
 دیدگاه طوفان و استرس برای کدام یک از دوره های سنی زیر مطرح شده است؟

 کودکی (1

 نوجوانی (2

 جوانی  (3

 میانسالی (4

 ی چیست؟طبق دیدگاه طوفان و استرس علت آشوب های دوران نوجوان

 اختالف نظرها با والدین (1

 تغییرات زیستی (2

 تغییر نقش های اجتماعی (3

 آشفتگی های هویت (4

 کدام رویکرد، دیدگاه طوفان و استرس را به چالش کشیده است؟

 بوم شناسی (1

 مردم شناسی   (2

 رفتارشناسی  (3

 روان کاوی (4

 کدام یک صحیح نیست؟

 استروژن در ایجاد صفات جنسی دختران نقش دارد (1

 نوجوانی از گرایش سری پایی پیروی نمی کند رشد بدن در (2

 رشد پیش نوجوانی در دختران طوالنی تر از پسران است. (3

 پیشرفت حرکتی در پسران با جهش همراه است.  (4

 پایان دوره نوجوانی بیشتر تحت تاثیر کدام عامل است؟

 عوامل زیستی (1

 فرهنگ   (2

 خانواده  (3

 همساالن (4

 ست؟کدام یک درباره زمان بندی بلوغ صحیح نی

 در صورت وجود تعارض در خانواده بلوغ دیرتر رخ می دهد (1



 بلوغ در دختران چاق زودتر شروع می شود (2

 سوتغذیه در کشورهای فقیر باعث بلوغ دیررس می شود (3

 بلوغ زودرس در دختران نامطلوب و در پسران مطلوب است.  (4

 ارتباط را دارد؟ کاهش سیناپسی کدام بخش قشر مخ با پیشرفت های شناختی نوجوانی بیشترین

 پیشانی (1

 گیجگاهی (2

 آهیانه ای (3

 پس سری (4

 افزایش حساسیت نورون ها به انتقال دهنده های عصبی در کدام یک از تغییرات نوجوانی نقش دارد؟

 کاهش بازداری ها (1

 افزایش تحریک پذیری (2

 افزایش افسردگی (3

 کاهش تجربه لذت (4

 کدام یک درباره نوجوانانی با بلوغ زودرس صحیح نیست؟

 دختران مطلوب نیست برای (1

 در دختران باعث افسردگی موقت می شود (2

 این پسران تصویر بدنی مطلوبی از خود دارند (3

 با اختالل خوردن در دختران ارتباط دارد (4

 زیربنای پیامدهای منفی بلوغ زودرس در دختران چیست؟

 افسردگی (1

 اختالل روابط اجتماعی (2

 فعالیت جنسی زودهنگام (3

 مصرف مواد (4

 اختالل بی اشتهایی عصبی نیست؟ بیماران مبتال به خص هایکدام یک جزو شا

 عدم کنترل تکانه (1

 مادران کنترل گر (2

 انکار بیماری (3



 کمال  طلبی (4

 درباره جهت گیری جنسی صحیح نیست؟کدام یک 

 هم جنس گرایی مردانه در خانواده های مادری شایع تر از پدری است. (1

 بطه دارندداروهای جلوگیری از سقط جنین با همجنس گرایی را (2

 مردان هم جنس گرا اغلب فرزندان اول خانواده هستند (3

 اغلب هم جنس گرایان منحرف جنسی محسوب نمی شوند (4

 توانایی جدا کردن نظریه از شواهد به کدام استدالل در نوجوانی اشاره دارد؟

 استدالل انتقالی (1

 استدالل فرضی قیاسی (2

 استدالل علمی (3

 استدالل استقرایی (4

 زیر در توانایی استدالل علمی نوجوانان نقش ندارد؟کدام یک از موارد 

 حافظه فعال  (1

 تحصیالت (2

 فراشناخت (3

 حافظه اپیزودیک (4

 محور استدالل علمی چیست؟

 استدالل فرضی قیاسی (1

 درک فراشناختی (2

 عدم سوگیری خودیاری (3

 تفکر گزاره ای (4

 ری اشاره دارد؟به نقش کدام عامل در عملیات صو "عمل طبق عملیات"پیاژه در هنگام صحبت کردن از 

 توجه انعطاف پذیر (1

 استدالل علمی (2

 درک فراشناختی (3

 عینیت گرایی (4

 اعتقاد به تماشاگران خیالی در کدام یک از دوره های سنی زیر دیده می شود؟



 اواسط کودکی (1

 نوجوانی (2

 اوایل بزرگسالی (3

 اواخر بزرگسالی (4

 ؟اعتقاد به افسانه شخصی در کدام یک از مشکالت رایج نوجوانان نقش دارد

 آرمان گرایی (1

 تحریک پذیری (2

 مخاطره جویی (3

 انزوا (4

 به اعتقاد پیاژه اعتقاد به تماشاگران خیالی در نوجوان به کدام دلیل است؟

 خودمحوری و توجه متمرکز بر خود (1

 پیشرفت در درک دیدگاه دیگران (2

 توانایی فکر کردن به احتماالت (3

 شکل گیری خودپنداره مستقل (4

 


