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

احترام به برتري نژاديست؟ین حیصح ریز

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

درستاز او هستند. تیآماده حما گرانیفرد درك کند د است.

تواند یها  م ازین ایاست که با توجه به انواع مشکالت  یاجتماع ياز مهارت ها در مددکار یکیارجاع   (3

درستشود. یمداخله ها محسوب م نیا ز بهتر یکی.اراجاع مناسب خود ردیصورت گ

4)
 اجراي موضوع است که چقدر مداخله هاي انجام شده و برنامه هاي نیبراي ا یمهم اریفرصت بس یابیارز

رها  یاجتماع از مشکالت مددکاران یکیمراجع اثربخش بوده است.لذا  ازین ایشده براي حل مشکل 

 .اجراست ایو  یبرنامه کمک نیبعد از تدو نیکردن مراجع
درست

خدمات مدارس در یبودن و ناتوان یمورد در مدرسه ناکاف تیرینظام مد لیمهم تشک لیاز جمله دال  (5

.مسائل دانش آموزان است حل
درست

تربیت مربی و رهبران محلیکدام است؟ یدستاوردهاي توسعه محل نیاز جمله مهمتر(6

ابیاست که در غ یها و رهبران محل یمرب تیترب یتوسعه محل کردیدستاوردهاي رو نیاز جمله مهمتر  (7

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

و مشارکت مراجع ريیگ میخود تصماصل مشارکت در مراقبت فعال با کدام اصل در مددکاري اجتماعی همخوان است؟(8
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مورد توجه  دیاست که درتمام  مراحل با یاجتماع يمددکار یاز اصول اساس یکیاصل مشارکت مراجع   (9

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

 درست .است یهاي سطح کالن مقابله با مرتبط با بازماندگ استیاز س یسرانه آموزش شیافزا  (11

 زدُتحمل به تحمل بدن به  دهی. پدندیگو یدارد را تحمل م ادیبه آنچه که فرد بدان اعت ازین شیافزا  (11

 .باال برود دیمصرف اشاره دارد که مرتبا با یفعل
 درست

 تحمل ؟ ندیگو یدارد را چه م ادیبه آنچه که فرد بدان اعت ازین شیافزا  (12

است که به اقدام به  يدر افراد یاختالل روانپزشک نیتر عیاز جمله اختالالت خلق و شا یافسردگ  (13

 درست .کنند یم یخودکش

 درست .است یانتخاب ريیشگیجزء پ -لیترك تحص نجاای در–اقدام در رابطه با گروه هاي در معرض خطر   (14

اگر به دلیل مصرف سیگار دانش آموزي برخالف سیاست انضباطی مدرسه، در معرض اخراج باشد،   (15

 مدافعه گري مهمترین نقش مددکار اجتماعی چیست؟

 درست .دآی¬یدر تعداد باال بدست نم یکار گروه تیانتظارات و خاص  (16

 درست است. ياقدام در خصوص کودك آزار ینهاد تخصص نیمهمتر یاورژانس اجتماع  (17

 محروم شوند، یبه خدمت یبودن از دسترس تیجزء اقل ایها  هیدر حاش یکه افراد به واسطه زندگ نیا  (18

 پا گذاشته شده است؟ ریز یدر مددکاري اجتماع یارزش اساس کدام
 عدالت اجتماعی
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 تیه اهمب یآن است بلکه واکنش تیبر اهم لیدهند دل ینشان م یبه بازماندگ یکشورها چه واکنش نکهیا  (19

 درست .است گانیو را يششم تا هشتم( اجبار هیپا نی)ب هیپا التیدر اغلب کشورها تحص یآن است. در ثان

 از کیبراي راه اندازي کدام  یلیدل دیآ یمدرسه از عهده ي ارائه ي خدمات چندبعدي برنم نکهیا  (21

 است؟ ریز موارد
 نظام تامین اجتماعی مدرسه

 جراحت زانو و کف دست ست؟یاز کودك آزاري ن یدر کدام قسمت از بدن کودکان معمول است و احتماال ناش بیآس  (21

 یاظهار به خودکش ،ديیناام ،یخودکش لیوسا هیته، نامه تیوص هی: ته یبا نشانه هاي خودکش ییآشنا  (22

 درست .باشد یو... م

23)  

در مولفه   يضرورت بازنگر یفعل يها ازیو حل مشکالت و ن ندهیجوامع و با نگاه آ يازهایبا توجه به ن

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

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

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

 درست

عدم  رینظ یشود و مالحظات یهدفمند است که در موارد ضرور از آن استفاده م یمنزل اقدام دیبازد  (24

 درست کرد. تیرعا دیقبل از مراجعه و ... را با یآرم دار، هماهنگ نیحضور با ماش

 درست .شود یمراجع م یبه ارتباط مددکار اجتماع یمنزل باعث عمق ده دیبازد  (25

 بازدید منزل جزء کدام مرحله یا مراحل است؟  (26
مرحله برقراري ارتباط، گردآوري اطالعات، ارزیابی و 

 مداخله

و مداخله مورد استفاده قرار  یابیاطالعات، ارز يارتباط، گردآور يمراحل برقرار یمنزل در تمام دیبازد  (27

 .ردیگ یم
 درست
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 یاورژانس اجتماع بازوي اصلی مداخله در کودك آزاري کدام مورد است؟  (28

 درست .کند یدرخواست کمک نم یبه خودکش لیاست که فرد ما نیسوال ا نیباور نادرست در ا  (29

31)  

 افراد  را با توجه طیشرا یاجتماع يمددکار یاصول اخالق یجهان هیانیطبق ب یتحقق عدالت اجتماع يبرا

ه، با اصل نوع نگا نیکه ا مینیبب کسانیهمه افراد را  میتوان یو نم میمد نظر داشته باش دیبه تفاوت ها با

 دارد.   رتیمغا یاجتماع يدر مددکار تیفرد
 درست

 اریبس لیشود نوع گزارش تحل یم نییتع یو با چه هدف یکجا وچه کسان يکه گزارش برا نیبه ا یبستگ  (31

 درست مهم  است.

 همه موارد شود؟ یانجام م صیپس از ترخ ريیگیهاي پ وهیبه چه ش  (32

 یهرگونه مرکز رسم ابیدر غ ژهیکودکان باالست به و ییدر مدرسه امکان شناسا يحضور متماد لیبه دل  (33

 درست که کودك در آن حضور داشته باشد. يگرید

 يگذار ریتاث یچگونگ ییدر شناسا یو قدرت استدالل مددکار اجتماع ينظر يها افتهیاز  يریبهره گ  (34

 درست ها و.... مهم هستند. امدیعوامل وپ

به آثار عدم  تیمحروم فینامند. در تعر یم تیدارد را محروم ادیدر نبود آنچه فرد بدان اعت يقرار یب  (35

 درست شود. یاشاره م ادآوریبه موضوع اعت یدسترس

 محرومیت ؟  گویند می چه را دارد اعتیاد بی قراري در نبود آنچه فرد بدان  (36

37)  
حل مشکل دانش  يانجام شده برا يدهد که بعد از مداخله ها ینشان م صیپس از ترخ يها يریگیپ

 درست ت.مهم اس اریمرحله بس نیآنان را فراهم کند لذا ا ینسب ایاستقالل کامل  نهیآموزان، چقدر توانسته زم
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حل مشکل دانش  يانجام شده برا يدهد که بعد از مداخله ها ینشان م صیپس از ترخ يها يریگیپ  (38

 درست ت.مهم اس اریمرحله بس نیآنان را فراهم کند لذا ا ینسب ایاستقالل کامل  نهیآموزان، چقدر توانسته زم

 کدام به مربوط ي¬تضمین دسترسی فرزندانِ گروه هاي محروم به تحصیل با کیفیت از جمله دغدغه  (39

 گريمدافعه  دکاري اجتماعی است؟مد نقش

41)  
 کودك تیکه به سالمت، رفاه و امن یترك فعل ایجامع کودك آزاري عبارت است از : هر فعل  فیتعر

 درست زند یم بیآس

41)  
 یم شنهادیدر چه مواردي پ یو محدود کردن استفاده در اتاق خصوص نترنتیاتاق استفاده از ا رییتغ

 یقراخالیهاي غ لمیبراي ف نترنتیاستفاده کودکان از ا شود؟

 يادیبا تعداد نه چندان ز یگروه يدر تعداد آن هاست. مددکار يو جامعه ا یگروه يتفاوت مددکار  (42

 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  (43

 تمایز اصلی رشته مددکاري اجتماعی و روانشناسی در مدارس در کدام است؟  (44
کار مستقیم با نهادهاي اجتماعی بخشی از اقدام 

 مددکاري اجتماعی است.

 بازماندگی تحصیلی مهم است؟چرا   (45
تا اتمام دوره  دیدر کشورهاي کودکان با یاز نظر قانون

 .باشند لیدر تحص رستانیدب

به  کیصورت ممکن است به تحر نیا ریچون در غ را جدي گرفت؟ ندیایبه نظر ب یکه ممکن است ژست خودکش ییرفتارها دیچرا با  (46

 منجر شود یاقدام خودکش
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 کرد؟ لیاز افراد را دخ اديیتوان تعداد ز ینم یچرا در کار گروه  (47
گروهی از جمله پویایی گروهی از زیرا خاصیت کار 

 دست می رود.

48)  
 هیته ،مانپی¬مرگ هم :ردب¬یرا به شدت باال م یموضوع خودکش سکیدارد که رچند عامل مهم وجود 

خطرناك و  ،میدر تصم تیجد ،موضوع تیفور یبه عبارت یبودن زمان اقدام احتمال کینزد ،نامه تیوص

 یانتخاب وهیکشنده بودن ش
 درست

 درست است. یاجتماع يمددکار يحرفه  یاساس يجزء ارزش ها  یحقوق انسان  (49

فرد هم  کیتواند گروه هدف آن  یو م ردیگ یگروه قرار نم اریو صرفا در اخت ستین یصرفا مال تیحما  (51

 درست باشد.

 ندیگو ینم یکنند به کس یخواهند خودکش یکه م يافراد نکهیاست و ا يریشگیقابل پ یخودکش  (51

 درست .ستیدرست ن

تواند نشانه  یم نییپا نیدر سن یاز حد در مورد مسائل جنس شیب يو کنجکاو ادیداشتن اطالعات ز  (52

 باشد. یجنس يآزارکودك ي
 درست

 ،يدر داور يگر یانجیروند اما بر خالف م یحل اختالف به کار م يهر دو برا يگر یانجیو م يداور  (53

 درست به حقدار برسد. دیبلکه حق با ستیمطرح ن نیطرف تیو رضا دنیموضوع به تفاهم رس

 درست .افتد یاتفاق م یعاطف يکودك آزار ،يدر اشکال کودك آزار  (54

 نیگروه در سن نیا کاريیاز ب یهاي ناش نهیهز ست؟یبراي جامعه کدام مورد درست ن یلیتحص یهاي بازماندگ نهیدر بازشماري انواع هز  (55

 یجوان لیو اوا ینوجوان
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 روابط بین اعضاي خانواده ؟شود¬ینم یمنزل کدام مورد بررس دیبازد انیدر جر «طیمح» یدر بررس  (56

 است که شامل کودك آزاري، تیحائز اهم اریبس یموضوع خشونت خانوادگ ت،یامن یدر بررس  (57

 درست .شود یو سالمندآزاري م همسرآزاري

 عالئم خشونت و بدرفتاري علیه کودك حساس باشد؟ دیبا یمنزل به کدام موارد مددکار اجتماع دیبازد انیدر جر «تیامن» عدبُ یدر بررس  (58

 درست .ردیگ یقرار م یمنزل مورد بررس یکیزیو عناصر ف تیموقع ط،یبعد مح یدر بررس  (59

 درست کننده را دارد. تیو هدا لگریمددکار در نقش تسه ،یدر توسعه محل  (61

 کدام عبارت ناصحیح است؟« حمایت اجتماعی یک مساله ادراکی است»در توضیح   (61
 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  (62

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

به مشاور و  دیاست و نبا یرتخصصیاقدام غ نیا

 .روانشناس به عنوان افراد متخصص واگذار گردد

 تسهیلگر اجتماعی توسعه محلی نقش مددکار اجتماعی به کدام یک از گزینه هاي زیر نزدیک است؟ در روش  (63

 در کدام نقش ظاهر یدانش آموز مددکار اجتماع کیکادر مدرسه و  نیدر صورت بروز اختالف ب  (64

 شود؟یم
 میانجی گري

 یانجیدر نقش م یدانش آموز مددکار اجتماع کیکادر مدرسه و  نیدر صورت بروز اختالف ب  (65

 .شودیظاهر م گري
 درست
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 همه موارد شود؟ یانجام م یتوسط چه کسان یکمک يبرنامه ها یابی،ارزیکمک يبرنامه ها يدر صورت عدم اجرا  (66

 همه موارد شود؟ یانجام م یتوسط چه کسان یبرنامه هاي کمک یابی،ارزیدر صورت عدم اجراي برنامه هاي کمک  (67

 یو موضع هم دست م دگاهیشدن به د کیتفاهم و نزد ینزاع و اختالف به نوع نیدر کدام نقش طرف  (68

 ؟ ابندی
 میانجی گري

 هاي مختلف قرار ستمیجهت احقاق حق مراجع مقابل س یدر کدام نقش ممکن است مددکار اجتماع  (69

 رد؟یگ
 مدافعه گري

 گزارش تحلیل کمی ؟نمی شود  پرداخته  از انواع گزارش نویسی ها به عوامل و پیامد ها در کدام یک  (71

 درست شود. یها  پرداخته نم امدی، عوامل و پ یکم یلیدر گزارش تحل  (71

و  جاناتیاو را باال برده و ه تیو ادارك حما تیاحساس امن دیبا یبه خودکش لیدر گفتگو با فرد ما  (72

 درست .ستیرفتار او ن دییتا یکه به معن میکن دییاحساساتش را تا

 یرفتار خودکش دییو تا جاناتیه دییتا است ؟ در گفتگو با فردي که در معرض اقدام به خودکشی است کدام گزینه درست  (73

 هیجانات او را تایید می کنیم. است؟ حیکدام اقدام صح یدر مداخله با موارد در معرض خودکش  (74

75)  

 ایبراي کمک به حل مشکل  ای میده یم لیبراي دانش آموزي پرونده تشک یوقت یدر مددکاري اجتماع

 ومداخله .شناخت مشکلردیمورد مطالعه قرار گ دیخانواده دانش آموز هم با میکن یم یاو اقدام ازین رفع

 ای ستین ریبدونم شاکت مراجع امکان پذ یمددکاري اجتماع ندیموثر و اجراي مراحل شش گانه فرآ

 دشوار خواهد بود اریبس اریبس

 درست
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 نادرست است؟ نهیکدام گز« تیادراك حما»در مورد   (76
رد ف یادراک تیبه بهبود وضع تایکه نها یتیحما زانیم

 کند یکمک م

 موجب عمق دهی به ارتباط می شود. است؟ حیمنزل کدام عبارت صح دیبازد تیو اهم ایمورد مزادر   (77

 کدام عبارت درست است؟« منابع خانواده»در مورد مقوله   (78
ها و درآمدها  ییتواند شامل دارا یخانواده م یمنابع مال

 باشد

 درست .کرده هم واجد کارکرد است و مهم است افتیکه در یتیرك فرد از حماد  (79

 عدالت اجتماعی ؟نامند¬یرا چه م گذاران¬استیساز و کارهاي س قیافراد از طر یبه حقوق انسان یدسترس  (81

 عدالت اجتماعی دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوق انسانی دغدغه ي کدام ارزش در مددکاري اجتماعی است؟  (81

 حقوق انسانی ؟شود¬یمربوط م یارزش هاي مددکاري اجتماع ایاز اصول  کیبه کدام  لیکودکان به تحص یدسترس  (82

 درست ابدی یبروز م يدر نقش مدافعه گر ها،¬یقانون یدفاع از حقوق دانش آموز در برابر ب  (83

 در افرادي است که به اقدام به یاختالل روانپزشک نیتر عیبودناز جمله اختالالت خلق و شا یدو قطب  (84

 .کنند یم یخودکش
 نادرست

از اطالعات مراجعان با حفظ مالحظات مربوط به  انتیشامل نه تنها افشا نکردن اطالعات بلکه ص يرازدار  (85

 درست خط قرمزها خواهد شد.
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 پیشگیري انتخابی یا برگزیده راه اندازي سیستم آموزش جبرانی به کدام نوع سیاست گذاري براي بازماندگی تحصیلی مربوط می شود؟  (86

87)  

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

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

صادقانه و ساده نوشته  شود. یمستمر  نوشته م شود. ینوشته م يتوان گفت : بصورت جمله  خبر یم

 شود. یم

 درست

 درست .ستیکودکان عامدانه ن هیالزاما خشونت عل  (88

 درست .ستین يمعمول کودك آزار يکودك ، جزء نشانگرها یسرخوش  (89

 نشانه هاي محرومیت، پدیده تحمل و وابستگی سه ویژگی مشترك اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر چیست؟  (91

 کیافسرد کنند کدام است ؟شایع ترین اختالل روانپزشکی در افرادي که به اقدام به خودکشی می   (91

 درست باشد. یم یوابستگ ،تحمل ،تیمحروم به مواد مخدرشامل : ادیو اعت نترنتیبه ا ادیاعت يشباهت ها  (92

93)  
 مهم اریبس یاجتماع يمددکار ندیو ادامه فرا صیتشخ يمشکل برا کیعوامل موثر در بروز  ییشناسا

را فراهم کند تا  ییا نهیممکن است  زم ،یعدم اعتماد مراجع به مددکاراجتماع لیاوقات به دل یاست.گاه

 ساز اشاره نکند. نهیو زم یکند  و به عوامل اصل زیپره حیاطالعات صح هیاز ارا
 درست

شناسایی کودکان در سن تحصیل و تالش براي ثبت نام فراگیر و تهمید تحصیل کودکان اتباع جزء کدام   (94

 سطح از مداخالت مرتبط با بازماندگی تحصیلی است؟
 هاي سطح کالن استیس
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 ءکودکان اتباع جز لیتحص دیو تهم ریو تالش براي ثبت نام فراگ لیکودکان در سن تحص ییشناسا  (95

 .و قانون گزاران است رانیگ میتصم رهیاست که در دا یسطح کالن استهايیس
 درست

 درست افراد است. یبه حقوق انسان یناظر به دسترس یعدالت اجتماع  (96

 مسامحه و غفلت -بله ؟یکودك آزاري است؟ اگر بله چه نوع ایعدم مراجعه به پزشک بعد از احساس درد کودك، آ  (97

 مسامحه و یفرزند و ... در مرحله اول نوع لیتحص ماري،یخصوص درمان بعدم مراقبت از فرزند در   (98

 .است غفلت
 درست

علل اصلی بازماندگی تحصیلی در چند دسته تقسیم می شوند: عوامل خانوادگی، عوامل فردي، عوامل   (99

 درست اجتماعی-مرتبط با مدرسه، علل فرهنگی

 ای لیممانعت از ترك تحص)اقدام  ري،یگیپ ،ییشامل شناسا لیمراقبت در برابر ترك تحص ندیفرا  (111

 .یلیاز تثبت تحص نانیجهت اطم ريیگیپ نیشود. همچن یم( لیبه تحص بازگرداندن
 درست

به  ادیکاهش اعت يها وهیاز جمله ش يمجاز تیو فعال يکاهش ساعات حضور، کم کردن از دوستان مجاز  (111

 درست است. يمجاز يشبکه ها

 به ادیهاي کاهش اعت وهیمجازي از جمله ش تیاز دوستان مجازي و فعال کاهش ساعات حضور، کم کردن  (112

 .هاي مجازي است شبکه
 درست

 درست .ستیدر آموزش و پرورش ن «فعال یمراقبت اجتماع» یهاي درمان جزء اهداف کل نهیکاهش هز  (113

 است يریشگیقابل پ یخودکش کدام باور زیر در مورد خودکشی صحیح است ؟  (114
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 مورد هماهنگ کننده خدمات متنوع است ریمد برداشت از مدیریت مورد صحیح است؟کدام   (115

 صیانت کامل از اطالعات مراجعان است؟ تر¬کامل و تر¬کدام تعریف از رازداري شامل  (116

 جامع تر است ؟ ياز کودك آزار فیکدام تعر  (117
 تیکه به سالمت، رفاه و امن یترك فعل ایهر فعل 

 .زند یم بیکودك آس

 مورد رساتر است؟ تیریاز مد فیکدام تعر  (118
هرچه موثرتر خدمات متنوع و  یو هماهنگ یوستگیپ

 متعدد

 حمایت اجتماعی نزدیکتر است؟کدام تعریف به   (119

 طیکه در شرا ییمجموعه ي کمک ها و مساعدت ها

 ادافر ایفرد  اریبا مشکالت و تنگناها در اخت ییارویرو

 ردیگ یقرار م

 خانواده، دوستان، بستگان و همسایگان هستند؟ یرسم ریغ تیها مربوط به حما نهیکدام دسته از گز  (111

 درست است ؟ کدام عبارت در مورد بازدید منزل  (111
 دنبای (لوگودار) دار¬آرم نیاز منزل، از ماش دیبراي بازد

 .استفاده کرد
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 ست؟ین حیمنزل صح دیکدام عبارت در مورد بازد  (112

از  یتواند بخش یو م ستیمنزل الزاما هدفمند ن دیبازد

 صورت اقدام مثال در مرحله گردآوري اعالت به ندیفرا

 باشد نیروت

 ؟نیست کدام عبارت زیر در رابطه با کودك آزاري صحیح   (113
 دیکودك آزاري عنصر عامدانه بودن رفتار با فیدر تعر

 وجود داشته باشد

 تر است ؟ حیکدام عبارت صح  (114
 یاتفاق م یدر اشکال کودك آزاري، کودك آزاري عاطف

 افتد

 .دیآ یبوجود م ییمشکل لحظه ا   ست؟ین حیصح« مشکل»اطالعات در باره  يجمع آور يدر خصوص نکات مورد توجه برا  نهیکدام گز  (115

 ؟ است صحیح اجتماعی مددکاري  اخالقی اصول جهانی بیانیه محورهاي کدام گزینه در خصوص   (116
خود  ،ییخصوص و رازداري حرفه ا میحر تیرعا

 ی، توسعه عدالت اجتماع ريیگ میتصم

 همیشه جزء عوامل زمینه ساز است ؟نیست  صحیح « عوامل آشکار ساز»کدام گزینه در خصوص   (117

 گزارش موضوعی ؟ ستین حیصح (فردي)کاربافرد یدر مددکاري اجتماع یسیدر خصوص انواع گزارش نو نهیکدام گز  (118

 .جمع آوري اطالعات خانواده دانش آموز مهم است تیدر خصوص اهم نهیکدام گز  (119
منبع مداخله براي حل مشکل  نیممکن است مهمتر

 .دانش آموز در خانوداه باشد
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 .پرسشنامه است لیموظف به تکم یمددکار اجتماع ؟نیست  صحیح مشکل تشخیص و مشکل کدام گزینه در خصوص جمع آوري اطالعات براي شناخت   (121

 همه موارد کدام گزینه در خصوص روش هاي جمع آوري اطالعات صحیح است؟  (121

 عوامل مربوط به فرد، خانواده و جامعه مهم هستند. در خصوص عوامل زمینه سازصحیح است ؟کدام گزینه   (122

 همه موارد کاربردهاي گزارش نویسی صحیح است ؟کدام گزینه در خصوص   (123

 ريیگیپ ،یابیبرنامه ، اجرا، ارز نیتدو ص،یمطالعه، تشخ است؟ حیصح یمددکاري اجتماع ندیدر خصوص مراحل فرا نهیکدام گز  (124

 ؟ ستین حیدر خصوص مشارکت مراجع صح نهیکدام گز  (125
در همه مراحل فرایند مددکاري اجتماعی مشارکت 

 الزامی نیست.

 ؟ ستین حیصح یمددکاري اجتماع نیدر خصوص مولفه هاي نو نهیکدام گز  (126
مداراي  ،یاجتماع تیمسوول ،یانسجام اجتماع

 یمطالبه گري اجتماع ،یاجتماع

 کدام گزینه در مورد میانجی گري نادرست است ؟  (127

 یم صیتشخ ق،یگر با استفاده از اطالعات دق یانجیم

 نفع است تا به حیدهد که موضع کدام طرف نزاع صح

 او بر اساس عدالت رأي صادر شود

 .شود یبصورت محاوره نوشته م ؟ نیست صحیح نویسی گزارش خصوص در  کدام گزینه  (128
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 افزایش سرانه آموزشی است؟ یهاي سطح کالن مقابله با مرتبط با بازماندگ استیکدام مورد جزء س  (129

 .دداشته باش یابیارز تیقابل دیالزاما با یبرنامه کمک ؟ نیست صحیح  « کمکی برنامه» کدام مورد در خصوص   (131

 همه موارد است؟ صحیح  «تشخیص» کدام مورد در خصوص   (131

 همه موارد ؟ است صحیح  « کمکی برنامه موجود مشکالت» کدام مورد در خصوص   (132

 همه موارد است؟ صحیح اجرا کدام مورد در خصوص   (133

 نیست ؟ صحیح کمکی برنامه در ارجاع از استفاده کدام مورد در خصوص   (134
ارجاع می تواند به مراکز داراي عملکرد بسیار مناسب و 

 موثر، ولی غیر مجاز انجام شود.

 ؟نیست صحیح  ترخیص از پس پیگیري  مرحله کدام مورد در خصوص   (135
مرحله حق مداخله ندارد چون  نیدر ا یمددکاراجتماع

 .با مراجع هست یکار مددکار اجتماع انیپا

 همه موارد است؟ صحیح اجرا مرحله کدام مورد در خصوص   (136

 است؟ صحیح ارزیابی مرحله کدام مورد در خصوص   (137
نقاط قوت و ضعف  ییبراي شناسا یفرص یابیارز

 است یمددکار اجتماع

 همه موارد است؟ صحیح  ترخیص از پس پیگیري مرحله کدام مورد در خصوص   (138
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 همه موارد کدام مورد در خصوص برنامه کمکی صحیح است؟  (139

 مورد در خصوص تجزیه وتحلیل مشکل صحیح است ؟کدام   (141
 یاطالعات محدود به اطالعات کنون لیو تحل هیدر تجر

 .است

 .تاس یمددکار اجتماع فهیبندي وظ تیو اولو صیتشخ ؟ ستین حیصح صیکدام مورد در خصوص تشخ  (141

 ارزیابی بصورت کلی نوشته می شود. ست؟ین حیصح یابیکدام مورد در خصوص مرحله ارز  (142

کدام مهارت مددکاري اجتماعی بیشتر از سایر گزینه ها، جایگاه او را از بقیه اعضاي تیم متمایز می   (143

 بازدید از منزل سازد؟

 درمان آثار جراحت ها شود، کم کاربردتر است؟ یدر کاهش و قطع خشونت م ریاز ابزارهاي ز کیکدام   (144

 است؟ رساتر گروهی مددکاري رویکرد  در مورد گروه در کدام یک از تعاریف زیر  (145

 راد است که به واسطهمنظور از گروه، تعدادي از اف

 عالئق مشترك شکل گرفته و بتوان ارتباط ایمشکل 

 با آن ها برقرار کرد. یکینزد

چرا مدرسه محل مناسب و شاید مناسبترین محل براي »کدام یک از دالیل زیر در خصوص اینکه   (146

 رساتر و دقیق تر است؟« شناسایی موارد کودك آزاري است؟

 دیو در معرض دکودکان ساعات متمادي در مدرسه 

 آثار و یرفتاري، روان راتییتوان تغ یهستند و لذا م

 .رصد کرد یخشونت را به خوب یجسم
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دوري از مدرسه؟نیستکدام یک از گزینه هاي زیر جزء دسته هاي اصلی بازماندگی از تحصیل   (147

همه مواردشود ؟ یو بازي محسوب م نترنتیبه ا ادیاز راه هاي ترك اعت ریاز موارد ز کیکدام   (148

حقوق انسانیاست؟ یاجتماع يمددکار يحرفه  یاساس يجزء ارزش ها ریاز موارد ز کیکدام   (149

کاهش هزینه هاي درمانست؟یدر آموزش و پرورش ن «فعال یمراقبت اجتماع» یجزء اهداف کل ریاز موارد ز کیکدام   (151

کاهش محتواي مجرمانه ستند؟ین یاجتماع يبه شبکه ها ادیکاهش اعت يجزء روش ها ریاز موارد ز کیکدام   (151

مشغولیت ذهنی به مرگ؟ ستین یجزء نشانه هاي خودکش ریاز موارد ز کیکدام   (152

توجه به کلیات به جاي جزئیاتنگري در مراقبت فعال نادرست است؟ کپارچهی حیدر توض ریاز موارد ز کیکدام   (153

آزاري جنسی صحیح است ؟کدام یک از موارد زیر در مورد کودك   (154

از حد در مورد  شیو کنجکاوي ب ادیداشتن اطالعات ز

 تواند نشانه ي یم نییپا نیدر سن یمسائل جنس

باشد یجنس کودکآزاري

کدام یک از نشانگرهاي رفتاري زیر در شناسایی موارد خشونت علیه کودك و کودك آزاري مهم به اندازه  (155

کودك یسرخوشسایر موارد مهم نیست؟

یتخصص میو معموال توسط ت ستیحرفه ن نیمنحصر به ا یاز نقشهاي مددکاري اجتماع کیکدام   (156

شود؟ یانجام م مشترکا
مراقبت فعال
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 باالتري دارند؟کدام یک از وضعیت هاي زیر خطر خودکشی   (157

دوستش که قرار  ینامه فرد بعد از خودکش تیدر وص

ا ر خود کنند نوشته بعد از مدرسه یبود با هم خودکش

 پرت کند نییاز پل کنار مدرسه خود را به پا

 خودداري از افشاء موضوع نزد متخصصان ؟ ستیکودك ن هیعل یخشونت جنس تیهاي مربوط به وضع هیجزء توص کیکدام   (158

159)  

عدم  ایو  ادیدهد ومشغله ز یانجام م یرا به خوب یبرنامه کمک نیتا تدو یاوقات مددکار اجتماع یگاه

درمان  يگام کوچک برا یشود که مراجع در برداشتن گام اول حت یاجرا و .. سبب م یتوجه به چگونگ

حل  يبرا اقدامو شکست در اجرا مانع  یشود تا ترس از ناتوان دیدچار ترد یکمک يبرنامه ها يواجرا

 تر و مزمن تر شود. قیشود  که مشکلالت مراجع عم یترس موجب م نیا طیشرا یمشکل شود.دبرخ

 درست

 گدام گزینه از ماموریت هاي مددکاري اجتماعی است؟  (161
مردم و سالمت  یزندگ تیفیکمک به ارتقاي ک

 یاجتماع

 همه را یکسان دیدن ؟نیست گدام گزینه از نکات مورد توجه در بیانیه براي تحقق عدالت اجتماعی   (161

حرفه  يخصوص و رازدار میحر تیشامل رعا یاجتماع يمددکار  یاصول اخالق یجهان هیانیب يمحورها  (162

 درست باشد. 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  (163

 .نشده اند یبه خودي خود وجود دارند و سازمانده که
 درست
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164)  
مدرسه موظف است در صورت عدم  اءیخانواده واول ایبا کمک مراجع)دانش آموز(،   یمددکار اجتماع

 يعدم اجرا نهیزم یلیدال ای لیسوال پاسخ  دهد که چه دل نیبه ا یابیبا ارز  یکمک يبرنامه ها ياجرا

 را فراهم کرده است. یبرنامه کمک
 درست

165)  

را که  یموظف است اطالعات صیاطالعات و وارد شدن به مرحله تشخ يبعد از جمع آور یمددکار اجتماع

 ریسا ینظرات مشورت ،یمنزل، مطالعه پرونده قبل دی:مشاهده، مصاحبه، بازدلیمختلف از قب ياز روش ها

عوامل  يارگذ ریتاث یکند و چگونگ يبند تیو الو لیو تحل هیآورد  ابتدا تجز یو... را بدست م نیمتخصص

خود را  صیکند .سپس استدالل تشخ یخانواده وجامعه بررس ،يها مشکل را در سه بعد فرد امدیو پ

 از حقوق مراجع است. نیدهد که ا حیمراجع توض يبرا

 درست

166)  
 يو مناسب برا یکند که اطالعات کاف یعمل م ییاطالعات  به گونه ا يدر جمع آور یمددکار اجتماع

نشانه عملکرد  يکاربرد ریو غ  ادی.الزما اطالعات زدیبه دست آ یاجتماع يمددکار ندیادامه مراحل فرا

 .ستین یموفق مددکار اجتماع
 درست

 هماهنگ کننده و مراقبت فعال شود؟ یمورد برجسته م ریاز همه به عنوان مد شتریاز نقش هاي خود، ب کیدر کدام  یمددکار اجتماع  (167

 درست کند. يبند تیها را الو ازین ایموظف است  با تفاهم با مراجع  و مشارکت او مشکالت  یمددکار اجتماع  (168

 درست بندي کند. تیها را الو ازین ایموظف است با تفاهم با مراجع و مشارکت او مشکالت  یمددکار اجتماع  (169

هر  يکه برا سدیو مشخص بنو قیبطور دق یکمک يبرنامه ها نیموظف است در تدو یمددکار اجتماع  (171

 درست قراراست اجرا شود یکمک يچه برنامه ها ازین ایکدام از مشکالت 

مشارکت مراجع را داشته باشد. شناخت هر  یکمک يبرنامه ها نیموظف است در تدو یمددکار اجتماع  (171

 درست .گذار است ریتاث یبرنامه کمک نیدر تدو یمنابع اجتماع شتریچه ب
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172)  
کند  یم یهد، همراه یم شیاقدام افزا يمراجع رابرا زهیموظف است در مرحله اجرا انگ یمددکار اجتماع

  دیتواند و با یدهد که م یبه مراجع م  یرا با همراه امیپ نیومشوق مراجع است تا خود گام بردارد اما ا

 گام بردارد واقدام کند. نانیبا اطم
 درست

173)  
مشکل مشترك مد نظر  يافراد دارا يبرا یحت یکمک يبرنامه ها نیموظف است درتدو یمددکار اجتماع

ر ه ياست و برنامه ها ازین ایکدام مشکل  يبرنامه ها برا ایداشته باشد و مشخص کند که کدام برنامه 

 نوشته شود قیهم دق ازین ایمشکل 
 درست

174)  

 یاستفاده کند تا به اطالعات کاف یبیترک ایمختلف  بطور مجزا  يتواند از روش ها یم یمددکار اجتماع

و  با  یمددکار اجتماع صیروش ها به تشخ نیکند.ا دایدست پ یاجتماع يمددکار ندیادامه فرا يبرا

 کیاز هر ستفادهاطالعات و امکان ا ياهداف جمع آور ایاو و هدف  طیمشارکت مراجع  ومتناسب با شرا

 شود یم نیاز روش ها  تع

 درست

با  فرد و کار طیمح رییبه دنبال تغ ،يفرد يو بهبود سازگار يفرد راتییعالوه بر تغ یمددکاران اجتماع  (175

 درست مراجعان هستند یرامونیپ ينهادها

 نیتر کردهلیو تحص نیخدمات متعدد و مکمل است و لزوماً با تجربه تر ي¬کننده¬مورد هماهنگ ریمد  (176

 درست .ستین میعضو ت

177)  
حل مشکل کمتر شود به  يدارد تا ترس از اقدام برا زهیانگ ازبهین یکمک يبرنامه ها ياجرا يمراجع برا

توانند با احساس  یافراد درمدرسه وخانواده م ریگام بردارد و هم سا دیهم مراجع با لیدل نیهم

 کند اجرارا  یکمک يدهند تا برنامه ها شیمراجع را افزا زهیانگ يو همکار یو همراه تیمسوول
 درست

 و بازگرداندن به مدرسه ريیگیپ ،ییشناسا ست؟یچ لیاقدام مراقبت در برابر ترك تحص ندیمراحل مربوط به فرا  (178
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 انجام یتخصص میهااست که توسط ت تینقش باشد مجموعه اي از فعال کی نکهیاز ا شتریمراقبت فعال ب  (179

 .شود یم
 درست

ع مراج يریگ میبرنامه مراقبت به دو اصل مشارکت و خودتصم یمراقبت فعال و طراحمشارکت مراجع در   (181

 درست شود. یمربوط م

 يو تاب آور ییکه به توانا یشود. هر نوع منبع یها و ... م ییتوانا ،یتیحما ،یمنابع شامل منابع مال  (181

 درست خانواده کمک کند.

 ست؟یچ نترنتیبه ا ادیتحمل در اعت دهیمنظور از پد  (182
 ازین نترنتیاز ا ادگونهیدر صورت ادامه روند استفاده اعت

 شود یم شتریبه آن مدام ب

 درست زمان است. عیدر درك گذشت سر ی، ناتوان ینترنتیا يها يبه باز ادیدر اعت یمنظور از جهش زمان  (183

 در درك گذشت زمان یناتوان منظور از جهش زمانی در اعتیاد به بازي هاي اینترنتی چیست؟  (184

 .هستند رییهدف تغ زیبا مراجع که آن ها نافراد مرتبط  ست؟یمنظور از سامانه مراجعان چ  (185

 بازدید از منزل ها است؟ نهیاز گز کیمنظور از فعال بودن مراقبت کدام   (186

 ست؟یچ ینترنتیبه بازي هاي ا ادیدر اعت تیمنظور از محروم  (187
 یتاب یقراري و ب یبه بازي ب یدر صورت عدم دسترس

 دیآ یسراغ فرد م
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؟ ستیکودك چ یمنظور از منافع عال  (188
 نیکودك به بهتر یو رفاه و سالمت تیکه امن یتیوضع

گردد نیشکل ممکن تضم

درست.ستین اتیبه جزئ یتوجهینگري ب کپارچهیمنظور از   (189

،  ی، مداراي اجتماع ی، مطالبه گري اجتماع یاجتماع انسجام شامل: یمددکاري اجتماع نیمولفه هاي نو  (191

درست.باشد یم یاجتماع رییو تغ یاجتماع اخالق ،یاجتماع یدارشناسیپد

درستموارد قبل از اقدام و اقدام متناسب است. ییشناسا یاز خودکش يریشگیپ ياقدام برا نیمهمتر  (191

مهمترین توصیه در خصوص پیشگیري از خودکشی چیست؟  (192
به کادر مدرسه آموزش داده شود و  یعالئم خودکش

جدي گرفته شود یمشاهده هرگونه عالئم

براي اجرا است. زهیانگ جادیبا مراجع و ا یهمراهمهمترین نقش مددکار اجتماعی در اجرا چیست؟  (193

درست.ستیباال ن یجوان نیدر سن ژهیبه و لیدر گروه هاي بازمانده از تحص کاريینرخ ب  (194

توسعه محلیکننده و حساس سازي در کدام روش مددکاري جامعه اي مطرحتر است؟ تینقش هدا  (195

هر دو نقش، مورد استفاده در حل اختالف هستنداشترك داوري و میانجی گري در چیست ؟نقطه   (196

به زیستن اجتماعیهدف غایی)نهایی( مددکاري اجتماعی چیست ؟  (197
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درست ، به زیستن اجتماعی است.هدف غایی)نهایی( مددکاري اجتماعی  (198

199)

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

حرفه  کیکند و به عنوان  یحل مشکل مردم خارج  م يحرفه فقط برا کیرا از  یاجتماع يمددکار

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

 گذار باشد . ریتواند تاث یم یسالمت اجتماع

درست

211)
و   یمداخله و بازتوان ،یاز اطالع رسان يریشگیدر سطوح مختلف پ یاقدمات مددکاران اجتماع همه

را فراهم کند تا افراد در جامعه به  یطیالزم است شرا تیدر نها ،یرفاه اجتماع يشاخص ها يارتقا

 را در عمل تجربه کنند. یاجتماع ستنیز
درست

درستفعال، با کدام یک از گزینه ها همخوانی باالیی دارد؟ همه جانبه نگري به عنوان یک اصل در مراقبت  (211

اقدام چندتخصصی و بین رشته اي دارد؟ ییباال یها همخوان نهیاز گز کیاصل در مراقبت فعال، با کدام  کیهمه جانبه نگري به عنوان   (212

213)

)نه  دیومف یمرحله مطالعه است.اخذ اطالعات کاف  یاجتماع يمددکار ندیمراحل درفرا نیاز مهمتر یکی

را   یبرنامه کمک نیو تدو صیاز جمله مرحله تشخ يمراحل بعد يتواند در اجرا ی( مادیالزاما اطالعات ز

را  خوب صیتشخ نهیتواند زم یکه اطالعات خوب م مینکته را مد نظر داشته باش نیکمک قابل کند. ا

 فراهم کنئد.

درست
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