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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

شود. معموالً تغییرات جسمانی پیش از سایر تغییرات قابل مشاهده  در دوره نوجوانی، فرد با تغییرات جسمی مواجه می 1

 .شوندرسند و مکلّف به انجام واجبات دینی میاست. در این دوره پسران به سن بلوغ می

رشد بیشتر  تغییر در بوی بدن و افزایش آنن، های بد پیداشدن مو بر صورت و سایر اندامو رشد قد، ابعاد بدن  2

 .های جنسی و پیدایش احتالم فعال شدن غدهو  تغییر صدا، هاشدن ماهیچه ها و عضالنی ها، اندام استخوان

های بدن در مقایسه با دوره  پرچالش است. در این دوره تعادل هورمونای لحاظ احساسی و عاطفی دوره به نوجوانیدوره  3

اضطراب شود.  خو یا باعث ایجاد و تواند موجب نوسان در خلق ها می برخی از هورمون .کند می تغییر به طورجدی کودکی

 .یافتن این حالت کمک کند تواند به شدت البته تغییرات در زندگی نیز می

 و جسمانی و عاطفی. عقالنی -رشد عاطفی 4

کنیم، محیط، وراثت، قدرت هوشی  عواملی مانند سطح سواد خانواده، تجربیاتی که از دوستان و خویشاوندان کسب می 5

 .ما، نوع آموزشها، دین و مذهب، فرهنگ، آداب و رسوم و تجربیات شخصی همگی در رشد فکری و عقالنی ما مؤثرند
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