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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
مکاتبات نیمدرسه وجود ندارد و ا ریمد   ینماد برا ی مکاتبات دانش آموزان با مشاور در سامانه  ت یامکان رو  (1

درستمحرمانه است.

نادرستی نماد ، برای والدین وجود دارد.امکان رویت مکاتبات دانش آموزان با مشاوره در سامانه  (2

درستدارد. نوجود   مدیر مدرسهی نماد ، برای امکان رویت مکاتبات دانش آموزان با مشاوره در سامانه  (3

ستنادروجود دارد.   مدیر مدرسهی نماد ، برای امکان رویت مکاتبات دانش آموزان با مشاوره در سامانه  (4

وزشی کارتابل دانش آموزان در سامانه نمادشایستگی می شود ،از محتواهای آم آموزش آن چه باعث کسب   (5

درستاست. 

مربوط به شناخت خود اوست ، از محتواهای آموزشی کارتابل دانش آموزان در سامانه نماد آموزش آن چه  (6

درست. است

مربوط به شناخت محیط است ، از محتواهای آموزشی کارتابل دانش آموزان در سامانه نماد آموزش آن چه  (7

درستاست. 

نادرستمحتواهای آموزشی کارتابل دانش آموزان در سامانه نماد است. موزش مهمترین نکات درسی ، از آ  (8

،یی مداخالت ارتقا  ،یتیمداخالت  حما عبارتند از :  یاجتماع ی روان  یمختلف سامانه مراقبت ها  یبخش ها  (9

درست. یمداخالت مراقبت 
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همه موارد برای دوره متوسطه اول و دوم چه کسانی مجوز آزمون مشاوره ای در سامانه نماد را دارند ؟  (10

ی است که در آزمون های رفتاری در سامانه ی نمادطه هایبررسی اوضاع خانواده دانش آموز  یکی از حی  (11

درستی شود. سنجیده م

جهت ایجاد ارتباط در کارتابل مکاتبات نماد کدام گزینه صحیح است ؟   (12
همه ی افراد یعنی والدین و دانش آموزان و  

معلمین و مدیران می توانند به مشاور پیام بدهند 

13)
رانیو مد   نیو دانش آموزان و معلم نیوالد   ی عنیافراد  یکاتبات نماد همه  ارتباط در کارتابل م جادیجهت ا

تواند به   ی دانش آموز نم ی دهد ول ام یافراد پ یتواند به همه   ی بدهند. و مشاور م امیتوانند به مشاور پ یم

 بدهد. ی امیپ گریدانش آموز د
درست

نادرستی دهد. دانش آموز مقطع ابتدایی خودش به سواالت پاسخ م  نماد،ی بالگری پایه در سامانه در آزمون غر  (14

درست ی دهد. خودش به سواالت پاسخ م متوسطه باید دانش آموز مقطع   نماد،ی بالگری پایه در سامانه در آزمون غر(15

وم خود دانش آموز به سواالت پاسخدر آزمون های غربالگری پایه در سامانه نماد : در مقطع متوسطه اول و د  (16

درستمی دهد، در دوره ابتدایی والدین به سواالت پاسخ می دهند.

و با دانش آموز ین مداخله کنند درسه بهترین کار این است که مشاوردر برخورد با موارد اورژانسی در م  (17

نادرستصحبت کنند. 

ارجاع برای اقدام فوری در مدرسه بهترین کار کدام است؟  نسیادر برخورد با موارد اورژ  (18

اقدام فوری است بدون اینکه مداخله ای، ارجاع برای در مدرسه بهترین کار  نسیادر برخورد با موارد اورژ  (19

درستصورت بگیرد. 
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ی مداخله ا نکهی است بدون ا یاقدام فور  یکار،ارجاع برا  نیدر مدرسه بهتر  یدر برخورد با موارد اورژانس  (20

درستوجود دارد.  ی. چون خطر جان رد یصورت بگ 

امانه ی نماد کدام گزینه صحیح نیست؟ غربالگری پایه س ابطه با آزمون در ر  (21
به سواالت پاسخ مقطع ابتدایی خودش  دانش آموز

می دهد. 

درستباشد . شن یمیو ان  لمیتواند  کتاب ، ف ی دانش آموزان م ی برا یآموزش   یدر سامانه نماد ، محتوا  (22

دوم مجوز آزمون مشاوره ای فقط به والدین داده می شود و معلمدر سامانه نماد برای دروه متوسطه اول و    (23

نادرستنقشی در آن ندارد. 

ش آموزان ووره متوسطه اول و دوم مجوز آزمون مشاوره ای عالوه بر معلم ، به داندر سامانه نماد برای د   (24

درستن هم داده می شود. والدی

چکدامهانی وجود دارد؟ برای چه کس در سامانه ی نماد ،امکان رویت مکاتبات دانش آموزان با مشاور  (25

دین می توانند به کداموالدین در سامانه نماد ، وال در قسمت ثبت نشانه های رفتاری دانش آموزان در کارتابل   (26

تمام موارد کنند ؟ اد نیک از گزینه ها است

توانند به  یم نیدر سامانه نماد ، والد   نیدانش آموزان در کارتابل والد  یرفتار  یدر قسمت ثبت نشانه ها  (27

درستکنند.  استناد، گزارش شده است ی از طرف کس ،ام. دهیخودم شن ، ام ده یخودم د:  جمالت

در کارتابل والدین در سامانه نماد ، والدین مجاز هستند هم در مورد فرزند در قسمت ثبت نشانه های رفتاری  (28

درستثبت کنند. زند خود این نشانه ها را خود و هم دوست فر

در مورد فرزند فقط می توانند در کارتابل والدین در سامانه نماد ، والدین  در قسمت ثبت نشانه های رفتاری  (29

نادرستثبت کنند.این نشانه ها را خود 
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همه موارد  د ؟ نماد، دانش آموز کدام موارد را می تواند با مشاور مدرسه در میان بگذاردر قسمت مکاتبات سامانه ی (30

31)
رد  تبات ، محتوای آموزشی ، مواوط به والدین در سامانه نماد ، بخش های ثبت رفتاری ، مکادر کارتابل مرب 

درست اورژانسی وجود دارد. 

نادرستکارتابل مکاتبات نماد همه ی افراد یعنی والدین و دانش آموزان می توانند به یکدیگر پیام بدهند.در    (32

همه موارد ؟  ین در سامانه نماد در قسمت مکاتبات ، والدین مجاز به مکاتبه در چه موردی هستند ل والد در کارتاب  (33

34)
مکاتبه انجام دهند :  ر یموارد ز  یتوانند برا  ی م نیدر سامانه نماد در قسمت مکاتبات ، والد  نیدر کارتابل والد 

 ،دانش آموز خود در ذهن دارند  ل یکه  مورد شغل و تحص  یمطالب مهم، که دارند  یی ها یدغدغه ها و نگران

 بگذارند. انیاست با مشاوره در م  از یکه ندر مورد خودشان     یمطالب
درست

نادرستدر مدارس ابتدای مجوز غربالگری دانش آموزان برای مربی بهداشت صادر می شود  (35

درستصادر می شود.  علم در مدارس ابتدای مجوز غربالگری دانش آموزان برای م  (36

معلمانچه کسی پاسخگوی آزمون های رفتاری سامانه ی نماد دانش آموزان است ؟  در مقطع ابتدایی،   (37

نادرست نماد دانش آموزان باشند.  یسامانه   ی رفتار یآزمون ها ی پاسخگو د یبا  خود دانش آموز  ، ییدر مقطع ابتدا(38

درست باشند.پاسخگوی آزمون های رفتاری سامانه ی نماد دانش آموزان  معلم باید  در مقطع ابتدایی،   (39

درستنماد دانش آموزان باشند.  یسامانه  یرفتار ی آزمون ها یپاسخگو د ی معلمان  با ، ییدر مقطع ابتدا  (40
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نادرستنماد دانش آموزان باشند.  یسامانه  یرفتار ی آزمون ها یپاسخگو د ی با  والدین ، ییدر مقطع ابتدا  (41

نمی شود ؟ ی نماد ، برای کدام موضوع انجام سنجش در آزمون های رفتاری سامانه    (42

فقط نکته های منفی مانند اضطراب ، پرخاشگری  

و... بررسی می شود تا راه حلی برای آن در نظر  

 می شود.گرفته 

43)
اوقات فراغت   یمسئله   شود :  یانجام م  ریز یها  طه ینماد ، در ح یسامانه   یرفتار  ی ش در آزمون هاسنج

مثبت مانند سالمت ،    ینکته ها ، شود ی م یاوضاع خانواده دانش آموز بررس  ،شود  ی م ی دانش آموز بررس 

 شود.  یم  یدانش آموز در خانواده و مدرسه هم بررس  ت یوضع ، ردیگ یقرار م ی و ... مورد بررس   ینیخوش ب
درست

ی توانند مطالبی در مورد خودشان را با مشاور درم ین در سامانه نماد در قسمت مکاتبات ، والدینل والد کارتاب  (44

درستمیان بگذارند.

نادرست ی سامانه ی نماد ، فقط مربوط به دانش آموزان می باشد.قایکتاب های موجود در فایل محتوای آموزشی و ارت   (45

وط به هر سه گروه والدین ، دانشمرب ی سامانه ی نماد ،قایکتاب های موجود در فایل محتوای آموزشی و ارت   (46

درستمی باشد. آموزان و معلمین

مربوط به کدام گروه از مخاطبان میی سامانه ی نماد  قایکتاب های موجود در فایل محتوای آموزشی و ارت   (47

، دانش آموزان و معلم نیهر سه گروه والد باشد ؟

همه موارد امانه مراقبت های روانی اجتماعی می باشد ؟ کدام گزینه از بخش های اصلی س   (48

ارجاعسامانه نماد نیست ؟  ر کدام گزینه از بخش های موجود در کارتابل والدین د  (49
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اضطراب شدید کدام گزینه از موارد اورژانسی محسوب نمی شود؟   (50

صدور مجوز  ین نیست ؟ والد   معلمان و دانش آموزان وکدام گزینه از موارد موجود در سامانه ی نماد برای مدیران   (51

آموزش مهم ترین نکات درسیابل دانش آموزان در سامانه نماد نیست ؟ مل محتوای آموزشی کارتکدام گزینه شا  (52

موزش و پرورش آ ن اداره ئولیمسم نیست ؟ کدام گزینه گروه هدف سامانه ی همگا  (53

دانش  ،نیوالد  ،مدارس  ران یمد  ،معلمان ،منتخب انیمرب ،مشاوران  نماد عبارتند از :  ی هدف سامانه  ی گروه ها  (54

درست. آموزان

نشده بلکه متناسب با سن دانش آموز یشکل طراح  کی دانش آموزان به  نیتمام سن ی ، برا یآموزش  ی محتوا  (55

درستشده است.  ی طراح یمطالب مختلف 

د همه موار محتوای آموزشی برای دانش آموزان در سامانه نماد کدام یک از موارد زیر است ؟   (56

شامل : آموزش آن چه مربوط به شناخت محیط است، دانش آموزان در سامانه نماد کارتابلمحتوای آموزشی   (57

درستی شود.باعث کسب شایستگی مآموزش آن چه  است،  خودآموزش آن چه مربوط به شناخت 

ورد نیاز دانش آموزان، در سامانه نماد برای تمام سنین دانش آموزان به یک شکل طراحیمحتوای آموزشی م   (58

ستنادرشده است.

درستمتناسب با سن دانش آموز طراحی شده است. ورد نیاز دانش آموزان، در سامانه نمادمحتوای آموزشی م   (59

درستیکی از بخش های اصلی سامانه مراقبت های روانی اجتماعی می باشد.  حمایتی  مداخالت  (60
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درستمداخالت ارتقایی یکی از بخش های اصلی سامانه مراقبت های روانی اجتماعی می باشد.   (61

درستیکی از بخش های اصلی سامانه مراقبت های روانی اجتماعی می باشد.  مراقبتیمداخالت   (62

ز حیطه هایی است که در آزمون های رفتاری در سامانه ی نماداوقات فراغت دانش آموز یکی ا ی  مسئله  (63

درستسنجیده می شود. 

نادرستند. وزش و پرورش یکی از گروه های هدف سامانه همگام می باش ن اداره آممسئولی  (64

درستمشاوره و مربیان منتخب از گروه های هدف سامانه همگام می باشند.  (65

جیترو ، یمکرر و طوالن  بتیغ ،یسرپناه یب ،اشد قرار گرفته ب ی مورد کودک آزار عبارتند از :  یموارد اورژانس  (66

درست. یخودکش  ،فرار از منزل  ،دارد یبزهکار

، والدین و دانش آموزان عبارتند از  موارد اورژانسی، موارد موجود در سامانه ی نماد برای مدیران، معلمان  (67

درست.  ی رفتاریمکاتبات، ثبت نشانه ها

شود تا راه یم  دهیسامانه نماد سنج ی رفتار  یو ... در آزمون ها  یمانند اضطراب ، پرخاشگر  یمنف ی نکته ها  (68

ستدرآن در نظر گرفته شود. ی برا یحل

درستیکی از بخش های سامانه نماد در کارتابل ، بخش مکاتبات می باشد.  (69

نادرستمی باشد. ارجاع، بخش  والدین  یکی از بخش های سامانه نماد در کارتابل  (70

درستمی باشد. ثبت رفتاری ، بخش  والدین  یکی از بخش های سامانه نماد در کارتابل  (71
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درستمی باشد.  اورژانسیموارد ، بخش   والدین  یکی از بخش های سامانه نماد در کارتابل  (72
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