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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
لف و ج ا؟ ستی مهارت گفت و گو چ نیاول  -  (1

؟  گزینه موثر استاب در گفتگو کدام برای ارتقای مهارت پرهیز از شت -  (2
وقت گذاشتن برای اندیشیدن و بررسی گفته ها و  

شنیده ها

 هر سه گزینه صحیح استذهن را آزاد کرد؟   توانیذهن را آزاد کرد. چگونه م د یدر گفتگو با گران یباورداشتن د ی برا -  (3

و احساس خود را آشکار سازد    شهیداد تا اند   می و به او سخن گفتن را تعل د یجمله خداوند انسان راآفر  -  (4

ست؟یازک
ییعالمه طباطبا

از دل سخن گفتن از مهارت های گفتگوست؟ کی کدام انگریسنگ سخن ب -  (5

هم بهبود روابط ف: عبارتست از یی قصد جو -  (6

 هرسه گزینه درست است باشد؟ ی گوش دادن م  یاز مهارتها نهیکدام گز -  (7

اندیگرر نحوه زندگی بجای صوتارتقای مهارت احترام کامل در گفتگو است؟ نیتمر انگریب  نهیکدام گز-  (8

است  حیصح نه یهر دو گزکند؟   جادیسازنده از نظرخودمان را ا تیتواند حما  یم  ریز  نهیکدام گز -  (9
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ارد همه مو؟  ده قرار می دهد را در موضع یادگیرن کدامیک از موارد زیر انسان -  (10

هر سه مورد در آهسته کردن روند گفت  وگو موثر است ؟  کدامیک از موارد زیر  -  (11

خویش بودن ناظر ست؟ داشتن به آگاهی مدام از مولفه های کدام مهارت گفت و گونیاز   -  (12

دیگران را آن گونه که هستند بپذیریم .گری به چه معناستاحترام به دی  (13

دفاع از نظر خود در برابر دیگرانزینه زیر است؟احترام گذاشتن به نظر دیگران منافی کدام گ  (14

؟  از دیدگاه اسکات فیتر جرالد عالمت هوش بسیار ، چیست  (15
در آن واحد دو نظر مخالف را در سر داشت و با  

وجود آن خوب فکر کرد 

قدرت تکلم اثبات  – و توجه احترام ت و گو بر مبنای .............اساس گف  (16

ی خاص ن یا نشانهاستفاده از سنگ سخ ؟  ع کردن حرف دیگری جلوگیری کردطو مخالفت ها و ق ز استدالل ها استفاده از کدام روش می تواند ا(17

جویایی به همراه دارد؟ ن به زندگی دیگران را ید کشدخالت و سرک  ارت گفتگو توهم  استفاده ناصحیح از کدام مه(18

 جانب داری سازنده شده است ؟ تیکدام مهارت گفت و گو تقو م یکن  میرا در روند تفکر خود سه گران یاگر د  (19

حضرت علی )ع( ین جمله از کدامیک از بزرگان دینی استا  (20
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این جمله از کیست ؟ صداقت زمانی پدید می آید که دو یا چند نفر حاضر باشند در مقابل هم  دیدگاههای  (21

وهم دیویدبخود را بی پروا بگویند. 

باشد: این شعر مولوی بیانگر کدام مهارت گفت و گو می   (22

جویاییراسر مناز درون من نجست اس  ر من    وهرکسی از ضن خود شد یا

است ح یصح نهیهر سه گزشود استفاده کرد؟   ی م نیو قضاوتها از کدام تمر  اتیفرض ق یتعل ی ارتقا یبرا-  (23

کنند  ی م انیب  یحی بطور صح نه یهر دو گزباشد؟ رگذاریتواند تاث ی م ن یذهن کدام تمر ی مهارت گشودگ ی ارتقا یبرا  (24

داشتن نگرش برابر ضرورت دارد؟  نهیدر گفت وگو داشتن کدام گز ی برابر جاد یا یبرا  (25

است ح یصح نهیهر سه گزبه کارگرفت؟  توان یرا م  ری ز نیصداقت و از دل سخن گفتن، کدام تمر تیتقو   یبرا-  (26

تعلیق فرضیاتبرخویشتن خویش ناظر باشیم کدام جلوه از مهارت های گفتگو را بیان می کند؟   (27

هر سه گزینه صحیح استبرمبنای جانبداری سازنده برای اثبات حرف خویش باید:  (28

و گو آهسته کردن روند گفت   و گو است. امیک از مهارتهای گفت ، این عبارت مربوط به کد کنیم پیش از آغاز صحبت کردن باید کمی مکث (29

ردگرایی به جای شخصیت گراییف است؟ ی واقع  کدام مانع گفت و گوی انگریاو، ب  یرونیهای ب یژگی تمرکز بر روی ظاهر فرد و و(30

هر سه گزینه صحیح استجانبداری سازنده به چه معناست؟  (31
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 جستجو درباره ریشه فکری گوینده کالم است؟  نه یکدام گز انگریمهارت ب  نیگفتگوست. ا یاز مهارت ها ی کی یندگیجو  (32

.  میخود اعتماد داشته باش  ی به هم صحبتها؟  میذهن باز داشته باش   گرانید  یتوان در گفت و گو نسبت به باورها ی چگونه م  (33

اندیشه و احساسش..........را آشکار سازد. فرمود تا میتعل ی خداوند سخن گفتن را به آدم ییعالمه طباطبا ان یدر ب  (34

راهنما کند  ی م یکه گفت و گو را همراه یدر کارگاه های گفت و گو به کس  (35

10است ؟ شده چند مهارت گفت و گو مطرح  ی در کتاب کوچک گفت و گو نوشته مرسده صادق  (36

لی خودمان دفاع می کنیم موقعیت فع از..............بحث در   یشود ول  ی کشف م د یدر گفت و گو امکان ها و چشم اندازهای جد   (37

ی فعل  تیوقعدفاع از م -د یچشم اندازهای جد است در بحث به دنبال ...... خودمان ی ول  میدر گفت و گو به دنبال کشف...... هست  (38

ریشه فکر خود را بیان کنیم ؟  میاز نظر خود جانب داری کن  می توان ی در گفت و گو چگونه م  (39

یافتن راهکار حل مساله  .هستیم اما در بحث صرفا بدنبال پاسخ سوال فرد مقابل هستیم ----- در گفتگوی واقعی به دنبال  (40

هدف بحث برنده شدن است دو طرف برنده اند اما در بحث چون  ی در گفتگوی واقع  (41

مجادله گرا باشند که  رند یگ  یبه خود م  یحالت دفاع گرانیدر برابر د  یگفتگو معموال کسان کی  انهیدر م  (42

موشی ذهناحساس خاشود؟   ینم  ریسکوت در برابر متکلم گفت و گو به کدام معنا تعب  (43
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ذهنمان را ساکت کنیم ؟  ستیشرط خوب گوش دادن چ  (44

........................است اما گوش          یفقط عمل   دنیاست که شن نی با گوش دادن ا دنیفرق شن(45

ادارک  – فیزیولوژیک دادن..................حرف طرف مقابل است   

انجامد؟ ی از گفتگو م حیصح ر یبه تعب انیکدام ب  (46
گفت و گو با   نه یود در آخ شه یمشاهده ذهن و اند 

گرانید

ینه ها صحیح است تمامی گزباشد؟ یم  حیو کاوشگری صح یندگ یاز مهارت جو ری کدام تعب  (47

است  حیها صح نه ی گز یتمامباشد؟ یم  حیصح ی و کاوشگر یندگ یاز مهارت جو ری کدام تعب  (48

هر سه گزینه درست استگذار است؟  ر یقضاوت ها تاث ق یدر تعل  ریز ن یکدام تمر  (49

الف و ب است ؟  حیکدام عبارت در مورد گفت و گوی بالنده صح  (50

؟ ستی ن ح یدر مورد مفهوم کلمه گفت و گو صح ر یکدام عبارت ز  (51
در جریان گفت و گو تنها اطالعات رد و بدل می  

شود

هر سه مورد گوش دادن موثر است ؟   ی ، از مهارت ها نه ی کدام گز  (52

الف و ب آورد ؟  ی در م  قیو قضاوت ها را به تعل اتی، فرض نه ی کدام گز  (53
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است. ح یصح نهیهر سه گزدر گفتگوست؟  اتیفرض  قی از آثار تعل نه ی کدام گز  (54

طرف مقابل  گاه یتوان قراردادن خود در جانیست؟ کدام گزینه از تمرینات ارتقای مهارت جویندگی-  (55

ایجاد فضایی امن و آزاد از عواقب شتاب در گفت و گو است ؟  نه ی کدام گز  (56

شنیدن؟ شود ینماز مهارت های گفت و گو محسوب  نه ی کدام گز  (57

جدلگراییشود؟  ینماز مهارت های گفت و گو محسوب  نه ی کدام گز  (58

هر سه گزینه درست است؟ می باشد گوش  یاز مهارت ها  نه ی کدام گز  (59

هر سه گزینه صحیح استباشد؟ یتفاوت گفت و گو و بحث م انگریب نه ی کدام گز  (60

دسترسی به درون از رهگذر گفتگوی برون راه کدام گزینه بیانگر جنبه های درونی و برونی گفتگوست؟  (61  

هر سه گزینه صحیح استباشد؟ ی مهارت احترام کامل م انگریب نه ی کدام گز  (62

رخ کشیدن دانش  دنبال    –دنبال راه حل بودن کند؟  ی م ان یب یگفت و گو را با مجادله و بحث رابه درست ن یتفاوت ب نه ی کدام گز  (63

کر خود تشویق دیگران به آشنایی با طرز تف؟باشد  ینموثر  سازنده از نظر فردی م  تی حما تیدر تقو نه ی کدام گز  (64

جهت بهبود روابط  دنیفهم ؛ ییایقصد جواست؟  حیصح ییایدرباره مهارت جو  نه ی کدام گز  (65
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هر دو گزینه صحیح است کند؟  جادیسازنده از نظرخودمان را ا تیتواند حما  ی م  ریز نه ی کدام گز  (66

 مسامحه و تساهلکدام گزینه ضامن ایجاد اعتماد در یک گفتگو خواهد بود؟   (67

نمی کند؟  کدام گزینه مهارت گوش دادن را بدرستی بیان  (68
برای خوب گوش دادن باید ذهنمان را ساکت  

 کنیم 

فت و گو گ آنها شناخته شده است؟  تیانسانها و شکل دهنده شخص یاجتماع یبعنوان الزمه زندگ   یکدام مهارت ذات(69

خودخواهی و فردگرایی را دچار بحران کرده است؟ یهای انسان امروزی روابط اجتماع ی ژگیکدام و  (70

ی ذهن  یها ه ی و فرض  رهایتفسکدام یک از موارد گفته شده ، مواد منفجره ی سوء تفاهمات و مشاجرات است ؟   (71

الف و ج از سرخ پوستان رواج دارد ؟  ی اقوام نیدر ب ر یگفت و گوی ز  نیاز قوان کیکدام  (72

ه است؟تاثیر من در فرد مقابل چگون شوند؟ ی تله های فکری گفتگو محسوب م لی های ذ نهیاز گز کیکدام  (73

درونی  –بیرونی  . دارد      گفت و گو دو جنبه ...............و.....................  (74  

تصادفی تواند باشد ؟   یاز کدام نوع گفت و گو م  شتریاتوبوس ب ستگاه یافراد در ا یگفت و گو   (75

 بدون موضوع و هدف خاص شود؟  ی بالنده به چه نوع گفتگو اطالق م یگفت و گو   (76
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هر سه گزینه صحیح استشده است؟ انی ب ی به درست نه یشده در کدام گز  زی ی گفت و گوی برنامه ر  (77

ب و ج .است ر ی از موارد ز کیشده شامل کدام زی ی گفت و گوی برنامه ر  (78

هبالند م؟یی گو  ی م چه  رد یگ  یمجاورت شکل م ل یکه بدون برنامه ای خاص و صرفا بدل یی گفتگو  (79

شعور یا خرد جمعی کنند؟  یمعموال انسانها در گفت و گو به کدام جنبه توجه جدی نم   (80

جویاشدن از احواالت طرف مقابلاست؟ شده  انیب ی به درست نه یبه عنوان هنر گفتگو در کدام گز ی ندگیمقصود از جو  (81

هر سه مورد کند ؟   یم دایو ارزش پ  تیاهم ریاز ارتباطات ز کی مهارت گفت و گو در کدام  (82

 میبگذار-------بجای خودمان راآموزد که در گفتگو بجای  یم  رییادگیمهارت (83
آموز مشتاقدانش  –استاد سخنران همه چیز دان  

یادگیری 

سه گزینه صحیح است هردارد؟  ی م ان یب نهیکتاب را در کدام گز  نیو ارائه ا ف یمولف هدف خود از تال  (84

گفتگوگر به چه معناست؟  کی نظاره کردن خود به عنوان   (85
یاز اهداف نظاره کردن به گفتگو   نهیهر سه گز

دو جانبه است. 

بالندگیکدام مهارت گفتگو کاربرد دارد؟   ینیبازآفر یمدام برا  ی به آگاه ازین  (86
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د روابط فهمیدن جهت بهبو؟  ستیدر گفت و گو چ  ییایهدف از مهارت جو  (87

ایجاد همدلی ؟  ستیگفت و گوی بالنده چ  یهدف اصل  (88

ب و ج ؟  ستیگفت و گوی بالنده چ  یهدف اصل  (89

است ح یصح نهیهر سه گزکه م یدار اد یبه  م یناظر شیبر خو  ی وقت  (90

لف و ج اروح انسان تمرکز دارند کدام است ؟  ی مختلف که بر تعال  م یاز نقاط مشترک تعال یکی  (91
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