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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 هاي از گزاره کیدر مورد کدام  یدر مددکاري اجتماع یارزش اساس کیبه عنوان  «احترام به تفاوت ها»  (1

 به برتري نژادياحترام  ست؟ین حیصح ریز

فرد درك کند که براي ارائه کننده خدمت مهم  فرد درك کند مورد احترام است. : یعنی تیادراك حما  (2

 درست از او هستند. تیآماده حما گرانیفرد درك کند د است.

 خدمات مدارس در یبودن و ناتوان یمورد در مدرسه ناکاف تیرینظام مد لیمهم تشک لیاز جمله دال  (3

 .مسائل دانش آموزان است حل
 درست

 مربی و رهبران محلیتربیت  کدام است؟ یدستاوردهاي توسعه محل نیاز جمله مهمتر  (4

 ابیاست که در غ یها و رهبران محل یمرب تیترب یتوسعه محل کردیدستاوردهاي رو نیاز جمله مهمتر  (5

 .ردیرا برعهده بگ یمحل روهايین تیو هدا یمحل جیبتواند توان بس یاجتماع مددکار
 درست

 و مشارکت مراجع ريیگ میخود تصم اصل مشارکت در مراقبت فعال با کدام اصل در مددکاري اجتماعی همخوان است؟  (6

مورد توجه  دیاست که درتمام  مراحل با یاجتماع يمددکار یاز اصول اساس یکیاصل مشارکت مراجع   (7

 درست .ردیبگ میمراجع تصم يحق ندارد به جا ی.مددکاراجتماعردیقرار گ

ف سیاست انببایی مدرسه  در معر  اخرا  بادد  اگر به دلیل مصرف سیگار دانش آموزي برخال  (8

 گريه مدافع مهمترین نقش مددکار اجتماعی چیست؟

 درست .دیآ¬یدر تعداد باال بدست نم یکار گروه تیانتظارات و خاص  (9
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محروم دوند  یبه خدمت یبودن از دسترس تیجزء اقل ایها  هیدر حاد یکه افراد به واسطه زندگ نیا  (11

پا گذادته دده است؟ ریز یدر مددکاري اجتماع یارزش اساس کدام
اجتماعیعدالت 

از کیبراي راه اندازي کدام  یلیدل دیآ یمدرسه از عهده ي ارائه ي خدمات چندبعدي برنم نکهیا  (11

است؟ ریز موارد
تامین اجتماعی مدرسهنظام 

12)

در مولفه   يضرورت بازنگر یفعل يها ازیشکالت و نو حل م ندهیجوامع و با نگاه آ يازهایبا توجه به ن

عمده اقدامات مددکاران  دیکه نبا نیدد وا یاحساس م شیاز پ شیب یاجتماع يحرفه مددکار يها

 شتریب يگذار ریتاث يبرا لیدل نیو بعد از بروز مشکالت بادد . به هم يبر مداخالت فرد یمبتن یاجتماع

 و مولفه هاانجام دد. فیدر تعر يدر جامعه بازنگر یاجتماع يمددکار

درست

عدم رینظ یدود و مالحظات یهدفمند است که در موارد ضرور از آن استفاده م یمنزل اقدام دیبازد  (13

درستکرد. تیرعا دیقبل از مراجعه و ... را با یآرم دار  هماهنگ نیحبور با ماد

درست.دود یمراجع م یبه ارتباط مددکار اجتماع یمنزل باعث عمق ده دیبازد  (14

بازدید منزل جزء کدام مرحله یا مراحل است؟  (15
ي ارتباط  گردآوري ایالعات  ارزیابی و برقرارمرحله 

مداخله

و مداخله مورد استفاده قرار یابیایالعات  ارز يارتباط  گردآور يمراحل برقرار یمنزل در تمام دیبازد  (16

درست.ردیگ یم

17)

ه راد  را با توجاف طیدرا یاجتماع يمددکار یاصول اخالق یجهان هیانییبق ب یتحقق عدالت اجتماع يبرا

ه  با اصل نوع نگا نیکه ا مینیبب کسانیهمه افراد را  میتوان یو نم میمد نظر دادته باد دیبه تفاوت ها با

 دارد.   رتیمغا یاجتماع يدر مددکار تیفرد
درست
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 اریبس لیدود نوع گزارش تحل یم نییتع یو با چه هدف یکجا وچه کسان يکه گزارش برا نیبه ا یبستگ  (18

 درست مهم  است.

 کدام به مربوط ي¬تبمین دسترسی فرزندانِ گروه هاي محروم به تحصیل با کیفیت از جمله دغدغه  (19

 گريمدافعه  دکاري اجتماعی است؟مد نقش

 يادیبا تعداد نه چندان ز یگروه يدر تعداد آن هاست. مددکار يو جامعه ا یگروه يتفاوت مددکار  (21

 درست برقرار کرد. کیتوان با آن ها ارتباط نزد یمشترك دارند و م یژگیسروکار دارد و و

 درست .دغدغهی مددکار در نقش مدافعه گري است نیاز جمله مهمتر هیبه حقوق اول یابیتالش براي دست  (21

 تمایز اصلی ردته مددکاري اجتماعی و روانشناسی در مدارس در کدام است؟  (22
مستقیم با نهادهاي اجتماعی بخشی از اقدام کار 

 مددکاري اجتماعی است.

 کرد؟ لیاز افراد را دخ اديیتوان تعداد ز ینم یچرا در کار گروه  (23
خاصیت کار گروهی از جمله پویایی گروهی از زیرا 

 دست می رود.

 درست است. یاجتماع يمددکار يحرفه  یاساس يجزء ارزش ها  یحقوق انسان  (24

فرد هم  کیتواند گروه هدف آن  یو م ردیگ یگروه قرار نم اریو صرفا در اخت ستین یصرفا مال تیحما  (25

 درست بادد.

  يدر داور يگر یانجیروند اما بر خالف م یحل اختالف به کار م يهر دو برا يگر یانجیو م يداور  (26

 درست به حقدار برسد. دیبلکه حق با ستیمطرح ن نییرف تیو رضا دنیبه تفاهم رسموضوع 

 بین اعباي خانوادهروابط  ؟دود¬ینم یمنزل کدام مورد بررس دیبازد نایدر جر «طیمح» یدر بررس  (27
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است که دامل کودك آزاري  تیحائز اهم اریبس یموضوع خشونت خانوادگ ت یامن یدر بررس  (28

درست.دود یو سالمندآزاري م همسرآزاري

علیه کودكخشونت و بدرفتاري عالئم  حساس بادد؟ دیبا یمنزل به کدام موارد مددکار اجتماع دیبازد انیدر جر «تیامن» عدبُ یدر بررس(29

درست.ردیگ یقرار م یمنزل مورد بررس یکیزیو عناصر ف تیموقع ط یبعد مح یدر بررس  (31

درستکننده را دارد. تیو هدا لگریمددکار در نقش تسه  یدر توسعه محل  (31

 کدام عبارت ناصحیح است؟« حمایت اجتماعی یک مساله ادراکی است»در توضیح (32
یاست و نم تیکننده ي نوع حما نییتع تیحما زانیم

.قرار داد اریتوان ادراك فرد را مع

و به عنوان رابط نظام مدرسه یابی¬تیدر نقش حما توانند¬یمشاور و روانشناس نم نکهیدر خصوص ا  (33

ست؟یدرست ن لیبه خدمت گرفته دوند  کدام دل دینظامها نبا ریسا و

به مشاور و  دیو نبا است یرتخصصیاقدام غ نیا

.روانشناس به عنوان افراد متخصص واگذار گردد

اعیاجتمتسهیلگر در روش توسعه محلی نقش مددکار اجتماعی به کدام یک از گزینه هاي زیر نزدیک است؟  (34

در کدام نقش ظاهر یدانش آموز مددکار اجتماع کیکادر مدرسه و  نیدر صورت بروز اختالف ب  (35

دود؟یم
گريمیانجی 

یانجیدر نقش م یدانش آموز مددکار اجتماع کیکادر مدرسه و  نیدر صورت بروز اختالف ب  (36

.دودیظاهر م گري
درست

یو موضع هم دست م دگاهیددن به د کیتفاهم و نزد ینزاع و اختالف به نوع نیدر کدام نقش یرف  (37

؟ ابندی
گريمیانجی 
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 هاي مختلف قرار ستمیجهت احقاق حق مراجع مقابل س یدر کدام نقش ممکن است مددکار اجتماع  (38

 رد؟یگ
 گريمدافعه 

 تحلیل کمیگزارش  ؟ نمی دود پرداخته  امد هادر کدام یک از انواع گزارش نویسی ها به عوامل و پی  (39

 درست دود. یها  پرداخته نم امدی  عوامل و پ یکم یلیدر گزارش تحل  (41

 نادرست است؟ نهیکدام گز «تیادراك حما»در مورد   (41
رد ف یادراک تیبه بهبود وضع تایکه نها یتیحما زانیم

 کند یکمک م

 عمق دهی به ارتباط می دود.موجب  است؟ حیمنزل کدام عبارت صح دیبازد تیو اهم ایدر مورد مزا  (42

 کدام عبارت درست است؟« منابع خانواده»در مورد مقوله   (43
ها و درآمدها  ییتواند دامل دارا یخانواده م یمنابع مال

 بادد

 درست .مهم استکرده هم واجد کارکرد است و  افتیکه در یتیرك فرد از حماد  (44

 اجتماعیعدالت  ؟نامند¬یرا چه م گذاران¬استیساز و کارهاي س قیافراد از یر یبه حقوق انسان یدسترس  (45

 اجتماعیعدالت  دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوق انسانی دغدغه ي کدام ارزش در مددکاري اجتماعی است؟  (46

 انسانیحقوق  ؟دود¬یمربوط م یارزش هاي مددکاري اجتماع ایاز اصول  کیبه کدام  لیکودکان به تحص یدسترس  (47
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 درست ابدی یبروز م يدر نقش مدافعه گر ها ¬یقانون یدفاع از حقوق دانش آموز در برابر ب  (48

از ایالعات مراجعان با حفظ مالحظات مربوط به  انتیدامل نه تنها افشا نکردن ایالعات بلکه ص يرازدار  (49

 درست خط قرمزها خواهد دد.

51)  

 يضرور يامر یو به دکل علم یاجتماع يمددکار یو مطابق با اصول اساس یسینکات گزارش نو تیرعا

 یسیخصوص گزارش نو در. دود یبه عنوان مهارت نام برده م یسیاز گزارش نو لیدل نیاست . به هم

صادقانه و ساده نودته  دود. یمستمر  نودته م دود. ینودته م يبصورت جمله  خبر توان گفت : یم

 دود. یم

 درست

 درست افراد است. یبه حقوق انسان یناظر به دسترس یعدالت اجتماع  (51

 رستد .ستیدر آموزش و پرورش ن «فعال یمراقبت اجتماع» یهاي درمان جزء اهداف کل نهیکاهش هز  (52

 مورد هماهنگ کننده خدمات متنوع است ریمد کدام بردادت از مدیریت مورد صحیح است؟  (53

 کامل از ایالعات مراجعانصیانت  است؟ تر¬کامل و تر¬کدام تعریف از رازداري دامل  (54

 مورد رساتر است؟ تیریاز مد فیکدام تعر  (55
هرچه موثرتر خدمات متنوع و  یو هماهنگ یوستگیپ

 متعدد
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 کدام تعریف به حمایت اجتماعی نزدیکتر است؟  (56

 طیکه در درا ییمجموعه ي کمک ها و مساعدت ها

 ادافر ایفرد  اریبا مشکالت و تنگناها در اخت ییارویرو

 ردیگ یقرار م

 دوستان  بستگان و همسایگان خانواده  هستند؟ یرسم ریغ تیها مربوط به حما نهیکدام دسته از گز  (57

 کدام عبارت در مورد بازدید منزل درست است ؟  (58
 دینبا (لوگودار) دار¬آرم نیاز منزل  از ماد دیبراي بازد

 .استفاده کرد

 ست؟ین حیمنزل صح دیکدام عبارت در مورد بازد  (59

از  یتواند بخش یو م ستیمنزل الزاما هدفمند ن دیبازد

 صورت اقدام مثال در مرحله گردآوري اعالت به ندیفرا

 بادد نیروت

 ؟ است صحیح اجتماعی مددکاري  اخالقی اصول جهانی بیانیه محورهاي کدام گزینه در خصوص   (61
خود   ییخصوص و رازداري حرفه ا میحر تیرعا

 ی  توسعه عدالت اجتماع ريیگ میتصم

 موضوعیگزارش  ؟ ستین حیصح (فردي)کاربافرد یدر مددکاري اجتماع یسیدر خصوص انواع گزارش نو نهیکدام گز  (61

 مواردهمه  کدام گزینه در خصوص کاربردهاي گزارش نویسی صحیح است ؟  (62

 ريیگیپ  یابیبرنامه   اجرا  ارز نیتدو ص یمطالعه  تشخ است؟ حیصح یمددکاري اجتماع ندیدر خصوص مراحل فرا نهیکدام گز  (63
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 ؟ ستین حیدر خصوص مشارکت مراجع صح نهیکدام گز  (64
همه مراحل فرایند مددکاري اجتماعی مشارکت در 

 الزامی نیست.

 ؟ ستین حیصح یمددکاري اجتماع نیدر خصوص مولفه هاي نو نهیکدام گز  (65
مداراي   یاجتماع تیمسوول  یانسجام اجتماع

 یمطالبه گري اجتماع  یاجتماع

 در مورد میانجی گري نادرست است ؟کدام گزینه   (66

 یم صیتشخ ق یگر با استفاده از ایالعات دق یانجیم

 نفع است تا به حیدهد که موضع کدام یرف نزاع صح

 او بر اساس عدالت رأي صادر دود

 .دود یبصورت محاوره نودته م ؟ نیست صحیح نویسی گزارش خصوص در  کدام گزینه  (67

کدام مهارت مددکاري اجتماعی بیشتر از سایر گزینه ها  جایگاه او را از بقیه اعباي تیم متمایز می   (68

 از منزلبازدید  سازد؟

 است؟ رساتر گروهی مددکاري رویکرد  کدام یک از تعاریف زیر در مورد گروه در  (69

 راد است که به واسطهمنظور از گروه  تعدادي از اف

 عالئق مشترك دکل گرفته و بتوان ارتباط ایمشکل 

 با آن ها برقرار کرد. یکینزد

 انسانیحقوق  است؟ یاجتماع يمددکار يحرفه  یاساس يجزء ارزش ها ریاز موارد ز کیکدام   (71

 هزینه هاي درماناهش ک ست؟یدر آموزش و پرورش ن «فعال یمراقبت اجتماع» یجزء اهداف کل ریاز موارد ز کیکدام   (71
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 به کلیات به جاي جزئیاتتوجه  نگري در مراقبت فعال نادرست است؟ کپارچهی حیدر توض ریاز موارد ز کیکدام   (72

 یتخصص میو معموال توسط ت ستیحرفه ن نیمنحصر به ا یاز نقشهاي مددکاري اجتماع کیکدام   (73

 دود؟ یانجام م مشترکا
 فعالمراقبت 

 گدام گزینه از ماموریت هاي مددکاري اجتماعی است؟  (74
مردم و سالمت  یزندگ تیفیکمک به ارتقاي ک

 یاجتماع

 را یکسان دیدنهمه  ؟ نیست گدام گزینه از نکات مورد توجه در بیانیه براي تحقق عدالت اجتماعی  (75

حرفه  يخصوص و رازدار میحر تیدامل رعا یاجتماع يمددکار  یاصول اخالق یجهان هیانیب يمحورها  (76

 درست بادد. یم ی  توسعه عدالت اجتماع يریگ میخود تصم  ییا

 است ییها تیحما یرسم ریهستند. منظور از غ یهاي رسم تیجزء حما یمدارس و سازمان هاي رسم  (77

 .نشده اند یبه خودي خود وجود دارند و سازمانده که
 درست

 کننده و مراقبت فعالهماهنگ  دود؟ یمورد برجسته م ریاز همه به عنوان مد شتریاز نقش هاي خود  ب کیدر کدام  یمددکار اجتماع  (78

با  فرد و کار طیمح رییبه دنبال تغ  يفرد يو بهبود سازگار يفرد راتییعالوه بر تغ یمددکاران اجتماع  (79

 درست مراجعان هستند یرامونیپ ينهادها

 نیتر کردهلیو تحص نیخدمات متعدد و مکمل است و لزوماً با تجربه تر ي¬کننده¬مورد هماهنگ ریمد  (81

 درست .ستین میعبو ت

 انجام یتخصص میهااست که توسط ت تینقش بادد مجموعه اي از فعال کی نکهیاز ا شتریمراقبت فعال ب  (81

 .دود یم
 درست
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ع مراج يریگ میبرنامه مراقبت به دو اصل مشارکت و خودتصم یمشارکت مراجع در مراقبت فعال و یراح  (82

 درست دود. یمربوط م

 يو تاب آور ییکه به توانا یدود. هر نوع منبع یها و ... م ییتوانا  یتیحما  یمنابع دامل منابع مال  (83

 درست خانواده کمک کند.

 .هستند رییهدف تغ زیافراد مرتبط با مراجع که آن ها ن ست؟یمنظور از سامانه مراجعان چ  (84

 از منزلبازدید  ها است؟ نهیاز گز کیمنظور از فعال بودن مراقبت کدام   (85

 ؟ ستیکودك چ یمنظور از منافع عال  (86
 نیکودك به بهتر یرفاه و سالمت و تیکه امن یتیوضع

 گردد نیدکل ممکن تبم

 درست .ستین اتیبه جزئ یتوجهینگري ب کپارچهیمنظور از   (87

   ی  مداراي اجتماع ی  مطالبه گري اجتماع یاجتماع انسجام دامل: یمددکاري اجتماع نیمولفه هاي نو  (88

 درست .بادد یم یعاجتما رییو تغ یاجتماع اخالق  یاجتماع یداردناسیپد

 محلیتوسعه  کننده و حساس سازي در کدام روش مددکاري جامعه اي مطرحتر است؟ تینقش هدا  (89

 هر دو نقش  مورد استفاده در حل اختالف هستند رك داوري و میانجی گري در چیست ؟نقطه ادت  (91

 زیستن اجتماعیبه  هدف غایی)نهایی( مددکاري اجتماعی چیست ؟  (91

 رستد    به زیستن اجتماعی است.هدف غایی)نهایی( مددکاري اجتماعی  (92
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93)

 ينوع هدف گذار نیمردم است که ا یاجتماع ستنیبه ز يبرا يبستر جادیا یاجتماع يهدف مددکار

حرفه  کیکند و به عنوان  یحل مشکل مردم خار   م يحرفه فقط برا کی را از یاجتماع يمددکار

 يو..( و توسعه داخص ها ازمندانیهمه مردم ) نه فقط ن یزندگ تیفیک يارتقا يبرا یو علم یدانشگاه

 گذار بادد . ریتواند تاث یم یسالمت اجتماع

درست

94)
و   یمداخله و بازتوان  یاز ایالع رسان يریشگیدر سطوح مختلف پ یهمه اقدمات مددکاران اجتماع

را فراهم کند تا افراد در جامعه به  یطیالزم است درا تیدر نها  یرفاه اجتماع يداخص ها يارتقا

 را در عمل تجربه کنند. یاجتماع ستنیز
درست

درستهمه جانبه نگري به عنوان یک اصل در مراقبت فعال  با کدام یک از گزینه ها همخوانی باالیی دارد؟  (95

چندتخصصی و بین ردته اياقدام  دارد؟ ییباال یها همخوان نهیاز گز کیاصل در مراقبت فعال  با کدام  کیهمه جانبه نگري به عنوان   (96
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:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 

 
برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک ھای باال را بفشارید. ) (  
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