
 پاور جلسه پنجم



 1سوال

روانشناسی رشد به چه چیزی میپردازد؟ 



 2سوال

تفاوت دو قلوهای همسان و ناهمسان در چیست؟ 



 3سوال

مراحل رشد در اسالم 



 1سوال

عوامل موثر بر رشد را توضیح دهید 



 2سوال

درباره رسش و یادگیری توضیح بده 



 3سوال 

عوامل موثر بر رشد قبل از تولد کدامند 



 1سوال

مراحل رشد را با ذکر سن نام ببرید 



 2سوال

 رشد انسان از چه زمانی شروع میشود و به چه شکل

 است؟



 3سوال

آهنگ رشد جسمانی در کودکی به چه شکل است؟ 



 بررسی تکالیف

 



 1پاسخ آزمون فصل

 الف.1سوال 

در بین روش های کسب شناخت،فقط روش ( الف

 غلط.علمی معتبر است

 کتاب 11صفحه 

 

 

 



تعریف همگان از هوش،یک تعریف واحد است( ب. 

غلط 

 19پاسخ صفحه



یک نظریه میتواند باعث طرح سواالت پژوهشی ( ج

 دیگر شود

غلط 

 12پاسخ ص 



فردی که حافظه خوبی دارد حتما متفکر خوبی ( د
 است

غلط 

22پاسخ ص 

 



 2سوال

هرچه یک متغیر دقیق تر تعریف شود، عمل ( الف

 .هم بهتر صورت میگیرد.......  اندازه گیری..........

حذف 

 



به جمله خردمندانه ای که در پاسخ به سوال ( ب

 .میگویند........ فرضیه.......مطرح میشود 

همه درست 

 



را ........................... تا ....................از ( ج
 .شناخت میگویند

22ص 



فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه را (د

 .می نامند........... تفکر..........

همه درست 



در مشاهده،اطالعات باید دقیق ثبت شود تا از (ه

 .به دور باشد...........................

27ص 



 3سوال

تفاوت یک دانشمند با فرد عادی هنگام مواجهه ( الف

 با یک مسئله در چیست؟



در چه صورتی محرک های موجود در محیط (ب

 مورد پردازش سطح باالتر قرار میگیرند؟

21ص 

 



پردازش به چه معناست؟( ج 

22ص 

 



سه ویژگی تعریف عملیاتی را نام ببرید(د. 

19ص 

 



 4سوال 

 ،فرضیه متصور شوید 2برای سوال علمی زیر. 
  آیا گوش دادن به موسیقی آرام با عملکرد دانش آموزان در حل تکالیف

 مدرسه، ارتباط دارد؟
فرضیه های قابل قبول: 
  گوش دادن به موسیقی آرام با عملکرد دانش آموزان در حل تکالیف

 مدرسه، ارتباط ندارد
  گوش دادن به موسیقی آرام با عملکرد دانش آموزان در حل تکالیف

 مدرسه، ارتباط مستقیم دارد
  گوش دادن به موسیقی آرام با عملکرد دانش آموزان در حل تکالیف

 مدرسه، ارتباط معکوس دارد
  گوش دادن به موسیقی آرام با بهبود عملکرد دانش آموزان در حل تکالیف

 مدرسه، ارتباط دارد
  گوش دادن به موسیقی آرام با افت عملکرد دانش آموزان در حل تکالیف

 مدرسه، ارتباط دارد
و... 



 5سوال
پاسخ سواالت زیر را به طور کامل شرح دهید 

ویژگی های روش علمی را نام برده و توضیح (الف

 18.19ص.دهید



چرا بین روانشناسان هم تعریف واحدی از (ب

 20روانشناسی وجود ندارد؟ص 

 



چرا تکرار پذیری در روانشناسی بسیار دشوار (ج

 20و19است؟ص

 



دو ویژگی مهم آزمونها را با ذکر مثال توضیح (د

 28ص.دهید

 



هر کس مهربان تر باشد در زندگی "اگر بگوییم ( ه

آیا یک جمله علمی گفته ایم؟ توضیح " موفق تر است

 دهید

چون این جمله اصال دقیق نیست زیرا متغیر های .خیر

ما یعنی مهربانی و موفقیت دو مفهومی هستند که 

تعریف مشخصی ندارند و هرکس از آن تعریف 

 خودش را دارد



 سواالت امتیازی

در جمله زیر متغیرهای مستقل و وابسته را (  الف

 :مشخص کنید

 انجام بازی های رایانه ای خشونت آمیز با افزایش

 پرخاشگری در کودکان مرتبط است

بازی رایانه ای خشونت آمیز متغیر مستقل 

میزان یا شدت پرخاشگری متغیر وابسته 



منظور از نظریات و مبانی غیر تجربی که ( ب

نظریات علمی بر آنها تکیه دارند چه چیز هایی 

 هستند؟ 

سایز منابع کسب آگاهی:قسمت داخل کتاب 

بدیهیات:توضیح من 

 



آیا ممکن است فردی که چشمان سالمی  (ج
دارد،همسرش را ببیند اما او را از چهره اش نشناسد بلکه 

 از صدایش بشناسد؟چگونه؟
ادراک پریشی چهره ای به سبب نقص در نقطه ادراک  .بله

چهره در مغز اتفاق افتاده در نتیجه با وجود سالم بودن  
 دستگاه بینایی،بیمار قادر به تشخیص چهره نیست



 خب دیگه میریم سراغ درسمون

 حفظ کردنیه 47عکس صفحه 



 رشد شناختی در دوران کودکی

مراحل رشد شناختی ژان پیاژه 



 (سالگی 2تولد تا )مرحله حسی حرکتی

مفهوم پایداری شیء 



 (سال 7تا 2)مرحله پیش عملیاتی

 (سه کوهآزمایش )محوری یا خودمرکزبینیخود 



 (سال 11تا 7)مرحله عملیات عینی

نگهداری ذهنی 



 کتاب چی میگه



 رشد هیجانی در کودکی

 بخشه 2رشد هیجانی دوران کودکی: 
1.آگاهی از هیجانات خود 
2.آگاهی از هیجانات دیگران 



 نظریه ذهن

آزمایش سالی و آن 



 



 



 


