
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

رشدروانشناسی استخدامی 

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

•

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 

 
 

 www.iranarze.ir اسی رشد استخدامی روانشنسواالت  نمونه 1

 

 

 

 

 

 

 

 ( www.iranarze.ir) است؟  فیلسوف   کدام  های  اندیشه  از  برگرفته عدالت مفهوم بر کلبرگی  الرنس تأکید -1

  دکارت  رنه  (۴      اسپنسر  هربرت  (۳    الک  جان  (۲    کانت   امانوئل  (1

 3 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)   دارند؟ قرار  بیشتری آسیب معرض در نظر  چه  از  زودرس  بلوغ  با  دختران -2

   کارآمدی  (۴  نفس   عزت  (۳    شناسی  وظیفه  (۲    خودمختاری   (1

 2 صحیح: پاسخ

  این  برای رشد شناسان روان   . است یافته کاهش نوجوانان در بلوغ  شروع  سن اخیر  های سال  طی موجود،  شواهد طبق   -3

 ( www.iranarze.ir)  اند؟ کرده  استفاده مفهوم کدام  از  موضوع

  هایفلیک  حد  (۴       رنگ   بوم  پدیده  (۳  بهینه  تناسب  (۲    عرفی  روند  (1

 3 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)   است؟ کدام زندگی   فراخنای در  شای  وارنر نظریه اصلی  محور  -۴

  هیجانی  (۴  شناختی  (۳    زیستی   (۲    اجتماعی  (1

 1 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir) دارند؟ قرار  کلبرگ اخالقی رشد   مرحله کدام در  معموال بزهکاری  خطر معرض  در  نوجوانان -۵

   ابزاری  مبادله  و  هدف  (۲      اطاعت  و  تنبیه  سوی  به  گیری  جهت  (  1

   کاری  وجدان  و  مسئولیت  (۴      دیگران  تأیید  و  متقابل  روابط  حفظ  (۳

 ۴ صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)   آید؟  می شمار  به  نوجوانان برجسته   های ویژگی  از  جزئی  مورد  کدام الکایند دیوید گفته به  -6

 جنسی   کژکاری  (۲       شهودی  استدالل  (1

   مذهبی  گرایش  (۴         ظاهری  ریاکاری  (۳

 1 صحیح: پاسخ

 

 رشد نمونه سواالت استخدامی روانشناسی 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. رشدروانشناسی  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir اسی رشد استخدامی روانشنسواالت  نمونه 2

   است؟ مرگ   با رویارویی   در زندگی معنای  و ارزش  به دستیابی برای  متفکرانه تالش بیانگر  مورد کدام  اریکسون  اعتقاد به  -۷

   خردمندی  (۴  وفاداری   (۳     ابتکار  (۲     امید  (1

 1 صحیح: پاسخ

  مفهوم  کدام . کنند متمایز مراقب  از  را  خود وجود توانند نمی حسی خطای تأثیر  تحت کودکان ماهلر، مارگارت   گفته به  -8

 ( www.iranarze.ir)  است؟  پدیده این بیانگر

   اولیه  خودشیفتگی  (۴  جسم  پایداری  (۳    شیء   افتراق  (۲  بهنجار  همزیستی  (  1

 3 صحیح: پاسخ

 دارد؟ نام  چه مهارت  یک  بر تسلط در  او به  کمک برای کودک  از موقتی حمایت  ویگوتسکی، نظریه   در -۹

   افتراقی  تقویت  (۴  جویی  نظم  (۳    سازی   درونی  (۲    بندی   اسکلت  (1

 2 صحیح: پاسخ

   است؟ مفهوم کدام  بیانگر  غیره و مالی  مشکالت   با مواجهه  در خود پدری خانه  به  بازگشتن  به بزرگسال فرزندان  گرایش - 10

 چرخان   در  نشانگان  (۴  فرزندی   بحران  (۳  مراقب   فرسودگی  (۲    خالی   آشیانه  (1

 ۴ صحیح: پاسخ

   است؟  شخصیت  متضاد  بخشهای یکپارچگی با تعادل واسطه به  واقعی خویشتن آبی  پدید از بازتابی  مفهوم  کدام -11

   زایندگی  (۴  بازپیدایی  (۳    تکامل  (۲     تفرد  (1

 2 صحیح: پاسخ

   شود؟ می  منجر  مورد  کدام  به  ها  نورون میان فواصل در امیلویید های  پالک شدن  انباشته -12

 هموفیلی   (۴  بوم   دلیر  (۳    پارکینسون  (۲   آلزایمر   (1

 ۴ صحیح: پاسخ

  خود رشد تواند می زیادی  حد تا انسان  که  هستند نیرومند قدر آن  درونی  رشد  کارهای و ساز که بود  معتقد گزل آرنولد -13

 ( www.iranarze.ir)   است؟ کرده استفاده مفهوم   کدام از پدیده این تبیین  در او  . کند منظم را

   خودگردانی  (۴  خودمختاری   (۳    خودکارآمدی  (۲         بینی  خودمیان  (1

 ۴ صحیح: پاسخ

  بران نظام   در مورد  کدام  مطالعه  به  عمدتا کنند، می  بررسی را فرهنگ   بر حاکم های ارزش و  اعتقادات  که  شناسانی مردم  -1۴

 ( www.iranarze.ir)   پردازند؟ می  برتر  فن

   مزوسیستم  (۴  کرونوسیستم   (۳    ماکروسیستم  (۲    اگزوسیستم  (1

 3 صحیح: پاسخ

 ، اینجا کلیک نمایید. رشدروانشناسی  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir اسی رشد استخدامی روانشنسواالت  نمونه 3

  آمیز موفقیت  حل دنبال  به  عمدتا  قومی  گروه  یا ایدئولوژی ها، ارزش از ای  مجموعه با  همانندسازی اریکسون، نظریه در -1۵

 ( www.iranarze.ir)   آید؟ می  دست به  بحران   کدام

 رکود   برابر  در  زایندگی  (۲      گناه  برابر  در  ابتکار  (1

   انزوا  برابر  در  صمیمیت  (۴     نقش  سردرگمی  برابر  در  یابی  هویت  (۳

 2 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)  است؟ رفته   کار به هوش عملی   بعد توصیف برای   استرنبرگ رابرت  توسط اصطالح  کدام   -16

 مؤلفهای   عنصر  (۲          ای  تجربه  عنصر  (1

   هیجانی  عنصر  (۴         زمینهای  عنصر  (۳

 ۴ صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)  است؟ سلمن  رابرت  نظریه  اصلی محور  مورد  کدام -1۷

 آوری   تاب  (۴        دوستی  (۳    همدلی  (۲     عدالت   (1

 2 صحیح: پاسخ

   شود؟ می  نامیده چه . یابند می باز   را  خویش طبیعی حالت  فشرده کار   طریق از  کودکان  که فرایند  این  مونتسوری نظر   از  -18

   آمدی  کار  (۴  خودگردانی   (۳    بهنجارسازی  (۲    سازماندهی  (1

 ۴ صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)   دارد؟ قرار  رویکرد  کدام چارچوب  در بونگ  کارل نظریه -1۹

 زندگی   ساختار  (۲       شناسی  بوم  (1

 رویدادها   زمانبندی  (۴      ای  مرحله  -  هنجاری  (۳

 2 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir) است؟ کلبرگ  اخالقی  رشد  پنجم مرحله  در اصلی  مفهوم   مورد، کدام - 20

 ی تیجنس  یبرابر  (۴  ی اسیس  تحول  (۳   کیدموکرات  ندیفرا  (۲  مذهب   یآزاد  (1

 3 صحیح: پاسخ

   است؟  شده  ی شتریب  دیتأک  فرزندان  و  نیوالد  نیب  (Bidiretconality)   دوجهتی  روابط  با  هیدوسو  اصل   بر  کردیرو   کدام  در   -21

 اطالعات   پردازش  (۲       یزندگ  ساختار  (1

 یناختش  بوم-ستیز  (۴      کیکالس  ییرفتارگرا  (۳

 ۴ صحیح: پاسخ

 
 ، اینجا کلیک نمایید. رشدروانشناسی  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir اسی رشد استخدامی روانشنسواالت  نمونه 4

   است؟ یانسالیم  دوران در  ی سعادتمند یابیارز یبرا  (Carol Ryff)  فی ر کارول اسیمق یمؤلفهها  از  ی جزئ مورد،   کدام -22

 ی وجود  خالء   با  مقابله  (۲      یزندگ  در  یهدفمند  (1

 ی اجتماع  یها   مهارت  کسب  (۴      یدوست  نوع  پرورش  (۳

 3 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)   است؟ کدام ،ی انسالیم دوران دشوار اما یضرور  فیتکال از  یکی ونگ، ی کارل  اعتقاد به  -23

 ت یهو  استقرار  (۲     مرگ   رشیپذ  (1

   گذشته  یدادها ی رو  مرور  (۴    یاجتماع  منزلت  کسب  (۳

 2 صحیح: پاسخ

  اطالع مربوطه  ری دب به  را خود یها  یشاگرد هم  از  تن دو تقلب که  اوست فهیوظ ی اخالق نظر  از است معتقد یآموز  دانش -2۴

 ( www.iranarze.ir)  دارد؟ قرار  کلبرگ  هینظر  از مرحله کدام   در یو  ،یاعتقاد نی چن به توجه با . دهد

 ( دوم  مرحله)  یمعرف  شیپ  (۲      (پنجم  مرحله)  فراعرفی  (1

 ( چهارم  مرحله)  یعرف  (۴      (سوم   مرحله)  یعرف  (۳

 1 صحیح: پاسخ

 دارد؟  یتر مهم  نقش نی زوج نی ب اختالف  کاهش  در مورد  کدام یجوان دوره  در کسون،یار کیار  اعتقاد به  -2۵

   یاجتماع  رسش  (۴    یمتقابل  یدلبستگ  (۳    یجانیه  رشد  (۲  یجنس  بلوغ  (1  

 ۴ صحیح: پاسخ

 است؟ تحول  روند بر   یزمان ی دادهایرو ر یتأث نشانگر  مورد کدام برنر،   برانفن یشناخت بوم   -  ستیز  هینظر  در -26

   ستمیاگزوس  (۴  ستم یماکروس  (۳    ستمیکرونوس  (۲  ستم یمزوس  (1  

 3 صحیح: پاسخ

  دچار رند، یگ یم  دهیناد را  آن گرید ی ها جنبه و شوند  یم متمرکز  ت یموقع از  جنبه  کی بر کودکان یوقت اژهیپ دگاهید از -2۷

 ( www.iranarze.ir)  هستند؟ یشناخت یناتوان نوع چه

  یلیتبد  استدالل  (۴      یپندار   ساخته  (۳    ییانواگرایم  (۲  یهمان  نیا  (1

 1 صحیح: پاسخ

   شوند؟ ی م یرفتار نوع  چه ری درگ کنند،  یم استفاده ها نشانه  و  نمادها  از ها انسان  یوقت ،ی گونسکیو یادعا به  -28

   کنشگر  (۴  ی ا   واسطه  (۳    فراخوانده  (۲  یشیگرا  (1

 ۴ صحیح: پاسخ

 
 ، اینجا کلیک نمایید. رشدروانشناسی  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

 

https://iranarze.ir/ES345


 

 
 

 www.iranarze.ir اسی رشد استخدامی روانشنسواالت  نمونه 5

 است؟ مفهوم کدام انگر یب  دار،یپا روابط  و آرمانها  ارزشها، کاست  و کم  ی ب یری گ یپ تیظرف  ،یتحول منظر از -2۹

   یزی آم  مردم  (۴  ییهمنوا  (۳     تعهد  (۲   اعتماد   (1  

 3 صحیح: پاسخ

  شود؟  یم ها  یماری ب  از کی کدام   به منجر  عمدتا  توسعه، حال در یکشورها زده جنگ  مناطق   در دیشد هیتغذ سوء - 30

   یآنانسفال  (۴  یتاالسم  (۳    ساکس  یتا  (۲  ماراسموس   (1

 2 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir) ؟ است  ت یاولو در مورد کدام به  توجه ، یدار شتنیخو  جادیا یبرا الک،  جان  نظر از -31

   یکیژنت  استعداد  (۴    یجسمان  سالمت  (۳    یاخالق  تحول  (۲    یشناخت  رشد  (1

 1 صحیح: پاسخ

 ؟ دهندی م انجام ندیفرا  کدام از استفاده با  را خوب  مادر   ریتصو کردن یدرون کودکان ماهلر، مارگارت   نظر طبق -32

 یانتزاع  یریگ  سرمشق  (۲     ینیجانش  یریادگی  (1

 ی وانمودساز   یها یباز  (۴    ی ر یتأخ  یالگوبردار  (۳

 2 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)  شوند؟ یم  ری گ گوشه و منفعل  کودکان  ،ییجدا از  مرحله   کدام در ،ی بالب جان نظر  طبق  -  33

   یدی ناام  (۴  گسلش  (۳     رش یپذ  (۲   اعتراض   (1

 2 صحیح: پاسخ

 ( www.iranarze.ir)   شود؟ یم ل یتبد یاجتماع یموجود به  آشکارا  فرد تحول، از  مرحله کدام در  روسو،  نظر  طبق  -3۴

   یریپ  (۴  ی انسالیم  (۳     یجوان  (۲  ی نوجوان  (1

 3 صحیح: پاسخ

  امکان جهت چند ای دو  در کنش  با  عمل کی  که ن یا درک در یاتیعمل ش یپ کودک یناتوان  فی توص یبرا   اژهیپ اصطالح  -3۵

   (www.iranarze.ir)  شود؟ یم  دهینام  چه است، ریپذ

   ییانواگرایم  (۴      یانتقال  استدالل  (۳    ی ر یناپذ  برگشت  (۲    نینماد  کارکرد  (1

 1 صحیح: پاسخ

   رد؟ی گ یم  قرار یتحول ر یمس  کدام ر یتأث تحت  شتریب خود، یعیطب  مراحل  گذر از پس ذهن  رشد  ،یگوتسکیو دگاهید از -36

   یفطر  (۴  یکیژنت  (۳    یفرهنگ  (۲     یجانیه  (1

 ۴ صحیح: پاسخ

 ، اینجا کلیک نمایید. رشدروانشناسی  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه   رشدروانشناسی 

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 
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