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 پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
توان اشاره نمود ؟  ی به کدام مورد م هی تنب ی ها وه یش  نیاز بهتر(1

یو احساس   یعزت نفس و غرور و مسائل روان

 قرار دهد. ر یکودک را تحت تاث

نادرستشود.  ی و نظرشان عوض نم  ستند یا یحرف خود م  ی رو گران یمکرر د یدرخواست ها  یافراد پرخاشگر در پ(2

یوض نمو نظرشان ع  ستند یا یحرف خود م  یرو  گران یمکرر د یدرخواست ها  یو قاطع در پ  حیافراد صر  (3

درستشود.

عزت نفس را از تیکند و در نها ی م جاد یا ینیو خودب  یی عکس دارد و خودستا ی  جه ی نت قی افراط در تشو  (4

رستددست خواهد داد. 

ایکرده  ه یاست که همه را تنب نیا وه یش  نیکدام کودک مقصر است ، بهتر م ی دان ی نم یجمع ک یاگر در   (5

رستد. مینکن ه یرا تنب چکدامیه

را یاست که فقط دانش آموز خاص نیا وه یش  نیکدام کودک مقصر است ، بهتر م ی دان ی نم یجمع ک یاگر در   (6

نادرست. میکن  یم  هی تنب  د یآ  یکه به نظر مقصر م

. مینکن هی را تنب چکدامی ه ایکرده   هی همه را تنباگر در یک جمعی نمی دانیم کدام کودک مقصر است ، بهترین شیوه کدام است ؟ (7

اثربخش نخواهد گریا دو قول شم د یوگرنه تهد  د یآن را انجام ده د ی، با د یکرده ا  ه ی به تنب د یاگر کودک را تهد   (8

بود. 
درست
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درستان.د یریبگ  میانجام آن تصم ی و سپس درباره   د یصبر کن ی ، کم د یکرده ا  ه یبه تنب د یاگرکودک را تهد (9

درستکودک خودش انتخاب کند.   می فس کودک بهتر است اجازه دهارتقا دادن عزت ن  یبرا  (10

نادرست.میافراط داشته باش  قیارتقا دادن عزت نفس کودک خوب است در تشو یبرا  (11

رستدو شرط  به کودک   د یق ی ب یبراز عشق و عالقه  ات، ک الزم اس ارتقا دادن عزت نفس کود یبرا  (12

رستدکودک خودش انتخاب کند   میاجازه دهت، ارتقا دادن عزت نفس کودک الزم اس  یبرا  (13

رستدبا کودک و....  یارتباط عاطف یبرقرار ت، ارتقا دادن عزت نفس کودک الزم اس  یبرا  (14

ستنادر.مید نظر داشته باش کودک را م  زهیانگ و  رفتار د یبا ه یو تنب  ق یتشو یبرا  (15

درست.مید نظر داشته باش کودک را م  زهیانگ و  از ین د یبا ه یو تنب  ق یتشو یبرا  (16

نیاز و انگیزه د؟ رای تشویق و تنبیه کودک چه چیز را بایدمد نظر قرار دا ب  (17

نادرست.کامل سکوت کنند  د یاست که همه با نیاز راهکار ها ا ی کی پرخاشگرانهرفتار  ت یریمد  یبرا  (18

درستکامل سکوت کنند . د یاست که همه با نیاز راهکار ها ا یکی انه یکم روفتار ر ت یریمد  یبرا  (19

انه رفتار کم روید ؟ کنن سکوت کامل  همه  جمع در است بهتر  رفتار کدام  مدیریت رایب  (20
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رستدبا کودک است. یو همدل ی ارتباط عاطف ی، برقرار   قیتشو  وهیش  نیبهتر  (21

نادرستاست که در رابطه با رفتار معطوف به هدف باشد. یق ی، تشو  قیتشو  وهیش  نیبهتر  (22

بهترین شیوه تشویق کدام است ؟   (23
و   ی اط عاطفارتب  ی برقرارکه همراه با تشویقی 

.باشد با کودک یهمدل

رستد. ردیگ  یصورت م یجمع ی ریگ  میدر مشارکت ، تصم، کت و مشورت مشار تفاوت   (24

م یپرسد و سپس خود تصم ی را م گرانیدرمشورت ، فرد نظر د تفاوت مشارکت و مشورت ، در مشارکت ،    (25

رستدکند.  ی م ی ریگ

کدام است ؟  یاستعاره درمان ا یمتافور  کیتکن  (26
به کودک ، مطلب را گوشزد   م یمستق ریبا اشاره غ

. میکن یم

و نوع رفتار نامطلوب و سن باشد تا کودک احساس نکند در حق او ت ی، جنس ط یمتناسب با شرا  د یبا  ه یتنب  (27

درستاجحاف شده است.

و تعداد دفعات انجام رفتار نامطلوب کودک باشد تا او احساس نکند در حقش تی متناسب با موقع  د یبا  ه یتنب  (28

نادرستاجحاف شده است.

دقیقه  1؟  ی برای هرسال سن کودک چند دقیقه استتنبیه و جریمه حبس کردن در اتاق به طور تقریب  (29

نادرست.است  قهیدو دقهرسال سن کودک    یبرا یبیحبس کردن در اتاق به طور تقر مه یو جر ه یتنب  (30
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درست.است قهی دق  کیهرسال سن کودک    یبرا یبیحبس کردن در اتاق به طور تقر مه یو جر ه یتنب  (31

درستبرند.  ی م ن یرا از ب یآزاردهنده خود کنترل  یها ه یتنب  (32

ادرستنکند.  ی م ی ریگ  م یپرسد و سپس خود تصم ی را م  گران یتوان گفت ، فرد نظر د یم  مشارکت  فیدر تعر  (33

ستردان. ردی گ ی صورت م یجمع ی ریگ  م یتوان گفت ، تصم  یمشورت م  فیردر تع   (34

درستکند.  یم  یریگ   میپرسد و سپس خود تصم  ی را م گرانیتوان گفت ، فرد نظر د  یم  مشورت  فیدر تعر  (35

یداشته باشد سخن م ت یکه واقع ییفرد تا جا کی  یها ی در مورد توانمند   کیتملق استراتژ  کیدر تکن   (36

رستد.  م ییگو

د سخنداشته باش  تی که واقع ییفرد تا جا ک ی یها  یدر مورد توانمند   یرفتار یحساب اعتبار  کیدر تکن   (37

. مییگو یم
ادرستن

و  می کن ی به کودک ، مطلب را گوشزد م میمستق  ریبا اشاره غ یاستعاره درمان ایر «  » متافو  کیدر تکن   (38

رستد.میینما ی م  کیرا تحر ی ناخودآگاه و همزاد پندار

یم  ریاو را در گ ناخودآگاه و  م یکن  یبه کودک مطلب را گوشزد م می مستق ر ی» متافور « با اشاره غ  کیدر تکن   (39

درست.میینما

ی م ر یاو را در گ خودآگاهو  م یکن  یبه کودک مطلب را گوشزد م می مستق ر ی» متافور « با اشاره غ  کیدر تکن   (40

تنادرس .میینما
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نادرست .می کن ی م ر یاو را در گ  اهخودآگو   میکن یبه کودک مطلب را گوشزد م  م یمستق» متافور « با اشاره   کیدر تکن (41

نادرست ن می گوییم. توانمندی های یک فرد تا جایی که واقعیت داشته باشد سخمورد   ر د یک تغافل و تدبیر در تکن (42

درست. میکن   یبهتراست با کودک فقط همدل ،هی و تنب ق یدر تشو ی همدل کیدر تکن   (43

درست. میاستفاده نکن ی مقابله ا یبهتر است از استراتژ  ک یتکن نیدر ا  ،هی و تنب ق یدر تشو ی همدل کیدر تکن   (44

قرار یی باال یلیکودک در سطح خ  یامواج مغز  تیعصبان ط یدر شرا  ،هی و تنب ق یدر تشو ی همدل کیدر تکن   (45

درستدارد. 

و راه حل  حیوضدر مورد کارش ت  د یبااست اصال  یکودک عصبان  یوقت   ،هی و تنب ق یدر تشو ی همدل کیدر تکن   (46

درستنا.د یبده

و راه حل حیدر مورد کارش توض  د ینبااست اصال  یکودک عصبان  یوقت   ،هی و تنب ق یدر تشو ی همدل کیدر تکن   (47

درست.د یبده

در چه صورت هنگام تنبه کودک احساس نمی کند در حق او اجحاف شده است ؟   (48
،  تی، جنس ط یمتناسب با شرا ه ی تنبدر صورتیکه 

 .باشد  کودک  نوع رفتار نامطلوب و سن

درستکنند.  تیرا تقو  ی درون  زهیانگ  د یبا هیو تنب ق ی، تشو م یبدان د یبا یو درون ی رونیب  زهیدر رابطه با انگ   (49

نادرست .نخواهد داشت ی تار شکل مداومباشد رف ی درون زهیانگ  ی، وقت  م یبدان د یبا یو درون ی رونیب  زهیدر رابطه با انگ   (50
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کنند   تیرا تقو یدرون  زهیانگ  د یبا ه یو تنب قیتشو؟  در رابطه با انگیزه بیرونی و درونی کدام گزینه صحیح است  (51

رستدکنند   تیرا تقو یدرون  زهیانگ  د یبا ه یو تنب  ق یشوت ، توان گفت   یم  یو درون ی رونیب  زهیدر رابطه با انگ   (52

رستددارد.  ی باشد، رفتار شکل کامل تر ی درون زهیانگ  یوقت ، توان گفت   یم  یو درون ی رونیب  زهیدر رابطه با انگ   (53

هدخوا ی باشد،  رفتار شکل مداوم ی درون زهیانگ  یوقت ، توان گفت   یم  یو درون ی رونیب  زهیدر رابطه با انگ   (54

رستدداشت.

ات فرد را درک کرده و خود را جایید احساس با همدردیبرای  در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «   (55

نادرستاو بگذاریم. 

ات فرد را درک کرده و خود را جایید احساس با همدلیبرای  در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «   (56

درستاو بگذاریم. 

، حس ترحم و دلسوزی و تحقیر که حس خوبیهمدردیدر   در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «  (57

ستدرنیست.

، حس ترحم و دلسوزی و تحقیر که حس خوبیهمدلیدر   در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «  (58

نادرستنیست.

« کدام گزینه صحیح است؟  (59 سات فرد را درک کرد. برای همدلی باید احسادر رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی
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؟ه با تفاوت های مشورت و مشارکت کدام گزینه صحیح استدر رابط   (60

در مشارکت ، تصمیم گیری جمعی صورت می  

د و  پرس گیرد. در مشورت ، فرد نظر دیگران را می 

 سپس خود تصمیم گیری می کند. 

نادرست. میاستفاده کن ی مقابله ا  یتژاز استرا د یبا هی و تنب ق یدر تشو  یهمدل ک یدر رابطه با تکن  (61

درست. میکن  یبهتراست با کودک فقط همدرد  هی و تنب ق یدر تشو  یهمدل ک یدر رابطه با تکن  (62

؟  است در رابطه با تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه کدام گزینه صحیح  (63
ی مقابله ا  یبهتر است از استراتژ ک یتکن  نیدر ا

. می استفاده نکن

درستدآگاه از جنس موج است. ه ، خودآگاه از جنس ماده و ناخوخود آگاه و ناخودآگا  ی  سهیدر رابطه با مقا  (64

ه کدام عبارت صحیح است ؟ خود آگاه و ناخودآگا  ی  سهیدر رابطه با مقا  (65
دآگاه از جنس موج  خودآگاه از جنس ماده و ناخو 

 است.

درستاست  IQاست خودآگاه   EQتوان گفت ناخودآگاه همان   یخود آگاه و ناخودآگاه م  ی  سهیدر رابطه با مقا  (66

نادرست عملکرد خود آگاه و ناخودآگاه ، گوش دادن و توجه کردن تحت کنترل ناخودآگاه است.  ی  سهیدر رابطه با مقا(67

شود ماندگار یداده م  ی ماد ر یغ ازیکه به ن ی، اثر پاسخ م یبدان د یبا یماد  ریو غ ی ماد  یازهایدر رابطه با ن  (68

.است
رستد
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و اثر رد یگ  یمدت پاسخ م ی در طوالن ی ماد ری غ از ین ، م یبدان د یبا یماد  ریو غ ی ماد  یازهایدر رابطه با ن  (69

درستشود ماندگار است. یداده م ی ماد  ریازغیکه به ن یپاسخ

درستاست. ییبه دنبال رشد و شکوفا  یرمادی غ از ین ، م یانبد  د یبا یماد  ریو غ ی ماد  یازهایدر رابطه با ن  (70

ادرستناست. یی به دنبال رشد و شکوفا یماد  از ی، ن م یبدان د یبا یماد  ریو غ ی ماد  یازهایدر رابطه با ن  (71

ی م ن یو اثر آن هم زود ازب رد یگ  یزود پاسخ م یماد  از ین ، م یبدان د یبا یماد  ریو غ ی ماد  یازهایدر رابطه با ن  (72

درسترود 

است. ییبه دنبال رشد و شکوفا ی ماد ازین؟ نیست در رابطه با نیازهای مادی و غیر مادی کدام گزینه صحیح  (73

نادرست.برقراری تماس چشمی کم استاین است که توانایی  یژگی هایکی از و پرخاشگرانهدر رفتار   (74

درستکم است   یتماس چشم یبرقرار  یی است که  توانا ن یها ا یژگی از و یکی انه یکم رودر رفتار   (75

« کدام مورد صحیح است ؟   (76 . می کن ی حذف م ط ی را از مح ند یحرک ناخوشامدر روش » تقویت منفی

نادرست. می کن یم    ط یرا وارد مح  ند ی، محرک خوشا  یمنف ت یدر روش تقو  (77

درست. می کن ی حذف م ط یرا از مح ند ی، محرک ناخوشا  یمنف ت یدر روش تقو  (78

رستددهد.  ی مثبت م جه ینت  هی رفتار در تنب ن یا ، میبدان د یبا ی در روش خاموش   (79
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رستدشود.  ی دهد و رفتار خوب حذف م ی عکس م  ی  جه ینت  قیدر تشو  ، میبدان د یبا ی در روش خاموش   (80

رستدموثر است. هی در تنب  ، میبدان د یبا ی در روش خاموش   (81

دارد. در تشویق اثر معکوس ؟  است صحیح  مورد   کدام در روش خاموشی در جایگزین تنبیه آزارنده   (82

نادرست .بخش از ذهن است نیتوان گفت ، احساسات و عواطف مربوط به هم  یدر عملکرد بخش خودآگاه ذهن م(83

درستت.ه ی بلند مدت در اختیار آن اس حافظتوان گفت ،   یخودآگاه ذهن منادر عملکرد بخش    (84

سمتق  نیدر ا مینی ب  یبار م نیاول ی را برا  یریتصو  یتوان گفت ، وقت  یدر عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن م  (85

نادرستشود.  ی کنترل م

رفتار کم رویانه تارها ، توانایی برقراری تماس چشمی کم است ؟ در کدام گروه از رف  (86

در کدام مورد تنبیه نقش آگاهی دهنده خود را از دست خواهد داد ؟   (87
مستبدانه    ی ه یفشار و روح ق یاز طر هی تنب ی وقت

رد، یصورت بگ 

با میکن ی م فیکه تعر ی رفتار  ایاهداف  ، خانه  ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (88

درستودک باشد.ک  ایمشارکت دانش آموز 

فیکه تعر ی رفتار ایکه اهداف    میبدان د یخانه ، با ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یانقو جاد یدر مراحل ا  (89

درستکودک باشد.  ایبا مشارکت دانش آموز  میکن یم
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م که مرحله ارزیابی و کنترل بایبدان د یخانه ، با ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یانقو جاد یدر مراحل ا  (90

ستدریا کودک انجام می شودمشارکت دانش آموز 

فیکه تعر ی رفتار ایکه اهداف    میبدان د یخانه ، با ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (91

نادرستکودک باشد.  ایدانش آموز  بدون حضور و مشارکت میکن یم

فیکه تعر ی رفتار ایکه اهداف    میبدان د یخانه ، با ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (92

درستکودک باشد.  ایدانش آموز   مشارکت با  میکن یم

دونبو کنترل  یابیمرحله ارزباید بدانیم که  ، خانه  ا یدر مدرسه و کنترل آن  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (93

ستنادرشود ی انجام م یا کودکدانش آموز  مشارکت

مشارکت باو کنترل هم   ی ابیمرحله ارز ، خانه  ا یدر مدرسه و کنترل آن  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (94

درستشود.  یدانش اموز انجام م   ایکودک 

با مشارکت وضع شده است ،   نیقوان  یوقت ، خانه  ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (95

ستدرشود.  ی کودک متعهد به انجام آن ها م  ایدانش آموز 

که با مشارکت وضع نی آن قوان هنگام انجام  ، خانه  ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (96

درستحالت تحکم داشت. د یشده نبا

که با مشارکت وضع  ین یقوان ی خانه ، هنگام اجرا ا یو کنترل آن در مدرسه  یابی و ارز ن یقوان جاد یدر مراحل ا  (97

نادرستحالت تحکم وجود داشته باشد. د یشده با

 ؟  نیست ل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه کدام گزینه صحیحدر مراح  (98
شارکت دانش آموزمرحله ارزیابی و کنترل بدون م

یا کودکا انجام می شود 

رستد. ردیگ  یصورت م یجمع  یر یگ م یدر مشارکت ، تصم  (99
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جدید  %3تکراری و    %97 ید و نوآورانه کدام گزینه صحیح است ؟ های جد و عادت گونه با رفتار  های  تکراریدر مقایسه ی رفتار(100

%97باید بدانیم رفتارهای ما   ید و نوآورانه های جد و عادت گونه با رفتار تکراری  هایدر مقایسه ی رفتار(101

درست است. د یجد  %3و    یتکرار

سمت اعظم ذهن مربوط به این بخش است. ق؟  نیست در مورد بخش خودآگاه ذهن کدام گزینه صحیح   (102

نادرستبخش است. نیبخش اعظم ذهن مربوط به  اتوان گفت ،  ی در مورد بخش خودآگاه ذهن م  (103

درستن مربوط به این بخش است. کی از ذهش خیلی کوچبختوان گفت ،  ی در مورد بخش خودآگاه ذهن م  (104

درستدر مورد بخش خودآگاه ذهن می توان گفت ، روش پرگویی و دوباره گویی بر این بخش تاثیر می گذارد   (105

درست بخش است. نیتحت کنترل ا ی و تفکر منطق لی توان گفت ، قدرت تحل ی در مورد بخش خودآگاه ذهن م(106

درستناباشد. ر ی% تدب 90%  تغافل و گذشت و  10  د یبا ر«ی» تغافل و تدب ک یدر مورد تکن  (107

درستباشد. ر ی% تدب 10%  تغافل و گذشت و  90  د یبا ر«ی» تغافل و تدب ک یدر مورد تکن  (108

تدبیر باید باشد.  %10و   غافلت  %90در مورد تکنیک » تغافل و تدبیر« کدام گزینه صحیح است ؟   (109

هم یخودکنترل ابد ی  ی م ش یافزا ی رونی کنترل ب یوقت  م یبدان د یبا یو درون   یرونی ب یدر مورد توازن کنترل ها  (110

نادرسترود.  یباال م
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خود رند یگ ی م میکودک تصم ی به جا  ن یوالد  یوقت  م یبدان د یبا یو درون   یرونی ب یدر مورد توازن کنترل ها  (111

درست.ابد ی یدر کودک کاهش م    ی کنترل

درست رفتار مطلوب مناسب است.  یکه فقط برا میبدان د ی« با  یاجتماع د ییآزارنده » تا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا(112

نادرستاست.  یش مناسبنامطلوب رو یرفتارها ی« برایاجتماع د ییآزارنده » تا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (113

درست . ستین ینامطلوب روش مناسب یرفتارها یبرا  ،یعنی   « یاجتماع د ییآزارنده » تا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا(114

ط یافراط و تفر یاجتماع د ییدر استفاده تا  ،یعنی   « یاجتماع د ییآزارنده » تا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا(115

درست . میکن

ستردرفتار مطلوب مناسب است. یفقط برا  ،یعنی   «یاجتماع د ییآزارنده » تا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (116

درستکار مطلوب در جمع مطرح شود،  یعنی   «یاجتماع د ییآزارنده » تا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (117

نادرستدهد.  ی م یمنف  جه ی نت هی رفتار در تنب نی « ای آزارنده » روش خاموش  ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (118

درست« در تشویق اثر معکوس دارد. ی آزارنده » روش خاموش  ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (119

« با سرزنش کودک را مورد مواخذه قرار م ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (120 نادرست. میده ی آزارنده » مالمت

که  میکن  یآشکار م ش یآزارنده » مالمت « با طرح چند پرسش از کودک برا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (121

رستدمرتکب اشتباه شده است.
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واخذه قراربا سرزنش و سرکوفت کودک را مورد م  د یآزارنده » مالمت « نبا ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (122

رستدکه مرتکب اشتباه شده است.  می کن یآشکار م  ش یچند پرسش از کودک برا بلکه با طرح  میده

رستد خش است. ب  نیاز ذهن مربوط به  ا ی کوچک یلیبخش خ ،  میبدان د یدر مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن با(123

رستد گذارد.  ی م ر یبخش تاث نیبر ا یی گوو دوباره   یی روش پرگو ،  میبدان د یدر مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن با(124

رستد بخش است.  نیتحت کنترل ا  یو تفکر منطق لیقدرت تحل ،  میبدان د یدر مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن با(125

رستدشود.  یبخش کنترل م  ن یو نوآورانه در ا د یکار جد  ،  میبدان د یدر مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن با  (126

؟  نیست در مورد عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن کدام گزینه صحیح   (127
صویری را برای اولین بار می بینیم در این  وقتی ت

قسمت کنترل می شود. 

درستنیست. ی ، حس ترحم و دلسوزی و تحقیر که حس خوب در همدردی  (128

«تای  »در  آزارنده  تنبیه جایگزین روش  در  (129 رای رفتار مطلوب مناسب است.ب؟  است صحیح  مورد کدام ید اجتماعی

رستدکند.   یم  یر یگ میپرسد و سپس خود تصم ی را م  گران یدرمشورت ، فرد نظر د  (130

پرخاشگرانهشود ، کدام نوع رفتار است؟ عیتض   گرانیق داگرچه ح میکه با  آن به حقمان برس   یرفتار  (131

نادرستاست. با قاطعیت رفتار شود  عیتض   گرانیاگرچه حق د میکه با  آن به حقمان برس   یرفتار  (132
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رستداست. رفتار پرخاشگرانهشود  عیتض   گرانیاگرچه حق د میکه با  آن به حقمان برس   یرفتار  (133

زمانیکه هنگام تنبیه رابطه عاطفی ما با کودک آسیب می بیند یا قطع می شود ، از نظر روحی چه آسیبی به  (134

کودک وارد می شود؟ 
رابطه دوستانه را از بین   کودک نا امید می شود و 

رفته می داند. 

خودآگاه است که  نی ا هی و تنب ق یتشو وه یش  نیشود پس بهتر یکنترل م  خودآگاه ما توسط   یعمده رفتارها  (135

نادرست.رد یقرار بگ  د یکودک مورد تاک

ناخودآگاهاست که  نیا  هی و تنب  قیتشو  وهیش  نیشود پس بهتر یکنترل م ناخودآگاه ما توسط   یعمده رفتارها  (136

درست.رد یقرار بگ  د یکودک مورد تاک

رستدز ذهن است. بخش ا نیحساسات و عواطف مربوط به هما ، عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از   (137

تدرس آن است. ار یبلند مدت در اخت ی حافظه  ، عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از   (138

درستاست.  یجانی ناخودآگاه همان هوش ه ، عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از   (139

قسمت کنترل  نیتکرار و عادت گونه شد در ا  یریتصو   یوقت ، عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از   (140

درستشود.  یم

یو نظرشان عوض نم  ستند یا یحرف خود م  یرو  گران یمکرر د یست هادرخوا ی در پ  یکدام گروه رفتار   (141

و قاطع  حیصرشود؟ 

دادن حق انتخاب به کودک در ارتقا دادن عزت نفس کودک موثر است ؟  نه ی کدام گز  (142
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ایجاد حس خودستایی در کودک ؟  نیست در ارتقا دادن عزت نفس کودک موثر  نه ی کدام گز  (143

کدام گزینه در مورد خودکنترلی صحیح نیست ؟   (144
وقتی کنترل بیرونی افزایش می یابد خودکنترلی  

ال می رود. هم با

.خود را مقصر می دانند  عموالم؟  ستیافراد پرخاشگر ن یها ی ژگی کدام مورد از و  (145

نبیه همراه با خشونت باشد.ت ذیری در کودک ایجاد شود ؟ کدام یک از موارد باعث می شود روحیه ی عاصی بودن و مهارناپ(146

را نشان ید یمحرک ، رفتار جد  ک ی رابطه با خواهد در ی م ی است که کودک وقت نیادراک ا حیمفهوم صح  (147

درستخود دارد .  ناخودآگاه با  یدهد ابتدا تبادل

را نشان ید یمحرک  رفتار جد  ک یخواهد در رابطه با  ی م ی است که کودک وقت نیادراک ا حیمفهوم صح  (148

درستخود داشته باشد. ناخودآگاه با  یتبادل  د یدهد ابتدا با

را نشان ید یمحرک ، رفتار جد  ک یخواهد در رابطه با  ی م ی است که کودک وقت نیادراک ا حیمفهوم صح  (149

.خود دارد  خودآگاهبا  یدهد ابتدا تبادل
نادرست

مفهوم صحیح ادراک در کدام گزینه آمده است؟   (150

،   محرک  کیخواهد در رابطه با  ی م ی کودک وقت

با   ی تبادل د یدهد ابتدا با را نشان ید یرفتار جد 

.ناخودآگاه خود داشته باشد 

درستشادی است. ترین ماموریت انسان در زندگی مهم  (151
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شادیترین ماموریت انسان در زندگی کدام است ؟  مهم  (152

درستبرهم بخورد.  یو درون   یرونی توازن کنترل ب میبگذار د ینبا  (153

است که  ما نیدر کودک ا ق یو تشو ه یتنب  زمیاز استفاده از مکان شیتفکر و قدرت شناخت  پ  جادیا ی  جه ینت  (154

.دهد  ی م صینه کودک درست را از نادرست تشخ ای  میچه حضور داشته باش 
درست

است که نیدر کودک ا ق یو تشو ه یتنب  زمیاز استفاده از مکان شیتفکر و قدرت شناخت  پ  جادیا ی  جه ینت  (155

درستدهد.  یم  صینه ، کودک درست را از نادرست تشخ ا ی میحضور داشته باش  نیوالد 

است که  در نیدر کودک ا ق یو تشو ه یتنب  زمیاز استفاده از مکان شیتفکر و قدرت شناخت  پ  جادیا ی  جه ینت  (156

نادرستشود.  ی م جاد یکودک عزت نفس ا

است گزینه کدام  کودک  در  تشویق  و  تنبیه  مکانیزم  از استفاده  از پیش نتیجه ی ایجاد تفکر و قدرت شناخت   (157

؟
نه ، کودک درست   ا ی میحضور داشته باش  نیوالد 

 دهد. ی م ص یرا از نادرست تشخ

نادرستنخواهد رفت.  د یجد  یها  زیکودک اشتباه کند ، او به دنبال چ م یده  یاجازه م  ی وقت  (158

از اشتباه کردن نخواهد داشت. یکودک ترس وقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند چه نتیجه را در پی خواهد داشت ؟   (159

درستاجازه آزمون و خطا را خواهد داشت. ،کودک اشتباه کند  م یده  یاجازه م  ی وقت  (160

درستاز اشتباه کردن نخواهد داشت. یاو ترس باه کند، کودک اشت م یده  یاجازه م  ی وقت  (161
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درستخواهد رفت.  د یجد  یها  زی به دنبال چ ،کودک اشتباه کند  م یده  یاجازه م  ی وقت  (162

درستاز اشتباه کردن نخواهد داشت.  یکودک ترس ،  د کودک اشتباه کن م یده  یاجازه م  ی وقت  (163

درست. می ده ی م ارتقاعزت نفس او را  می و شرط ابراز عالقه کن  د یق ی به کودک ب ی وقت  (164

نادرست. میده  یم  کاهشعزت نفس او را  می ابراز عالقه کنو شرط   د یق ی به کودک ب ی وقت  (165

ت خواهددهنده خود را از دس  ی نقش آگاه  رد،ی مستبدانه صورت بگ   ی ه یفشار و روح ق یاز طر هی تنب ی وقت  (166

درستداد. 

جادیدر کودک ا یریناپذ بودن و مهار یعاص ی  ه یشود روح یهمراه با خشونت باشد ، باعث م هی تنب ی وقت  (167

درستشود.

ک یتملق استراتژ ؟   نبیه استفاده کرده ایموقتی در مورد توانمندی های یک فرد سخن بگوییم از کدام تکنیک تشویق و ت(168

در یریبودن و مهارناپذ  یاصع ی  ه یشود روح یوجود داشته باشد ، باعث م یمدت طوالن  ه یعامل تنب  ی وقت  (169

.شود جادیکودک ا
نادرست

درست.ابد ی یکاهش م ی همان کنترول درون ای یخودکنترل  ابد ی یم   شیافزا ی نرویکنترل ب ی وقت  (170

درست.ابد ی ی در کودک کاهش م یخود کنترل  رند ی گ ی م م یکودک تصم ی به جا  نیوالد  ی وقت  (171

172)
سعی می کند رفتار خود   شود، کودک یقطع م  ای ند یب یم  بیما با کودک آس  یرابطه عاطف  ه یهنگام تنب  ی وقت

نادرست دوستانه دوباره برقرار شود. رابطه  را اصالح کند تا 
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173)
شود و رابطه   یم د یشود، کودک نا ام یقطع م  ای ند یب یم  بیما با کودک آس  یرابطه عاطف  ه یهنگام تنب  ی وقت

درست داند.  یرفته م  ن یدوستانه را ازب

درستجاد شود.بدون اینکه بحث دوطرفه ای است که، نویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان ای  (174

ستدربرود.  گران از بینبدون اینکه حق دی است که، نویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان ای  (175

درسته دوستی به هم بخورد. بدون اینکه رابط  است که، نویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان ای  (176

درستن گفته شود. به صورت مستدل و مستند سخ است که،  نویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان ای  (177

وشفعال حرف های او را گ  را درک کرده ، خود را جای فرد گذاشته و به طور، باید احساسات فرد همدردی  (178

ستنادرنمود. 

وشفعال حرف های او را گ  را درک کرده ، خود را جای فرد گذاشته و به طور ، باید احساسات فرد همدلی  (179

درستنمود. 

کودک را تحت یو احساس ی است که عزت نفس و غرور و مسائل روان ن یا هیتنب   یها وه یش  ن یاز بهتر یکی  (180

رستادنقرار ندهد. ریتاث

کودک را تحت یو احساس ی است که عزت نفس و غرور و مسائل روان ن یا هیتنب   یها وه یش  ن یاز بهتر یکی  (181

رستدقرار دهد.  ریتاث

فرد مقابل به جایی برسند کهت که این ذهنیت را دارند که که با اس  نیافراد پرخاشگر ا ی ها یژگ یاز و یکی  (182

درست.برد برد باشد 
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درستاندانند.  ی ر مرا مقص است که معموال خود نیافراد پرخاشگر ا ی ها یژگ یاز و یکی  (183
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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