل تری ایجاد شود.
2		1 2 به جای نوجوان تصمیم گیری نشــود. تصمیم گیری کارآمد،  الگوی .

تصمیم گیری نوجوان باشد.
2		1 1 گزینة »1«1اشــاره به مهارت فراحافظه دارد که در نوجوانی به وجود .

می آید، یعنی نوجوانان به دنبال چگونگی تقویت حافظة خود هستند.
1یکی از پیامدهای تغییرات شــناختی در نوجوانان،  2 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 

مشکل در تصمیم گیری های روزمره است نه تصمیم گیری به جای دیگران. 
13توجه نوجوانان، در مقایســه با کودکان، گزینشی تر است؛ به این معنا که بر 
اطالعات مرتبط متمرکز می شوند و با ضرورت های تکلیف موردنظر، بهتر سازگار 
1نوجوانان تحت تأثیر پردازی مفهومی فایده مندی یک کاال را بر  ۴ می شــوند. 

اساس ماندگاری، کیفیت و... می سنجند نه بر اساس اندازه و رنگ آن.
2		1 2 برای اولین بار در نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد. پس این یک .

تغییر اساسی و کیفی است که در دورة قبل وجود نداشته است. سایر گزینه ها تغییر 
کّمی هستند، چون قباًل وجود داشته اند و در نوجوانی صرفاً بیشتر یا بهتر شده اند.

 توجه: برای درک بهتر تغییرات کّمی و کیفی کتابنامه را مطالعه کنید

1سرعت تفکر در دورة نوجوانی افزایش می یابد. 1 بررس﹩ سایر گزینه ها: 
1نوجوانان بهتر از  ۴ 13توجه نوجوانان، در مقایسه با کودکان، گزینشی تر است. 

کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند.
22	1 3 یکــی از تفاوت های مهم دورة نوجوانی با دورة کودکی این اســت .

کــه نوجوانان به دنبال چگونگی تقویت حافظة خود هســتند؛ به عبارت دیگر 
می خواهنــد چگونگــی به حافظه ســپردن اطالعات را یاد بگیرنــد. این نوع 

مهارت آموزی »فراحافظه« نام دارد.
22	1 3 توجه نوجوانان، در مقایسه با کودکان، گزینشی تر است؛ به این معنا .

که بر اطالعات مرتبط متمرکز می شوند و با ضرورت های تکلیف مورد نظر، بهتر 
سازگار می شوند. نوجوانی که هنگام نماز خواندن صرفاً بر نماز متمرکز می شود 

و به عوامل دیگر توجه نمی کند، دارای توجه گزینشی است.
2221 3 به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دورة نوجوانی، تحریک پذیری .

نوجوانــان افزایش می یابــد و حاالت هیجانــی آنان به ســرعت تغییر می کند.
1 تحریک پذیری نوجوان با برخورد نامناسب اطرافیان  بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
1علِت این است که هیجانات به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر  2 ارتباطی دارد.1
1علِت رشدیافته تر بودن رشد هیجانی انسان ها نسبت به حیوانات است. می شود. ۴

1 الزم است در دورة نوجوانی مهارت هایی را بیاموزیم که بتوانیم هیجانات .1	22
خود را در جهت صحیح به کار گیریم؛ مهارت هایی از قبیل کنترل خشم و ورزش کردن.

11هیجانات، در صورت هدایت نشــدن و به کارگیری  2 بررس﹩ ســایر گزینه ها: 
13بــه دلیل تغییرات  غلــط،  به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر می شــوند. 
فیزیولوژیکــی و هورمونی، تحریک پذیری نوجوانــان افزایش می یابد و حاالت 
1هیجانات، منبع رفتارهای مثبت  ۴ هیجانی آن ها به ســرعت تغییر می کنــد. 
و سازنده هســتند و در صورت هدایت نشــدن و یا به کارگیری غلط آن ها، به 

رفتارهای مخرب و پرخطر منجر می شوند.
2241 1 تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی بیش از هر دورة دیگری است. .

رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث می شود که فرد بهتر بتواند دربارة 
مســائل اخالقی، ارزشــی و دینی قضات کند و واکنش دقیق تری نشان دهد. 
همچنین به دلیل گسترده شدن روابط اجتماعی نوجوان در مقایسه با کودکی و 
بروز احساس خودمختاری نسبت به والدین، نوجوان با مسائل اخالقی و ارزشی 
بیشتر درگیر می شود و زمینه های رشد ارزش های اخالقی در وی افزایش می یابد.

2 در این دوره هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس می کنند .1	22
که گرایش نوجوان به گروه همساالن خیلی بیشتر از سابق شده است و در کنار 

همساالن بودن برای نوجوان بسیار لذت بخش است.
22	1 ۴ یکی از تغییرات در رشد اجتماعی دورة نوجوانی، دستیابی به »هویت« است..
3 »من کیستم« سؤالی است که ذهن هر فرد به ویژه نوجوانان و جوانان .1	22

)نه کودکان( را درگیر کرده اســت و افراد برای یافتن پاســخ این ســؤال به 
جست وجوی خویشتن و کسب هویت می پردازند.

1 ایفای نقش جنســیتی برای نشــان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه .1	22
مربوط به »ویژگی های روانی« در هویت دورة نوجوانی است.

 بررس﹩ سایر گزینه ها: 2 شامل عضویت در گروه ها یا انتخاب شغل و پیشرفت است.

1مربوط به قیافه، قد، وزن و... است. ۴ 3 مربوط به دختر یا پســر بودن است. 
22	1 2 نوجوانانی که خود را می پذیرند و هویت مثبتی برای خود قائل اند، به .

لحاظ روانی از افرادی که هویتی منفی داشته و به خود عالقه ای ندارند، سالم ترند.
2		1 ۴ در رشد اخالقی صرف داشــتن شناخت نسبت به اینکه احترام به .

پدر و مادر کار خوبی است، به رفتار اخالقی منجر نمی شود بلکه این شناخت 
باید به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود.

2		1 3 یکی از تغییرات در رشــد اجتماعی نوجوانی، دســتیابی به هویت .
اســت. تحریک پذیری یکی از ویژگی های رشــد هیجانی نوجوانی است، یعنی 
یک نوجوان بدون اینکه بخواهد، یک دفعه و ناگهانی عصبانی می شود و چیزی 
می گوید یا رفتاری نشــان می دهد که بالفاصله پشیمان می شود. راست گویی، 
کمک به دیگران، سوءاســتفاده نکردن از دیگران )حتی با وجود توانایی( و قانع 

بودن به حق خود مربوط به رشد اخالقی است.
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