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 پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
درستثابت است. ی نسب ق یعبارت  تشو نیگرفت « ا  یرا خواه یا  هیهد  ی ر یبگ  20 یتا نمره   5» اگر (1

2)
نادرستثابت است. ی فاصله ا ق یعبارت  تشو نیگرفت « ا  یرا خواه یا  هیهد  ی ر یبگ  20 یتا نمره   5» اگر 

ثابت  ی نسب قیتشو است ؟  قیعبارت مربوط به کدام نوع تشو  نیگرفت « ا  یرا خواه یا  هیهد  ی ر یبگ  20 یتا نمره   5» اگر (3

ی فاصله ا ق یعبارت مربوط به تشو نیداشت « ا یخواه یپاداش خوب  یمطالعه را ادامه ده   ،ی» اگر مدت زمان(4

درست است.  ریمتغ

ی فاصله ا ق یعبارت مربوط به تشو نیداشت « ا یخواه  ی پاداش خوب ی مطالعه را ادامه ده  ،ی» اگر مدت زمان(5

نادرست ثابت است.

تشویق فاصله ای متغیر  است ؟  قیعبارت مربوط به کدام نوع تشو  نیداشت « ا  یخواه ی پاداش خوب ی » اگر مطالعه را ادامه ده(6

ی بدن هی از آثار تنب ک یکدام   جیعبارت از نتا نیبزرگ را نخواهد داشت« ا  ی» شخص شجاعت انجام کارها(7

تخریب عزت نفس و اعتماد به نفس  خواهد بود؟ 

از بهترین شیوه های تنبیه به کدام مورد می توان اشاره نمود ؟ (8
عزت نفس و غرور و مسائل روانی و احساسی  

 کودک را تحت تاثیر قرار دهد.

نادرستنظرشان عوض نمی شود. افراد پرخاشگر در پی درخواست های مکرر دیگران روی حرف خود می ایستند و (9
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افراد صریح و قاطع در پی درخواست های مکرر دیگران روی حرف خود می ایستند و نظرشان عوض نمی  (10

درستشود.

افراط در تشویق نتیجه ی عکس دارد و خودستایی و خودبینی ایجاد می کند و در نهایت عزت نفس را از  (11

درستدست خواهد داد. 

جمعی نمی دانیم کدام کودک مقصر است  بهترین شیوه این است که همه را تنبیه کرده یااگر در یک   (12

درستهیچکدام را تنبیه نکنیم. 

اگر در یک جمعی نمی دانیم کدام کودک مقصر است  بهترین شیوه این است که فقط دانش آموز خاصی را  (13

نادرستکه به نظر مقصر می آید تنبیه می کنیم

همه را تنبیه کرده یا هیچکدام را تنبیه نکنیم. یک جمعی نمی دانیم کدام کودک مقصر است ، بهترین شیوه کدام است ؟ اگر در   (14

اگر کودک را تهدید به تنبیه کرده اید ، باید آن را انجام دهید وگرنه تهدید و قول شما دیگر اثربخش نخواهد  (15

بود. 
درست

اثربخش نخواهد گریو قول شما د د یوگرنه تهد  د یآن را انجام ده د ی، با د یکرده ا  ه یبه تنب د یاگرکودک را تهد   (16

.بود
درست

نادرستاگرکودک را تهدید به تنبیه کرده اید ، کمی صبر کنید و سپس درباره ی انجام آن تصمیم بگیرید.  (17

 درستدانند.  یم  ط یانسان  را مح  ت یعامل در شخص ن یکننده تر ن ییتع ای ن یامروزه مهم تر  (18

نادرستدانند.  ی م ت یانسان  را موقع  ت یعامل در شخص ن یکننده تر ن ییتع ای ن یامروزه مهم تر  (19
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20)  
محیط دانند؟  می  مورد کدام   امروزه مهم ترین یا تعیین کننده ترین عامل در شخصیت انسان را

نادرستباشد. ی م ی بدن هیاز آثار تنب  یکیدر کودک    یریناپذ  م یتسل ی  ه یروح  جادیا  (21

22)  
درست.کمتر از حد است ق یاز آثار تشو یکیایجاد حالت انفعال و کم رویی 

23)
درستباشد. ی م ی بدن هی از آثار تنب ی کیدر کودک  یر یپذ  میتسل  ی  هی روح جادیا

درستاز حد است ش یب قیاز آثار تشو ی کیغرور کاذب  جادیا  (24

درستاز حد است.  شی ب ق یاز آثار تشو ی کیو خدشه به استقالل کودک  بیآس   (25

درستکندبرای ارتقا دادن عزت نفس کودک بهتر است اجازه دهیم کودک خودش انتخاب   (26

نادرست.برای ارتقا دادن عزت نفس کودک خوب است در تشویق افراط داشته باشیم  (27

درستبرای ارتقا دادن عزت نفس کودک الزم است، ابراز عشق و عالقه ی بی قید و شرط  به کودک   (28

درستبرای ارتقا دادن عزت نفس کودک الزم است، اجازه دهیم کودک خودش انتخاب کند   (29

درستبرای ارتقا دادن عزت نفس کودک الزم است، برقراری ارتباط عاطفی با کودک و....   (30
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نادرست. میکودک را مد نظر داشته باش   ی  زهیانگ و  رفتار د یبا ه یو تنب  ق یتشو یبرا  (31

درست.کودک را مد نظر داشته باشیم  انگیزهو  نیاز برای تشویق و تنبیه باید   (32

نیاز و انگیزه نظر قرار داد ؟  دمد یرا با یز یکودک چه چ ه یو تنب  ق یتشو یبرا  (33

نادرست.یکی از راهکار ها این است که همه باید کامل سکوت کنند  پرخاشگرانهبرای مدیریت رفتار   (34

درستیکی از راهکار ها این است که همه باید کامل سکوت کنند . کم رویانه برای مدیریت رفتار   (35

رفتار کم رویانه کامل سکوت کنند ؟  در جمع همه  مدیریت کدام رفتار بهتر است برای  (36

درستبهترین شیوه تشویق ، برقراری ارتباط عاطفی و همدلی با کودک است.  (37

نادرسترابطه با رفتار معطوف به هدف باشد.بهترین شیوه تشویق ، تشویقی است که در   (38

بهترین شیوه تشویق کدام است ؟   (39
تشویقی که همراه با برقراری ارتباط عاطفی و  

همدلی با کودکباشد.

40)  
درسترفتار است. ک یکردن   نهینهاد یکارآمد برا   یاز روش ها یکی بهره گیری از ذهن ناخودآگاه 

41)  
درسترفتار است. ک یکردن   نهینهاد یکارآمد برا  ی از روش ها یکی  بهره گیری از هوش هیجانی
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42)  
درستباشد. هی مختلف تنب یتواند از شکل ها ی هم مبی اعتنایی 

درستاز حد است. بیشتر ق یاز آثار تشو ی کیپرتوقع کردن کودک   (43

نادرستکمتر از حد است ق یاز آثار تشو ی کیپرتوقع کردن کودک   (44

باید آن را انجام دهید.داد؟  انجام باید  اقدامی  چه کردید، تنبیه  به تهدید   را پس از آنکه کودک  (45

46)
درستباشد. ی م ی بدن هی از آثار تنب  ی کی تحقیر شخصیت کودک 

47)
تخریب عزت نفس و اعتماد به نفس  باشد؟ تخریب شدن حس کنجکاوی ، خالقیت و حس ابتکار عمل از نتایج کدام اثر مخرب تنبیه می 

جاد یا ه یاراده شدن شخص تنب ی و ب  وس یو حس ابتکار عمل در اثر ما  تی، خالق ی شدن حس کنجکاو بیتخر  (48

نادرستشود.  یم

و حس ابتکار عمل در   تی، خالق  یشدن حس کنجکاو  بیعزت نفس و اعتماد به نفس باعث تخر بیتخر  (49

درستشود.  یشده ، م هی شخص تنب

نادرسترفتار است. ک یکردن   نهینهاد  ی کارآمد برا ی از روش ها یک یخارج از جمع  ی تذکر کالم  (50

درستدر کودک داشته باشد. ی شتریب ریتواند تاث  ی م یاجتماع قیتشو  (51

نادرستدر کودک داشته باشد. ی شتریب ر یتواند تاث   یم   ی فرد قیتشو  (52
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نادرسترفتار و مضرات آن.  حیو تشر ح یتوض ی عنی ی کالم قیتشو  (53

54)  
درسترفتار است. ک یکردن   نهینهاد یکارآمد برا   یاز روش ها یک ی یذهن یساز ر یتصو

55)  
نادرستاز حد است. شیب ق یاز آثار تشو ی کی یدرون   زهیانگ  فیتضع

56)  
درست.کمتر از حد است ق یاز آثار تشو ی کی یدرون   ی  زهیانگ  فیتضع

57)  
درست.کمتر از حد است قیاز آثار تشو  یک یتضعیف عزت نفس کودک 

58)  
درستباشد. ه یمختلف تنب یتواند از شکل ها ی هم متغافل 

59)  
درستباشد. هیمختلف تنب  ی تواند از شکل ها ی هم متغییر چهره ویا نگاه 

درستمشارکت ، تصمیم گیری جمعی صورت می گیردتفاوت مشارکت و مشورت ، در   (60

تفاوت مشارکت و مشورت ، در مشارکت ، درمشورت ، فرد نظر دیگران را می پرسد و سپس خود تصمیم  (61

درستگیری می کند. 

تکنیک متافور یا استعاره درمانی کدام است ؟   (62
با اشاره غیر مستقیم به کودک ، مطلب را گوشزد  

می کنیم. 

63)  
درستباشد. ه یمختلف تنب ی تواند از شکل ها ی هم م د یتمسخر و تهد 
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تنبیه  باید متناسب با شرایط ، جنسیت و نوع رفتار نامطلوب و سن باشد تا کودک احساس نکند در حق او  (64

درستاجحاف شده است.

تنبیه  باید متناسب با موقعیت و تعداد دفعات انجام رفتار نامطلوب کودک باشد تا او احساس نکند در حقش  (65

نادرستاجحاف شده است.

نادرستکند.  ی وارد م بیفردآس  یو اجتماع  ی اخالق ی، به سالمت جسمان یبدن ه یتنب  (66

درستکند.  ی فردصدمه وارد م یو اجتماع ی ، روح یبه سالمت جسمان یبدن ه یتنب  (67

68)  
مسائل شخصی در حد توان رعایت تنبیه در کدام مورد تاثیر گذاری مثبت نخواهد داشت ؟ 

درسترفتار و مضرات آن.  حیو تشر  حیتوض ی عنی ی کالم ه یتنب  (69

70)  
درستتنبیه کالمی یعنی توضیح و تشریح رفتار و مضرات آنئ 

دقیقه  1تنبیه و جریمه حبس کردن در اتاق به طور تقریبی برای هرسال سن کودک چند دقیقه است ؟   (71

نادرست.است  دو دقیقهتنبیه و جریمه حبس کردن در اتاق به طور تقریبی برای هرسال سن کودک    (72

درست.است یک دقیقهتنبیه و جریمه حبس کردن در اتاق به طور تقریبی برای هرسال سن کودک    (73

درستآزاردهنده خود کنترلی را از بین می برند. تنبیه های    (74
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75)  
تنبیه کالمی *   توضیح و تشریح رفتار و مضرات آن، مصداق کدام مورد است ؟

76)  
درستباشد. ه یمختلف تنب یتواند از شکل ها ی هم متهدید 

77)  
درستباشد. ه یمختلف تنب یتواند از شکل ها ی هم مجبران 

78)  
درستباشد. ه یمختلف تنب یتواند از شکل ها ی هم مجریمه 

79)  
درستاست. ه یاز تنب  شیپ  ط یاز موارد شرا حفظ آرامش 

نادرستاست .  هیتنب نیح ط یاز شرا ی کیحفظ آرامش و شرح انتظارات خود ،   (80

نادرستکمتر از حد است.  قیاز آثار تشو ی کی ق یشدن اثر تشو یخنث  (81

درستاز حد است. ش یب قیاز آثار تشو  یکی  خنثی کردن اثر تشویق  (82

83)  
درستاست. ه یاز تنب  شیپ ط یاز موارد شراخودداری از احساسات منفی  

و    جیپرسش چند سوال نتاانجام داده است ، با  یکار نامطلوب که یساختن کودک زمان اریجهت هش ه یدر امر تنب   (84

درست. میکن  یرفتار را آشکار م  عواقب آن 

کار    یهیبا چند جمله تنبانجام داده است ،  یکار نامطلوب که یساختن کودک زمان اریجهت هش ه یدر امر تنب   (85

نادرست.می ده ی را تذکر م نامطلوبش
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86)
 زمانیکه کار نامطلوبی انجام داده است، به چه شکل انجام می گیرد ؟ در امر تنبیه هشیار ساختن کودک 

و عواقب آن رفتار را  جیبا پرسش چند سوال نتا

. میکن  یآشکار م

مطرح    یجامعه شناس  ی در رشته  ی ، موارد فرد ی دانشگاه یعلم ی و اصالح رفتار و رشته ها  ریی در بحث تغ  (87

نادرستگردد.  یم

می  مطرح  روانشناسی   اصالح رفتار و رشته های علمی دانشگاهی، موارد فردی در رشته یدر بحث تغییر و   (88

 . گردد
درست

نسبی  - فاصله ای بر تعداد رفتار است. د ی.................. تاک ق یمدت زمان و در تشو  یرو د ی.................. تاک قیدر تشو   (89

نادرستبر تعداد رفتار است.  د یتاک ی فاصله ا قیدر تشو   (90

درستمدت زمان است .  یرو  د یتاک ی فاصله ا قیدر تشو   (91

درستبر تعداد رفتار است. د یتاک نسبی قیمدت زمان و در تشو یرو  د یتاک فاصله ای  قیدر تشو   (92

درستبر تعداد رفتار است.  د یتاک ی نسب قیدر تشو   (93

نادرستمدت زمان است .   یرو   د یتاک ی نسب قیدر تشو   (94

درست. ردیگ  یبرجسته به شکل ثابت مدنظر قرار م  یثابت تعداد رفتارها  ی نسب قیدر تشو   (95

96)  
تنبیه همراه با احساسات منفی انجام می شود. ؟  نیست در تعریف تنبیه کدام مورد صحیح 
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نادرستمی توان گفت ، فرد نظر دیگران را می پرسد و سپس خود تصمیم گیری می کند.  مشارکتدر تعریف    (97

نادرستدر تعریف مشورت می توان گفت ، تصمیم گیری جمعی صورت می گیرد.   (98

درستمی توان گفت ، فرد نظر دیگران را می پرسد و سپس خود تصمیم گیری می کند.  مشورتدر تعریف    (99

بلند مدت و مثبت  را به دنبال   یر یگذارد و تاث یم   ریرفتار افراد تکرار کلمات در ناخودآگاه فرد تاث  رییدر تغ   (100

نادرستخواهد داشت.

را به دنبال   ی لجباز تیگذارد و مقاومت و در نها یم   ریرفتار افراد، تکرار کلمات در خودآگاه فرد تاث رییدر تغ   (101

درستخواهد داشت.

102)  
تاثیر در خودآگاه فرد ؟  داشت خواهد   دنبال  به را   پیام کدام کلمات تکرار   رفتار افراد،در تغییر 

در تکنیک  تملق استراتژیک در مورد توانمندی های یک فرد تا جایی که واقعیت داشته باشد سخن می  (103

درستگوییم . 

واقعیت داشته باشد سخندر تکنیک  حساب اعتباری رفتاری در مورد توانمندی های یک فرد تا جایی که   (104

می گوییم. 
نادرست

در تکنیک » متافور «  یا استعاره درمانی با اشاره غیر مستقیم به کودک ، مطلب را گوشزد می کنیم و  (105

درستناناخودآگاه و همزاد پنداری را تحریک می نماییم.

او را در گیر می ناخودآگاه در تکنیک » متافور « با اشاره غیر مستقیم به کودک مطلب را گوشزد می کنیم و   (106

درستنماییم.
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او را در گیر می خودآگاهدر تکنیک » متافور « با اشاره غیر مستقیم به کودک مطلب را گوشزد می کنیم و   (107

نادرستنماییم.

نادرست .او را در گیر می کنیم  خودآگاهبه کودک مطلب را گوشزد می کنیم و  مستقیم در تکنیک » متافور « با اشاره (108

نادرست توانمندی های یک فرد تا جایی که واقعیت داشته باشد سخن می گوییم. یک تغافل و تدبیر در مورد در تکن (109

درستدر تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه، بهتراست با کودک فقط همدلی  کنیم.   (110

درستدر تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه، در این تکنیک بهتر است از استراتژی مقابله ای استفاده نکنیم.   (111

تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه، در شرایط عصبانیت امواج مغزی کودک در سطح خیلی باالیی قراردر   (112

درستدارد. 

در مورد کارش توضیح و راه حل  باید در تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه، وقتی کودک عصبانی است اصال   (113

درستنابدهید.

در مورد کارش توضیح و راه حل  نباید در تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه، وقتی کودک عصبانی است اصال   (114

درستبدهید.

در چه صورت هنگام تنبه کودک احساس نمی کند در حق او اجحاف شده است ؟   (115
در صورتیکه تنبیه متناسب با شرایط ، جنسیت،  

 نوع رفتار نامطلوب و سن کودک باشد.

درسترابطه با انگیزه بیرونی و درونی باید بدانیم ، تشویق و تنبیه باید انگیزه درونی را تقویت کنند. در   (116
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نادرست .در رابطه با انگیزه بیرونی و درونی باید بدانیم ، وقتی انگیزه درونی باشد رفتار شکل مداومی نخواهد داشت(117

تشویق و تنبیه باید انگیزه درونی را تقویت کنند گزینه صحیح است ؟ در رابطه با انگیزه بیرونی و درونی کدام    (118

رستددر رابطه با انگیزه بیرونی و درونی می توان گفت ، تشویق و تنبیه باید انگیزه درونی را تقویت کنند   (119

رستدتری دارد. در رابطه با انگیزه بیرونی و درونی می توان گفت ، وقتی انگیزه درونی باشد، رفتار شکل کامل    (120

در رابطه با انگیزه بیرونی و درونی می توان گفت  وقتی انگیزه درونی باشد،  رفتار شکل مداومی خواهد  (121

رستدداشت.

باید احساسات فرد را درک کرده و خود را جای همدردیبرای  در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «   (122

نادرستاو بگذاریم. 

باید احساسات فرد را درک کرده و خود را جای همدلیبرای  تعریف » همدلی « و » همدردی « در رابطه با   (123

درستاو بگذاریم. 

، حس ترحم و دلسوزی و تحقیر که حس خوبیهمدردیدر   در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «  (124

درستنیست.

حس ترحم و دلسوزی و تحقیر که حس خوبی، همدلیدر   در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی «  (125

نادرستنیست.

« کدام گزینه صحیح است؟  (126 برای همدلی باید احساسات فرد را درک کرد. در رابطه با تعریف » همدلی « و » همدردی
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ه با تفاوت های مشورت و مشارکت کدام گزینه صحیح است؟در رابط   (127

در مشارکت ، تصمیم گیری جمعی صورت می  

گیرد. در مشورت ، فرد نظر دیگران را می پرسد و  

 سپس خود تصمیم گیری می کند. 

نادرستدر رابطه با تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه باید از استراتژی مقابله ای استفاده کنیم.   (128

درستدر رابطه با تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه بهتراست با کودک فقط همدردی کنیم.   (129

؟  استدر رابطه با تکنیک همدلی در تشویق و تنبیه کدام گزینه صحیح   (130
در این تکنیک بهتر است از استراتژی مقابله ای  

استفاده نکنیم. 

درسته ، خودآگاه از جنس ماده و ناخودآگاه از جنس موج است. در رابطه با مقایسه ی خود آگاه و ناخودآگا   (131

ه کدام عبارت صحیح است ؟ ناخودآگا در رابطه با مقایسه ی خود آگاه و   (132
خودآگاه از جنس ماده و ناخودآگاه از جنس موج  

 است.

درستاست  IQاست خودآگاه   EQدر رابطه با مقایسه ی خود آگاه و ناخودآگاه می توان گفت ناخودآگاه همان    (133

نادرست تحت کنترل ناخودآگاه است. در رابطه با مقایسه ی عملکرد خود آگاه و ناخودآگاه ، گوش دادن و توجه کردن  (134

در رابطه با نیازهای مادی و غیر مادی باید بدانیم ، اثر پاسخی که به نیاز غیر مادی داده می شود ماندگار  (135

.است
درست
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در رابطه با نیازهای مادی و غیر مادی باید بدانیم  نیاز غیر مادی در طوالنی مدت پاسخ می گیرد و اثر  (136

درستنیازغیر مادی داده می شود ماندگار است.پاسخی که به 

درستدر رابطه با نیازهای مادی و غیر مادی باید بدانیم ، نیاز غیرمادی به دنبال رشد و شکوفایی است.  (137

نادرستدر رابطه با نیازهای مادی و غیر مادی باید بدانیم ، نیاز مادی به دنبال رشد و شکوفایی است.  (138

نیازهای مادی و غیر مادی باید بدانیم  نیاز مادی زود پاسخ می گیرد و اثر آن هم زود ازبین میدر رابطه با   (139

درسترود 

نیاز مادی به دنبال رشد و شکوفایی است.؟ نیستدر رابطه با نیازهای مادی و غیر مادی کدام گزینه صحیح   (140

نادرستیکی از ویژگی ها این است که توانایی برقراری تماس چشمی کم است. پرخاشگرانهدر رفتار   (141

درستیکی از ویژگی ها این است که  توانایی برقراری تماس چشمی کم است کم رویانه در رفتار   (142

« کدام مورد صحیح است ؟   (143 محرک ناخوشایند را از محیط حذف می کنیم. در روش » تقویت منفی

نادرستتقویت منفی ، محرک خوشایند را وارد محیط  می کنیم. در روش   (144

درستدر روش تقویت منفی ، محرک ناخوشایند را از محیط حذف می کنیم.   (145

درستدر روش خاموشی باید بدانیم ، این رفتار در تنبیه نتیجه مثبت می دهد.   (146
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درسترفتار خوب حذف می شود.  در تشویق نتیجه ی  عکس می دهد و  در روش خاموشی باید بدانیم ،  (147

درستدر روش خاموشی باید بدانیم ، در تنبیه موثر است.  (148

در تشویق اثر معکوس دارد. ؟  است صحیح  مورد   کدام در روش خاموشی در جایگزین تنبیه آزارنده   (149

نادرست .استدر عملکرد بخش خودآگاه ذهن می توان گفت ، احساسات و عواطف مربوط به همین بخش از ذهن (150

درستحافظه ی بلند مدت در اختیار آن است.خودآگاه ذهن می توان گفت ، نادر عملکرد بخش    (151

در عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن می توان گفت ، وقتی تصویری را برای اولین بار می بینیم در این قسمت  (152

نادرستکنترل می شود. 

رفتار کم رویانه برقراری تماس چشمی کم است ؟ در کدام گروه از رفتارها ، توانایی   (153

در کدام مورد تنبیه نقش آگاهی دهنده خود را از دست خواهد داد ؟   (154
وقتی تنبیه از طریق فشار و روحیه ی مستبدانه  

صورت بگیرد، 

155)  
وراثت دانستند.  یانسان  م ت یشخص یر ی عامل موثر در شکل گ نیرا مهم تر.................. در گذشته 

156)  
وراثت ؟  دانستند   می  موثر  در گذشته کدام یک از عوامل زیر را در شکل گیری شخصیت انسان

157)  
نادرستدانستند. ی انسان  م تیشخص ی ر یعامل موثر در شکل گ نی را مهم تر ط یدر گذشته مح
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158)  
درستدانستند. ی انسان  م تیشخص ی ر یعامل موثر در شکل گ نی در گذشته وراثت را مهم تر

کنیم بادر مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه  اهداف یا رفتاری که تعریف می   (159

درستمشارکت دانش آموز یا کودک باشد.

م که مرحله ارزیابی و کنترل بادر مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه  باید بدانی  (160

درستمشارکت دانش آموز یا کودک انجام می شود

در مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه  باید بدانیم که اهداف یا رفتاری که تعریف  (161

نادرستدانش آموز یا کودک باشد. بدون حضور و مشارکتمی کنیم 

در مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه  باید بدانیم که اهداف یا رفتاری که تعریف  (162

درستدانش آموز یا کودک باشد.  مشارکت با می کنیم 

بدونمرحله ارزیابی و کنترل باید بدانیم که در مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه ،   (163

نادرستانجام می شود.  دانش آموز یا کودک مشارکت

مشارکت بادر مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه ، مرحله ارزیابی و کنترل هم    (164

درستکودک یا دانش اموز انجام می شود. 

در مدرسه یا خانه ، وقتی قوانین با مشارکت وضع شده استدر مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن   (165

درستدانش آموز یا کودک متعهد به انجام آن ها می شود. 

انجام آن قوانین که با مشارکت وضعدر مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه ، هنگام   (166

درستشده نباید حالت تحکم داشت.

در مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه ، هنگام اجرای قوانینی که با مشارکت وضع  (167

نادرستشده باید حالت تحکم وجود داشته باشد.
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 ؟ نیست در مراحل ایجاد قوانین و ارزیابی و کنترل آن در مدرسه یا خانه کدام گزینه صحیح   (168
مرحله ارزیابی و کنترل بدون مشارکت دانش آموز

یا کودکا انجام می شود 

درستدر مشارکت ، تصمیم گیری جمعی صورت می گیرد  (169

جدید  %3تکراری و    %97 رفتارهای جدید و نوآورانه کدام گزینه صحیح است ؟ در مقایسه ی رفتارهای  تکراری و عادت گونه با    (170

%97در مقایسه ی رفتارهای تکراری و عادت گونه با رفتارهای جدید و نوآورانه باید بدانیم رفتارهای ما    (171

درستاست. د یجد  %3و    یتکرار

172)
 گزینه صحیح است ؟ در مورد اصالح و تغییر رفتار و رشته های علمی مختلف دانشگاهی ، کدام  

موارد فردی در رشته ی روانشناسی مطرح می

شود.

درستموثرتر هستند یماد  ریغ ی ها ق ی، تشو قیو تشو  هیتنب  یدهایو نبا دهایدر مورد با  (173

و   ه ی خاص خود را در تنب وه یبهتر است پدر و مادر هرکدام ش  قیو تشو  هیتنب  یدهایو نبا دهایدر مورد با  (174

نادرستداشته باشند. قیتشو

175)
؟ نیست در مورد بایدها و نبایدهای تنبیه و تشویق کدام گزینه صحیح 

خوب است پدر و مادر هر کدام شیوه خاص خود  

را در تنبیه و تشویق داشته باشند

سمت اعظم ذهن مربوط به این بخش است. ق؟ نیست در مورد بخش خودآگاه ذهن کدام گزینه صحیح   (176
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نادرستدر مورد بخش خودآگاه ذهن می توان گفت ، بخش اعظم ذهن مربوط به  این بخش است.  (177

درستش خیلی کوچکی از ذهن مربوط به این بخش است. در مورد بخش خودآگاه ذهن می توان گفت ، بخ  (178

درستدر مورد بخش خودآگاه ذهن می توان گفت ، روش پرگویی و دوباره گویی بر این بخش تاثیر می گذارد   (179

درست در مورد بخش خودآگاه ذهن می توان گفت ، قدرت تحلیل و تفکر منطقی تحت کنترل این بخش است.(180

181)  
دارد.  ی شتریب تی اهم نییپا نیدر سن قیتشو؟ است  صحیح  گزینه  کدام کودکان  در  تنبیه  و   در مورد تشویق 

نادرست% تدبیر باشد. 90%  تغافل و گذشت و  10در مورد تکنیک » تغافل و تدبیر« باید    (182

درست% تدبیر باشد. 10%  تغافل و گذشت و  90در مورد تکنیک » تغافل و تدبیر« باید    (183

تدبیر باید باشد.  %10تغافل و   %90در مورد تکنیک » تغافل و تدبیر« کدام گزینه صحیح است ؟   (184

نادرست% تدبیر باید داشته باشیم 90% تغافل و گذشت و   10در مورد تکنیک » تغافل و تدبیر«،    (185

186)  
تنبیه را مرتبط به رفتار خود می داند. نیست ؟  صحیح گزینه  کدام   در مورد تنبیه در هنگام خشم و عصبانیت

در مورد توازن کنترل های بیرونی و درونی باید بدانیم وقتی کنترل بیرونی افزایش می یابد خودکنترلی هم  (187

نادرستباال می رود. 
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بدانیم وقتی والدین  به جای کودک تصمیم می گیرند خوددر مورد توازن کنترل های بیرونی و درونی باید   (188

درستکنترلی  در کودک کاهش می یابد.

درست در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » تایید اجتماعی « باید بدانیم که فقط برای رفتار مطلوب مناسب است.(189

« برای   (190 نادرسترفتارهای نامطلوب روش مناسبی است. در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » تایید اجتماعی

درست در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » تایید اجتماعی « یعنی، برای رفتارهای نامطلوب روش مناسبی نیست. (191

در استفاده تایید اجتماعی افراط و تفریط    در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » تایید اجتماعی « یعنی،(192

درست کنیم. 

« یعنی،   (193 درستفقط برای رفتار مطلوب مناسب است.در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » تایید اجتماعی

« یعنی، کار مطلوب در جمع مطرح شود  (194 درستدر مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » تایید اجتماعی

« این رفتار در تنبیه نتیجه منفی می دهددر مورد روش   (195 نادرستجایگزین تنبیه آزارنده » روش خاموشی

درستاثر معکوس  دارد ق ی« در تشوی آزارنده » روش خاموش  ه ی تنب نیگزیدر مورد روش جا  (196

« با سرزنش کودک را مورد مواخذه قرار می   (197 نادرستدهیم. در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » مالمت

در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » مالمت « با طرح چند پرسش از کودک برایش آشکار می کنیم که  (198

درستمرتکب اشتباه شده است.
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در مورد روش جایگزین تنبیه آزارنده » مالمت « نباید با سرزنش و سرکوفت کودک را مورد مواخذه قرار  (199

درستپرسش از کودک برایش آشکار می کنیم که مرتکب اشتباه شده است.دهیم بلکه با طرح چند 

رستد در مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن باید بدانیم ، بخش خیلی کوچکی از ذهن مربوط به  این بخش است. (200

رستد د. در مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن باید بدانیم ، روش پرگویی و دوباره گویی بر این بخش تاثیر می گذار(201

رستد در مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن باید بدانیم ، قدرت تحلیل و تفکر منطقی تحت کنترل این بخش است. (202

رستددر مورد عملکرد بخش خودآگاه ذهن باید بدانیم ، کار جدید و نوآورانه در این بخش کنترل می شود.   (203

؟ نیست در مورد عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن کدام گزینه صحیح   (204
وقتی تصویری را برای اولین بار می بینیم در این  

قسمت کنترل می شود. 

درستاگر تشویق است در جمع صورت بگیرد،   هی و تنب ق یدر انجام تشو  یشناس  تیدر مورد موقع  (205

بالفاصله بعد از انجام عمل   هی و تنب ق ی، بهتر است که تشو  هی و تنب ق یدر انجام تشو  یشناس  تیدر مورد موقع  (206

نادرست. ردیصورت نگ 

بالفاصله بعد از انجام عمل   هی و تنب ق ی، بهتر است که تشو  هی و تنب ق یدر انجام تشو  یشناس  تیدر مورد موقع  (207

درست. ردیگ بصورت 

در   ه ی و تنب ق یتشوعزت نفس کودک ،  ی ، خوب است که برا  هی و تنب ق یدر انجام تشو  یشناس  تیدر مورد موقع  (208

نادرست. ردیصورت بگ  ییتنها
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ییدر تنها ه ی تنبعزت نفس کودک ،  ی ، خوب است که برا  هی و تنب ق یدر انجام تشو  یشناس  تیدر مورد موقع  (209

درست. ردیصورت بگ 

210)  
د. ریاست در جمع صورت بگ  ق یاگر تشواست ؟ در مورد موقعیت شناسی در انجام تشویق و تنبیه کدام گزینه صحیح 

211)  
تشویق به تنبیه  20به   80نسبت در مورد میزان تنبیه و تشویق کدام گزینه صحیح است؟

درستدر همدردی ، حس ترحم و دلسوزی و تحقیر که حس خوبی نیست  (212

«روش جایگزین تنبیه آزارنده در  در  (213 رای رفتار مطلوب مناسب است.بکدام مورد صحیح است ؟  » تایید اجتماعی

جادی ا ای یختگ یشود که برانگ  ی باعث م رد، یپا افتاده صورت بگ  ش یساده و پ یکارها  یبرا  قیتشو  کهیدرصورت  (214

.برود ن یاز ب زهیانگ 
درست

درستدرمشورت ، فرد نظر دیگران را می پرسد و سپس خود تصمیم گیری می کند  (215

قوانین و معیار ها در مدرسه و جامعه یکی از مواردی است که تنبیه می تواند تاثیر گذاری مثبت  رعایت   (216

درستداشته باشد.

پرخاشگرانهرفتاری که با  آن به حقمان برسیم اگرچه حق دیگران تضیع شود ، کدام نوع رفتار است؟  (217

نادرستاست. با قاطعیت رفتار رفتاری که با  آن به حقمان برسیم اگرچه حق دیگران تضیع شود   (218

درستاست. رفتار پرخاشگرانهرفتاری که با  آن به حقمان برسیم اگرچه حق دیگران تضیع شود   (219
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220)  
نادرستبرود.  نیاز ب زهیانگ  جاد یا ای یختگ یشود که برانگ  ی باعث م ردیمداوم صورت بگ   قیکه تشو یزمان

روحی چه آسیبی بهزمانیکه هنگام تنبیه رابطه عاطفی ما با کودک آسیب می بیند یا قطع می شود ، از نظر    (221

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

رفته می داند. 

222)  
درست.کمتر از حد است  قیاز آثار تشو  ی کیسرکوب شدن استعدادهای ذاتی 

223)  
درستاست. ه یاز تنب  شیپ ط یاز موارد شراشرح انتظارات خود 

224)  
درستاست. ه یاز تنب  شیپ ط یاز موارد شراشرح راه جبران آن ها 

225)  
درستاست.  هیاز تنب شیپ ط یاز موارد شرا یکودک  تیعدم حمله به شخص 

خودآگاه کنترل می شود پس بهترین شیوه تشویق و تنبیه این است که  خودآگاه عمده رفتارهای ما توسط   (226

نادرستکودک مورد تاکید قرار بگیرد.

ناخودآگاهکنترل می شود پس بهترین شیوه تشویق و تنبیه این است که  ناخودآگاه عمده رفتارهای ما توسط   (227

درستکودک مورد تاکید قرار بگیرد.

درستعملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از ، احساسات و عواطف مربوط به همین بخش از ذهن است.   (228

درستعبارت است از ، حافظه ی بلند مدت در اختیار آن است.عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن   (229
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درستعملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از ، ناخودآگاه همان هوش هیجانی است.   (230

عملکرد بخش ناخودآگاه ذهن عبارت است از  وقتی تصویری تکرار و عادت گونه شد در این قسمت کنترل  (231

درستمی شود. 

232)  
نادرستاست. ر یمتغ ی فاصله ا قی، تشو قینوع تشو ن یکارآمد تر

233)  
درست.است ر یمتغ ی نسب قی، تشو قینوع تشو ن یکارآمد تر

234)  
ر یمتغ ی نسب قیتشوکارآمد ترین نوع تشویق کدام است ؟ 

235)  
ر یمتغ ی نسب قیتشواست...................... ،  ق ینوع تشو نیکارآمدتر

درستاست. ر یمتغ  ینسب قی، تشو  ق ینوع تشو نیکارآمدتر  (236

رفتاری در پی درخواست های مکرر دیگران روی حرف خود می ایستند و نظرشان عوض نمیکدام گروه   (237

صریح و قاطع شود؟ 

238)  
آسیب و خدشه به استقالل کودک ؟  است کدام گزینه از آثار تشویق بیش از حد 

239)  
سرکوب شدن استعدادهای ذاتی ؟ نیست  کدام گزینه از آثار تشویق بیش از حد 

240)  
بی اعتنایی و محروم سازی ؟  ستین  هیتنب ن یح ط یاز شرا نه ی کدام گز
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241)  
عدم مسامحه و اهمال کاری ؟ است  کدام گزینه از شرایط حین تنبیه  

دادن حق انتخاب به کودک کدام گزینه در ارتقا دادن عزت نفس کودک موثر است ؟   (242

ایجاد حس خودستایی در کودک ؟  نیست کدام گزینه در ارتقا دادن عزت نفس کودک موثر   (243

244)  
تشویق قدمت زیادی ندارد و امری جدید  است.کدام گزینه در تعریف و تاریخحه ی تشویق صحیح نیست ؟

245)  
تنبیه بدنی باید در حد ایجاد درد باشد.کدام گزینه در مورد تنبیه صحیح است ؟ 

گزینه در مورد خودکنترلی صحیح نیست ؟ کدام   (246
وقتی کنترل بیرونی افزایش می یابد خودکنترلی  

هم باال می رود. 

باعث تخریب شدن حس کنجکاوی فرد می شود. ؟  ستین ی بدن هی از تنب یاضطراب ناش کدام مورد از اثرات   (247

248)  
تضعیف انگیزه ی درونی ؟  است کدام مورد از آثار تشویق کمتر از حد  

249)  
آسیب و خدشه به استقالل کودک ؟   نیستکدام مورد از آثار تشویق کمتر از حد 

شدن مجرم در جرم ماهر کدام مورد از آثار تنبیه بدنی می باشد؟  (250
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251)
است ؟  یبدن ه یکدام مورد از آثار سوء تنب

صدمه وارد شدن به سالمت جسمانی، روحی و  

 روانی و اجتماعی 

252)  
کودک  تیدم حمله به شخص ع؟   استکدام مورد از شرایط پیش از تنبیه 

در نظر گرفتن جریمه ؟  ستین ه یاز تنب شیپ ط یکدام مورد از شرا  (253

یی اعتنا یباست ؟  هی مختلف تنب ی هاکدام مورد از شکل   (254

شرح راه جبران ؟  ستین  هی مختلف تنب ی کدام مورد از شکل ها  (255

256)  
ایجاد ارتباط عاطفی ؟   نیستکدام مورد از نتایج تشویق در حضور جمع 

معموال خود را مقصر می دانند.کدام مورد از ویژگی های افراد پرخاشگر نیست ؟   (257

*   به هم بخورد. ی رابطه دوست نکه یبدون ا ) پاسخ صحیح وجود ندارد در گزینه ها ( * ؟نیست کدام مورد از ویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان   (258

259)  
ماهر شدن مجرم در جرم ؟ باشد  می  بدنی  تنبیه  آثار  کدام مورد از 

260)  
تذکر کالمی خارج از جمع ؟ نیست   نهادینه کردن یک رفتارکدام مورد جزو روش های کارآمد برای 

261)  
زمانی که تشویق برای کارهای ساده صورت بگیرد. گردد؟  می انگیزه  ایجاد یا برانگیختگی  رفتن بین از  باعث کدام مورد
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262)  
 تشویق اجتماعیکدام یک از انواع تشویق می تواند تاثیر بیشتری در کودک داشته باشد

نبیه همراه با خشونت باشد.ت کدام یک از موارد باعث می شود روحیه ی عاصی بودن و مهارناپذیری در کودک ایجاد شود ؟ (263

تامل و پیگیری صورت گیرد. است ؟   ه یبعد از تنب ط ی از شرا ریاز موارد ز ک یکدام   (264

265)  
شرح انتظارات خود و راه های جبران ؟  ست ین  ه یبعد از تنب ط ی از شرا ریاز موارد ز ک یکدام 

266)
درستیکی از آثار تنبیه بدنی می باشد. مجرم در جرمماهر شدن 

267)  
درستباشد. هی مختلف تنب  یتواند از شکل ها  یهم م محروم سازی 

مفهوم صحیح ادراک این است که کودک وقتی می خواهد در رابطه با یک محرک  رفتار جدیدی را نشان  (268

درستخود دارد .  ناخودآگاه دهد ابتدا تبادلی با 

مفهوم صحیح ادراک این است که کودک وقتی می خواهد در رابطه با یک محرک  رفتار جدیدی را نشان  (269

درستخود داشته باشد. ناخودآگاه دهد ابتدا باید تبادلی با 

مفهوم صحیح ادراک این است که کودک وقتی می خواهد در رابطه با یک محرک  رفتار جدیدی را نشان  (270

.خود دارد  خودآگاهدهد ابتدا تبادلی با 
نادرست

مفهوم صحیح ادراک در کدام گزینه آمده است؟   (271

کودک وقتی می خواهد در رابطه با یک محرک ،  

رفتار جدیدی را نشان دهد ابتدا باید تبادلی با  

ناخودآگاه خود داشته باشد.
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درستشادی است. مهم ترین ماموریت انسان در زندگی  (272

شادیانسان در زندگی کدام است ؟ مهم ترین ماموریت   (273

274)  
نادرستباشد. 50به  50نسبت  د یبا هی به تنب قیتشو  زانیم

درستباشد. 20به  80نسبت  د یبا هی به تنب قیتشو  زانیم  (275

درستنباید بگذاریم توازن کنترل بیرونی و درونی برهم بخورد  (276

نتیجه ی ایجاد تفکر و قدرت شناخت  پیش از استفاده از مکانیزم تنبیه و تشویق در کودک این است که  ما  (277

.چه حضور داشته باشیم یا نه کودک درست را از نادرست تشخیص می دهد 
درست

نتیجه ی ایجاد تفکر و قدرت شناخت  پیش از استفاده از مکانیزم تنبیه و تشویق در کودک این است که  (278

درستوالدین حضور داشته باشیم یا نه ، کودک درست را از نادرست تشخیص می دهد.

کودک این است که  درنتیجه ی ایجاد تفکر و قدرت شناخت  پیش از استفاده از مکانیزم تنبیه و تشویق در   (279

نادرستکودک عزت نفس ایجاد می شود.

پیش از استفاده از مکانیزم تنبیه و تشویق در کودک کدام گزینه است نتیجه ی ایجاد تفکر و قدرت شناخت   (280

؟
والدین حضور داشته باشیم یا نه ، کودک درست  

 را از نادرست تشخیص می دهد.

نادرستکمتر از حد است.  قیو معلم از آثار  تشو نیمانند والد  یرونیبه عامل کنترل ب یوابستگ   (281
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تشویق بیشتر از حد کدام گزینه می تواند باشد؟ و معلم از آثار نیمانند والد  یرونیبه عامل کنترل ب یوابستگ   (282

درستاز حد است. شیب ق یاز آثار تشو یکی وابستگی به عامل کنترل بیرونی  (283

نادرستنخواهد رفت. وقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند ، او به دنبال چیز های جدید   (284

کودک ترسی از اشتباه کردن نخواهد داشت.وقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند چه نتیجه را در پی خواهد داشت ؟   (285

درستوقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند، اجازه آزمون و خطا را خواهد داشت.  (286

درستاشتباه کردن نخواهد داشت.وقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند، او ترسی از   (287

درستوقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند، به دنبال چیز های جدید خواهد رفت  (288

درستوقتی اجازه می دهیم کودک اشتباه کند، کودک ترسی از اشتباه کردن نخواهد داشت  (289

درستمی دهیم ارتقاوقتی به کودک بی قید و شرط ابراز عالقه کنیم عزت نفس او را   (290

نادرستمی دهیم.   کاهشوقتی به کودک بی قید و شرط ابراز عالقه کنیم عزت نفس او را   (291

وقتی تنبیه از طریق فشار و روحیه ی مستبدانه صورت بگیرد،  نقش آگاهی دهنده خود را از دست خواهد  (292

درستداد. 

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





داند نه    یرا مرتبط با رفتارخود م  ه ی کودک تنب  ردیگ ی صورت م تیدر هنگام خشم و عصبان  هی تنب ی وقت  (293

نادرستخود.  تیشخص

وقتی تنبیه همراه با خشونت باشد  باعث می شود روحیه ی عاصی بودن و مهارناپذیری در کودک ایجاد  (294

درستشود.

ی ، شخص شجاعت انجام کارها رد یگ  یعزت نفس و اعتماد به نفس صورت م بی تخر ی بدن هی در اثر تنب ی وقت  (295

درستشود.  یم  بیو حس ابتکار عمل در فرد تخر تی، خالق  ی حس کنجکاو نیبزرگ را نخواهد داشت و همچن

، » شخص شجاعت انجام   رد یگ  یصورت م عزت نفس و اعتماد به نفس بی تخر ی بدن هی در اثر تنب ی وقت(296

درست بزرگ را نخواهد داشت«. یکارها

خواهد بود که » شخص   نیا جه یشود نت ی م جادیا ی و نافرمان ی چیسرپ ی  هی روح ی بدن هی در اثر تنب ی وقت(297

نادرست بزرگ را نخواهد داشت«.  یشجاعت انجام کارها

تملق استراتژیک  وقتی در مورد توانمندی های یک فرد سخن بگوییم از کدام تکنیک تشویق و تنبیه استفاده کرده ایم ؟ (298

وجود داشته باشد ، باعث می شود روحیه ی عاصی بودن و مهارناپذیری دروقتی عامل تنبیه مدت طوالنی   (299

.کودک ایجاد شود
نادرست

درستوقتی کنترل بیرونی افزایش می یابد خودکنترلی یا همان کنترول درونی کاهش می یابد.  (300

درستتصمیم می گیرند خود کنترلی در کودک کاهش می یابد.وقتی والدین  به جای کودک   (301

302)
کند رفتار   ی م یشود ، کودک سع یقطع م  ای ند یب یم  بیما با کودک آس  یرابطه عاطف  ه یهنگام تنب  ی وقت

نادرست خود را اصالح کند تا رابطه دوستانه دوباره برقرار شود. 
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303)
وقتی هنگام تنبیه رابطه عاطفی ما با کودک آسیب می بیند یا قطع می شود، کودک نا امید می شود و رابطه  

درست دوستانه را ازبین رفته می داند.

درستویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان این است که، بدون اینکه بحث دوطرفه ایجاد شود.  (304

درستویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان این است که، بدون اینکه حق دیگران از بین برود.   (305

درستبیان این است که، بدون اینکه رابطه دوستی به هم بخورد. ویژگی های صراحت و قاطعیت در   (306

درستویژگی های صراحت و قاطعیت در بیان این است که، به صورت مستدل و مستند سخن گفته شود.   (307

درک کرده ، خود را جای فرد گذاشته و به طور فعال حرف های او را گوش، باید احساسات فرد را همدردی  (308

نادرستنمود. 

، باید احساسات فرد را درک کرده ، خود را جای فرد گذاشته و به طور فعال حرف های او را گوشهمدلی  (309

درستنمود. 

310)  
درستاست. ه یاز تنب شیپ ط ی از موارد شراهمواره خود را خیرخواه کودک نشان دادن 

یکی از بهترین شیوه های تنبیه این است که عزت نفس و غرور و مسائل روانی و احساسی کودک را تحت  (311

نادرستقرار ندهد.تاثیر 

یکی از بهترین شیوه های تنبیه این است که عزت نفس و غرور و مسائل روانی و احساسی کودک را تحت  (312

درستقرار دهد. تاثیر 
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313)
نادرست .می جبران را شرح ده یاست که به کودک فرصت جبران داده و راه ها  نی ا ه یبعد از تنب ط یاز شرا یکی

314)  
درست.رد یقرار بگ  ل یکودک مورد تحل ت یاست که شخص نی ا ه یبعد از تنب ط یاز شرا یکی

315)  
درستتاکید بر کاستن فراوانی تنبیه ها می باشد. ، هیبعد از تنب ط یاز شرا یکی

316)  
درست، تقویت رابطه عاطفی می باشد.هیبعد از تنب ط یاز شرا یکی

درست.  رد یو مسامحه صورت نگ   یاست که اهمال کار  نی ا هی تنب ن یح ط یاز شرا یکی  (317

درست درد باشد. جادیدر حد ا د یبا ی بدن هی است که تنب ن یمد نظر قرار دادا د یبا هیکه در مورد تنب  ی از نکات یکی(318

ت که این ذهنیت را دارند که که با فرد مقابل به جایی برسند کهیکی از ویژگی های افراد پرخاشگر این اس   (319

درستبرد برد باشد.

نادرستافراد پرخاشگر این است که معموال خود را مقصر می دانندیکی از ویژگی های   (320
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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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