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  نوشته است ؟ » ياد دهنده بزرگ « كدام دانشمند كتابي در خصوص نوجواني به نام . 1

  استانلي هال   -د  روسو  -ج  كمينوس  -ب  فرانك  -الف  

  كداميك از افراد زير در آغاز قرن حاضر نوجواني را براي نخستين بار به حيطه روان شناسي جديد وارد مي سازد ؟ . 2

  استانلي هال   -د  فرويد   -ج  هربارت  -ب  لوين    -الف  

  در نتيجه كداميك از انواع بلوغ ، قيافه فرد شكل كودكانه خود را از دست مي دهد ؟ . 3

  بلوغ رواني   -د  بلوغ تكليفي  -ج  بلوغ جسمي  -ب  يبلوغ جنس  -الف  

  از ديدگاه پياژه مرحله عمليات صوري در چه سنيني روي مي دهد ؟. 4

  سالگي  18تا  15 -د  سالگي  15تا  11  -ج  سالگي  11تا  7  -ب  سالگي 9تا  5 -الف  

ي قانوني و اخالقي نيز شكسته مـي شـوند ، لـذا كيفـر قـانوني      در كدام حالت زير نه تنها فرد انطباقي با هنجارها ندارد بلكه هنجارها. 5

  الزامي مي گردد ؟ 

  ناسازگاري                                                   -ب    كژ سازگاري      -الف  

  بزهكاري   -د    خطا كاري   -ج  

مزيت عمده كداميك از روشهاي زير اين است كه در آن مفهوم نابهنجاري از فراواني آماري صـرف مجـزا شـده و رفتـار هنگـامي      .  6

  نابهنجار تلقي مي گردد كه بيانگر سازگاري نامطلوب فرد باشد ؟ 

  روش آسيب شناسي                 -ب  روش نظري                          -الف  

  روش فرهنگي   -د    كلينيكي روش   -ج  

  نظريه روانكاوي از چه طريق سعي در وارونه سازي جريان پيدايش و تكامل فرايندهاي بيمارگونه دارد ؟ . 7

  روان درماني اكتشافي                           -ب  شوك درماني                                   -الف  

  دفاعي مكانيسمهاي  -د    تخيل پردازي   -ج  

  به عقيده كدام دانشمند فرد اغلب رفتارهايي را اختيار مي كند كه با ادراك او از خويشتن هماهنگ باشد ؟ .  8

  بيتسون -د  رولومي  -ج  مزلو  -ب  راجرز        -الف  

  جامعه هدايت مي شوند ؟ در كدام مكانيسم دفاعي ، اميال و انگيزه هايي كه در مسير نامطلوب اجتماعي هستند به مسير قابل قبول . 9

  واكنش سازي   -د  تصعيد  -ج  بازگشت  -ب  جابجايي  -الف  

درصد از دانش آمـوزان موفـق عامـل اصـلي پيشـرفت خـود را كـدام         72گزارش كرده اند كه حدود )  1371( ميرزايي و همكاران . 10

  مورد زير دانسته اند ؟ 

  نحوه تدريس معلمان                    -ب  رفتار والدين                             -الف  

  تازگي كتابها   -د    ساختار مناسب كالس   -ج  

كدام دسته از دانش آموزان نه تنها در فراهم كردن رضايت خاطر معلـم موفـق نبودنـد بلكـه     )  1974( از ديدگاه ويليس و بروفي .   11

  حتي مشكالت انضباطي نيز به وجود مي آورند ؟ 

  دانش آموزان مورد عالقه                                           -ب  آموزان وابسته       دانش  -الف  

  دانش آموزان مطرود   -د  دانش آموزان بي تفاوت   -ج  
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  از ديدگاه هيل و ساراسون ، بيشترين عامل هدايت يادگيري به سوي پيشرفت كدام است ؟ .   12

  همكاري خانه و مدرسه                                                 -ب  ودنآرامش داشتن اما هوشيار ب  -الف  

  پشتكار كافي   -د    استعداد تحصيلي   -ج  

  بر اساس مطالعه برومر بر روي دانش آموزان تهراني ، چند درصد آنان در كتابخانه به مطالعه مي پردازند ؟ .   13

   25  -د  5/20  -ج    5/14  -ب        10    -الف  

  كدام بزرگوار فرموده اند كه بيم آن مي رود كه فقر به كفر انجامد ؟ .   14

  )                                 ع(امام علي   -ب                             )  ص(پيامبر اسالم   -الف  

  ) ع(امام صادق   -د    )ع(امام باقر   -ج  

  بندي مشاغل از جهت منزلت اجتماعي با رتبه بندي به كدام عامل زير بستگي زيادي دارد ؟ رتبه . كانتر . بر اساس مطالعه .  15

  ارتباط اجتماعي                          -ب  شغل پدر                                  -الف  

  درآمد ساالنه   -د    نمرات هوش   -ج  

پزشكي آمريكا نسبت پسران به دختـران داراي لكنـت زبـان را چنـد برابـر      مجموعه بازنگري شده تشخيصي و آماري انجمن روان.  16

  ذكر مي كند ؟ 

  5  -د   4   -ج   3  -ب      2   -الف  

  مطالعات روان شناسان ظهور بلوغ پيشرس را نتيجه چه عاملي نشان داده است ؟ . 17

  گسستگي پيوندهاي ازدواج                                            -ب    تغذيه كافي     -الف  

  تحريك پيش هنگام جنسي   -د  آموزش بهداشت جنسي  -ج  

  پسران زودرس چگونه تلقي مي شوند ؟ )  1987( از ديدگاه كالرك و فرايد من .  18

                                 خام و ناشي             -ب  ناكارآمد و ناسازگار             -الف  

  ورزشكار و رهبر   -د  خود شيفته و از خود راضي   -ج  

  پست ترين مرگها ، مرگ غربهاست ؟ : كدام بزرگوار فرموده است كه .  19

  )                                                     ع(امام علي   -ب  )           ص(پيامبر اسالم   -الف  

  ) ع (امام صادق   -د    ) ع(امام باقر   -ج  

  بهترين سن براي ازدواج كدام است ؟ . 20

سالگي                                                   23تا  20  -ب    سالگي         20تا  17  -الف  

  سالگي  38تا  30  -د    سالگي  28تا  20  -ج  

  در كداميك از كتابهاي زير آمده است كه هر كه به چيزي عشق ورزد كور مي شود ؟ . 21

  بحار االنوار   -د  نهج البالغه   -ج  نهج الفصاحه   -ب  قرآن كريم  -الف  

  كدام نوع از اوقات فراغت بيشتر ويژه شاغلين دولتي مي باشد ؟ . 22

  ت ساعتي                                          اوقات فراغ  -ب  اوقات فراغت لحظه اي       -الف  

    اوقات فراغت هفته اي  -د    اوقات فراغت روزانه   -ج  
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كداميك از افراد زير نظريه سرشتي را در شخصيت مطرح كرده و به بررسي رابطـه تيـپ بـدني و خصوصـيت روانـي پرداختـه       .   23

  است ؟ 

  چپمن   -د  ايلينگورث  -ج  شلدون  -ب  كالرك  -الف  

  كدام عامل زير مي تواند سبب افزايش رفتارهاي انحرافي گردد ؟ » لمرت « به عقيده .   24

  برچسب رسمي جامعه                                                   -ب    عزت نفس پايين  -الف  

  فقدان همانند سازي  -د    صنعتي شدن شهرها   -ج  

  مهمترين عامل مؤثر در به وجود آمدن و رشد بزهكاري نوجوانان كدام است؟» ايبراهمسن« به عقيده .  25

  شكل واكنش شخص در مقابل عوامل موجود                          -الف  

  احساس بي كفايتي ، طرد شدگي عاطفي و نياز به ابراز وجود        -ب  

    نواقص جسماني متعدد   -ج  

  محيط نامساعد مدرسه  -د  

در مبحث اعتياد كدام عالمت زير نمايانگر اين است كه فرد به مقدار بيشتر و زمـان طـوالني تـري بـيش از آنچـه در آغـاز در نظـر        .26

  داشته است مصرف مي كند ؟ 

  تحمل   -د  محروميت   -ج  رفتار اجباري  -ب  كشش  -الف  

  بيشتر در كدام دوره تحصيلي بوده است ؟ سواد معتادان )  1365( بر اساس مطالعه انجام شده توسط فرجاد .  27

  راهنمايي                                                         -ب    ابتدايي       -الف  

  دانشگاه   -د    متوسطه   -ج  

  در رابطه با تشخيص نوجوان و جوان معتاد ، كدام گزينه درست است ؟ .  28

                                  رفت و آمد هايش كم مي شود     -الف  

  نسبت به امور منزل ، همسر و فرزندان خيلي توجه مي كند     -ب  

  درِ اتاقش هميشه باز است  -ج   

  توالت هاي طوالني مي رود   -د  

  زير است ؟ تقويت نيروي اراده نوجوان و جوان از طريق تقويت محركهاي مثبت از جمله تدابير كداميك از روشهاي مشاوره .  29

  روش تحليل رواني                                                       -ب    روش تعقلي  -الف  

  روش روان شناسي انساني   -د    روش يادگيري   -ج  

ها در حـد اجـازه   كدام روش قرآني به اين معناست كه انسان بر انگيزه ها ، انفعالها ، تمايالت و خواسته هاي خود تسلط دارد و تن.  30

  شرع مقدس بايد به ارضاي آنها بپردازد ؟ 

  علم و تفكر                                 -ب  عبادت                                      -الف  

  تقوي  -د  ايمان به توحيد               -ج  
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