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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
درستگرفت یرا خواه یا هیهد یریبگ 20 یتا نمره  5اگر » (1

نادرستگرفت یرا خواه یا هیهد یریبگ 20 یتا نمره  5اگر » (2

ثابت ینسب قیتشو است ؟ قیعبارت مربوط به کدام نوع تشو نیا« گرفت  یرا خواه یا هیهد یریبگ 20 یتا نمره  5اگر »   (3

یفاصله ا قیعبارت مربوط به تشو نیا« داشت  یخواه یپاداش خوب یمطالعه را ادامه ده  ،یاگر مدت زمان»   (4

درستاست. ریمتغ

یفاصله ا قیعبارت مربوط به تشو نیا« داشت  یخواه یپاداش خوب یمطالعه را ادامه ده ،یاگر مدت زمان»   (5

درست.راستیمتغ

یفاصله ا قیعبارت مربوط به تشو نیا« داشت  یخواه یپاداش خوب یمطالعه را ادامه ده ،یاگر مدت زمان»   (6

نادرستثابت است.

فاصله ای متغیرتشویق  است ؟ قیعبارت مربوط به کدام نوع تشو نیا« داشت  یخواه یپاداش خوب یاگر مطالعه را ادامه ده»   (7

یبدن هیاز آثار تنب کیکدام  جیعبارت از نتا نیا« بزرگ را نخواهد داشت یشخص شجاعت انجام کارها»   (8

عزت نفس و اعتماد به نفستخریب خواهد بود؟

 درستدانند. یم طیانسان  را مح تیعامل در شخص نیکننده تر نییتع ای نیامروزه مهم تر(9

نادرستدانند. یم تیانسان  را موقع تیعامل در شخص نیکننده تر نییتع ای نیامروزه مهم تر  (10
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محیطدانند؟ می مورد کدام  امروزه مهم ترین یا تعیین کننده ترین عامل در شخصیت انسان را  (11

نادرستباشد. یم یبدن هیاز آثار تنب یکیدر کودک  یریناپذ میتسل ی هیروح  جادیا  (12

درستاز حد است. شیب قیاز آثار تشو یکیو خدشه به استقالل کودک  بیآس  (13

نادرستکمتر از حد است. قیاز آثار تشو یکیپرتوقع کردن کودک   (14

عزت نفس و اعتماد به نفستخریب  تخریب شدن حس کنجکاوی ، خالقیت و حس ابتکار عمل از نتایج کدام اثر مخرب تنبیه می باشد؟(15

جادیا هیاراده شدن شخص تنب یو ب وسیاثر ما و حس ابتکار عمل در تی خالق یشدن حس کنجکاو بیتخر  (16

نادرستشود. یم

17)
و حس ابتکار عمل در  تی، خالق یشدن حس کنجکاو بیعزت نفس و اعتماد به نفس باعث تخر بیتخر

درست شود. یشده ، م هیشخص تنب

درستنارفتار است. کیکردن  نهینهاد یکارآمد برا یاز روش ها یکیخارج از جمع  یتذکر کالم  (18

درستدر کودک داشته باشد. یشتریب ریتواند تاث یم یاجتماع قیتشو  (19

نادرستدر کودک داشته باشد. یشتریب ریتواند تاث یم  یفرد قیتشو  (20

نادرسترفتار و مضرات آن. حیو تشر حیتوض یعنی یکالم قیتشو  (21
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درسترفتار است. کین کرد نهینهاد یکارآمد برا یاز روش ها یکی یذهن یساز ریتصو  (22

نادرستاز حد است. شیب قیاز آثار تشو یکی یدرون زهیانگ فیتضع  (23

درست.کمتر از حد است قیاز آثار تشو یکی یدرون ی زهیانگ فیتضع  (24

درستباشد. هیمختلف تنب یتواند از شکل ها یهم م دیتمسخر و تهد  (25

نادرستکند. یوارد م بیفردآس یو اجتماع ی، اخالق ی، به سالمت جسمان یبدن هیتنب  (26

درستکند. یفردصدمه وارد م یو اجتماع ی، روح یبه سالمت جسمان یبدن هیتنب  (27

درسترفتار و مضرات آن. حیو تشر حیتوض یعنی یکالم هیتنب  (28

درستتنبیه کالمی یعنی توضیح و تشریح رفتار و مضرات آنئ  (29

کالمیبیه تنتوضیح و تشریح رفتار و مضرات آن، مصداق کدام مورد است ؟  (30

نادرستاست  هیتنب نیح طیاز شرا یکیحفظ آرامش و شرح انتظارات خود ،   (31

نادرستکمتر از حد است. قیاز آثار تشو یکی قیشدن اثر تشو یخنث  (32
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و جیانجام داده است  با پرسش چند سوال نتا یکار نامطلوب کهیساختن کودک زمان اریجهت هش هیدر امر تنب  (33

درست.میکن یعواقب آن رفتار را آشکار م

کار یهیانجام داده است  با چند جمله تنب یکار نامطلوب کهیساختن کودک زمان اریجهت هش هیدر امر تنب  (34

نادرست.میده ینامطلوبش را تذکر م

 در امر تنبیه هشیار ساختن کودک زمانیکه کار نامطلوبی انجام داده است، به چه شکل انجام می گیرد ؟  (35
و عواقب آن رفتار را جیبا پرسش چند سوال نتا

.میکن یآشکار م

طرحم یجامعه شناس یدر رشته  ی موارد فرد یدانشگاه یعلم یو اصالح رفتار و رشته ها رییدر بحث تغ  (36

نادرست* گردد. یم

نسبی -ای فاصله  قیمدت زمان و در تشو یرو دی.................. تاک قیدر تشو  (37

درستمدت زمان است  یرو دیتاک یفاصله ا قیدر تشو  (38

درستبر تعداد رفتار است. دیتاک سبین قیمدت زمان و در تشو یرو دیتاک اصله ایف قیدر تشو  (39

درستبر تعداد رفتار است. دیتاک ینسب قیدر تشو  (40

درست.ردیگ یبرجسته به شکل ثابت مدنظر قرار م یثابت تعداد رفتارها  ینسب قیدر تشو  (41

شود. همراه با احساسات منفی انجام مینبیه ت؟ نیست در تعریف تنبیه کدام مورد صحیح  (42
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در تغییر رفتار افراد تکرار کلمات در خودآگاه فرد تاثیر می گذارد و مقاومت و در نهایت لجبازی را به دنبال  (43

درستخواهد داشت

را به دنبال  بلند مدت و مثبت یریگذارد و تاث یم ریرفتار افراد تکرار کلمات در ناخودآگاه فرد تاث رییدر تغ  (44

نادرستخواهد داشت.

را به دنبال یلجباز تیگذارد و مقاومت و در نها یم ریرفتار افراد، تکرار کلمات در خودآگاه فرد تاث رییدر تغ  (45

درستخواهد داشت.

؟ داشت خواهد دنبال به را  پیام کدام کلمات تکرار  در تغییر رفتار افراد،  (46 در خودآگاه فردتاثیر  

وراثتدانستند. یانسان  م تیشخص یریعامل موثر در شکل گ نیرا مهم تر................ ..در گذشته   (47

وراثت؟ دانستند می موثر  مل زیر را در شکل گیری شخصیت انساندر گذشته کدام یک از عوا  (48

نادرستدانستند. یانسان  م تیشخص یریعامل موثر در شکل گ نیرا مهم تر طیذشته محدر گ  (49

درستدانستند. یانسان  م تیشخص یریعامل موثر در شکل گ نیدر گذشته وراثت را مهم تر  (50

 ی علمی مختلف دانشگاهی  کدام گزینه صحیح است ؟در مورد اصالح و تغییر رفتار و رشته ها(51
فردی در رشته ی روانشناسی مطرح میموارد 

شود.

درستموثرتر هستند. یماد ریغ یها قی، تشو قیو تشو هیتنب یدهایو نبا دهایدر مورد با  (52
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53)
و  هیخاص خود را در تنب وهیبهتر است پدر و مادر هرکدام ش قیو تشو هیتنب یدهایو نبا دهایدر مورد با

نادرست داشته باشند. قیتشو

؟ نیست در مورد بایدها و نبایدهای تنبیه و تشویق کدام گزینه صحیح  (54
است پدر و مادر هر کدام شیوه خاص خود خوب 

را در تنبیه و تشویق داشته باشند

دارد. یشتریب تیاهم نییپا نیدر سن قیتشو؟ است صحیح گزینه کدام کودکان در تنبیه و  در مورد تشویق  (55

.را مرتبط به رفتار خود می داندتنبیه نیست ؟ صحیح گزینه کدام  در مورد تنبیه در هنگام خشم و عصبانیت  (56

بالفاصله بعد از انجام عمل هیو تنب قی بهتر است که تشو هیو تنب قیدر انجام تشو یشناس تیدر مورد موقع  (57

درست.ردیصورت نگ

در هیو تنب قیعزت نفس کودک  تشو ی خوب است که برا هیو تنب قیدر انجام تشو یشناس تیدر مورد موقع  (58

نادرست.ردیصورت بگ ییتنها

د.ریاست در جمع صورت بگ قیاگر تشودر مورد موقعیت شناسی در انجام تشویق و تنبیه کدام گزینه صحیح است ؟  (59

تشویق به تنبیه 20به  80نسبت ه و تشویق کدام گزینه صحیح است؟در مورد میزان تنبی  (60

جادیا ای یختگیشود که برانگ یباعث م رد،یپا افتاده صورت بگ شیساده و پ یکارها یبرا قیتشو کهیدرصورت  (61

.برود نیاز ب زهیانگ
درست

نادرستبرود. نیاز ب زهیانگ جادیا ای یختگیشود که برانگ یباعث م رد،یمداوم صورت بگ قیکه تشو یزمان  (62
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درستاست. هیاز تنب شیپ طیاز موارد شرا یکودک تیعدم حمله به شخص  (63

نادرستاست. ریمتغ یفاصله ا قی، تشو قینوع تشو نیکارآمد تر  (64

درست.است ریمتغ ینسب قی، تشو قینوع تشو نیکارآمد تر  (65

ریمتغ ینسب قیتشوکارآمد ترین نوع تشویق کدام است ؟  (66

ریمتغ ینسب قیتشو.....................،  قینوع تشو نیکارآمدتر  (67

درستاست. ریمتغ ینسب قی، تشو قینوع تشو نیکارآمدتر  (68

و خدشه به استقالل کودکسیب آ؟ است کدام گزینه از آثار تشویق بیش از حد  (69

شدن استعدادهای ذاتیسرکوب ؟ نیست کدام گزینه از آثار تشویق بیش از حد  (70

اعتنایی و محروم سازیی ب؟ ستین  هیتنب نیح طیاز شرا نهیکدام گز  (71

قدمت زیادی ندارد و امری جدید  است.تشویق کدام گزینه در تعریف و تاریخحه ی تشویق صحیح نیست ؟  (72

بدنی باید در حد ایجاد درد باشد.نبیه تکدام گزینه در مورد تنبیه صحیح است ؟  (73

تخریب شدن حس کنجکاوی فرد می شود.باعث ؟ ستین یبدن هیاز تنب یکدام مورد از اثرات اضطراب ناش  (74
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کودک و خدشه به استقاللسیب آ؟ نیست کدام مورد از آثار تشویق کمتر از حد  (75

نظر گرفتن جریمهدر ؟ ستین هیاز تنب شیپ طیکدام مورد از شرا  (76

ییاعتنا یباست ؟ هیمختلف تنب یکدام مورد از شکل ها  (77

ارتباط عاطفیایجاد ؟ نیست کدام مورد از نتایج تشویق در حضور جمع  (78

ماهر شدن مجرم در جرم؟ باشد می بدنی تنبیه آثار  کدام مورد از  (79

کالمی خارج از جمعتذکر ؟ نیست کدام مورد جزو روش های کارآمد برای نهادینه کردن یک رفتار  (80

اجتماعیتشویق  کدام یک از انواع تشویق می تواند تاثیر بیشتری در کودک داشته باشد  (81  

و پیگیری صورت گیرد.تامل است ؟  هیبعد از تنب طیاز شرا ریاز موارد ز کیکدام   (82

نادرستباشد. 50به  50نسبت  دیبا هیبه تنب قیتشو زانیم  (83

درستباشد. 20به  80نسبت  دیبا هیبه تنب قیتشو زانیم  (84

نادرستکمتر از حد است. قیو معلم از آثار  تشو نیمانند والد یرونیبه عامل کنترل ب یوابستگ  (85
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86)
داند نه  یرا مرتبط با رفتارخود م هیکودک تنب ردیگ یصورت م تیدر هنگام خشم و عصبان هیتنب یوقت

نادرست خود. تیشخص

ی شخص شجاعت انجام کارها ردیگ یعزت نفس و اعتماد به نفس صورت م بیتخر یبدن هیدر اثر تنب یوقت  (87

درستشود. یم بیو حس ابتکار عمل در فرد تخر تی، خالق یحس کنجکاو نیهد داشت و همچنبزرگ را نخوا

88)
شخص » د بود که خواه نیا جهیشود نت یم جادیا یو نافرمان یچیسرپ ی هیروح یبدن هیدر اثر تنب یوقت

نادرست «.بزرگ را نخواهد داشت یشجاعت انجام کارها

نادرست.میجبران را شرح ده یاست که به کودک فرصت جبران داده و راه ها نیا هیبعد از تنب طیاز شرا یکی  (89

درست ردیو مسامحه صورت نگ یاست که اهمال کار نیا هیتنب نیح طیاز شرا یکی  (90

درست درد باشد. جادیدر حد ا دیبا یبدن هیاست که تنب نیمد نظر قرار دادا دیبا هیکه در مورد تنب یاز نکات یکی  (91
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