


درباره محرومیت حسی توضیح دهید 





 وجود احساس را از جنبه نظریه تکامل داروین تبیین
 کنید





این جمله به چه معناست: 

تحریک گیرنده های حسی تابع شدت محرک است 

 





محرک، توجه و ادراک را تعریف کنید 





 ادراک چند حسی چه کمکی به ما میکند؟با ذکر
 یک مثال توضیح دهید







 منابع توجه تحت تاثیر چه عواملی هستند؟توضیح
 دهید









با علم روانشناسی میتوان تغییرات فرد در ( الف
 آینده را تا حدی پیش بینی کرد

 



روانشناسی رشد به دنبال مطالعه علمی ( ب
 .انسان از تولد تا مرگ است

 



23یک تخمک بارور شده طبیعی دارای ( ج 
 .کروموزوم است

 



سالگی عالقمندند با  5یا  4کودکان در ( د
 .همجنسان خود بازی موازی کنند

 



رشد اخالق به شکل گیری شناخت وابسته (ه
 .است



استفاده مکرر از رویا پردازی باعث (الف
 .میشود.....................

 



رسش یا پختگی به معنای( ب  .......................
است که دارای برنامه رشد طبیعی و منظمی 

 است

 



تمرکز نوجوان در مقایسه با کودکان ( ج
 .است................. 

 



همزمان با شرو ع کار کردن، دوره ی (د
پایان ................هم شروع و دوره ی...............

 .می یابد

 



اشیا قرار ................کودکان تحت تاثیر ویژگی (ه
 میگیرند

 



برای اینکه شناخت به رفتار اخالقی منتهی شود (و
....................  ، ................... باید به 

 فرد تبدیل شود................ و



 

رشد هیجانی کودکی مستلزم چه مواردی ( الف
 است؟

 



دلیل رویاپردازی در نوجوانی چیست؟(ب 

 



دو تغییر مربوط به تفکر را نوجوانی را نام ببرید( ج 

 



مورد از پیامد های ناسازگارانه رشد شناختی  3(د
 را نام برید



 اولین عالمت رشد
 اجتماعی

 

 

 موازیبازی 

 

 

 کمکبا ایستادن 

 

 

 زدنغلت 

 

 

نوپایی 

 



رابطه رشد شناختی و اخالقی را شرح دهید(الف 

 



در دوره نوجوانی چه تغییراتی در رشد هیجانی (ب
 .به وجود میاید؟توضیح دهید

 



برجسته ترین تغییرات مربوط به جنس در ( ج
 نوجوانی چند دسته اند؟ توضیح دهید

 



استدالل کنید که چرا در خانواده های پرجمعیت (د
 ،کودکان تعداد لغات بیشتری یاد میگیرند؟

 



با توجه به نوع پردازش،تبیین کنید که چرا کودکان (ه
 هدایای بزرگ را ترجیح میدهند؟



پیازه آزمایش سه کوه را برای سنجش چه (الف
 کرد؟خود مرکزیمفهومی طراحی 

دو عامل اصلی برای کسب هویت در نظریه ( ب
 اند؟جستجو و تعهدمارسیا کدام 

نگهداری ذهنی را  با مثال توضیح دهید(ج 

فراشناخت به چه معناست؟(د 



1.تفاوت توجه و تمرکز 

 

2.منابع توجه 



 



 



1.یکنواختی و ثبات نسبی 

 

 

 

 

 

2. آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد
 توجه



1.تغییرات درونی محرک ها 

 

 

 

 

 

2.درگیری و انگیختگی ذهنی 


