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 پــاسخ صحیح  ســـــــوالـات ردیف 

1)  

دانش آموزان کالس   شده است .  م یبه دو نمونه مجزا تقس ییدانش آموزان مقطع ابتدا ییشناسا یابزار ها

 توانند به پرسشنامه پاسخ دهند . ی ندارند و نم یخود معرف  یی اول تا چهارم که توانا یها

توانند به پرسشنامه پاسخ   یند و م دار ی خود معرف یی پنجم و ششم که توانا ی دانش آموزان کالس ها 

 دهند . 

 درست

 12 ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است ؟   (2

 انواع غربالگری کدام است؟  (3
  ی اورژانس –  یسالمت روان شناخت - یسالمت اجتماع

 نشانه محور  -

  فیتعر  یالگرمورد ابزار غرب 12مورد مطالعه انجام شده است و  5بدست آوردن اطالعات دانش آموز   یبرا  (4

 درست شده است .

5)  
  شده است .  فی دو مورد ابزار تعر  ییدانش آموزان ابتدا یبدست آوردن اطالعات سالمت اجتماع یبرا

مورد   ک یهم  ییدانش  آموزان پنجم و ششم ابتدا ، مورد ک یتا چهارم دبستان اول  یی دانش آموزان ابتدا

 جداگانه
 درست

 درست گزارش ،  دنیشن، دنید  ثبت اطالعات نشانه محور در سامانه نماد سه منبع وجود دارد. یبرا  (6

 تدرس  گردد .   ی دانش آموزان فقط از منبع معلم استفاده م یاطالعات سالمت اجتماع ییشناسا یابر  (7
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 درست شده است .  ی مورد ابزار طراح 4 یاجتماع ی ها بیآس  ییشناسا یبرا  (8

 درست        شده است . یمورد ابزار طراح 8 یروان شناخت ی ها بیآس  ییشناسا یبرا  (9

 8 ؟  است شده تعریف   ابزار مورد  چند  در سامانه نماد  آسیب های روان شناختی برای شناسایی  (10

 همه موارد  ؟ منابع شناسایی کدام است  نشانه محور برای غربالگری ثبت   (11

 درست ی اورژانس ، نشانه محور ،یسالمت روان شناخت ،یسالمت اجتماع . وجود دارد   ینمونه غربالگر  4  یبطور کل  (12

دانش آموزان دوره   یبدست آوردن اطالعات سالمت اجتماع یشده برا  فیتعر  ی غربالگر ی تعداد ابزار ها  (13

 2 چند مورد است ؟   ییابتدا

 ؟ است شده  تولید  ابزار  مجزا نمونه چرا برای شناسایی آسیب های دانش آموزان مقطع ابتدایی دو  (14
چون دانش آموزان مقطع ابتدایی قادر به خود معرفی  

 نیستند.

 درست . ردیگ  یقرار م   یمورد غربالگر یو اجتماع ی نماد ، فقط اختالالت روان  یدر سامانه   (15

  انیشود که هم به خود فرد و هم به اطراف یده مبه کار بر  یدانش آموزان یبرا  ی از نوع اورژانس یغربالگر  (16

 درست . د یوارد نما  یو جان یجد  بیآس 

   انیهم به خود فرد و هم به اطراف یو جان یجد  بیآس  غربالگری اورژانسی برای کدام دسته از دانش آموزان استفاده می شود؟   (17

 مشاور مدرسه  ؟  نمی شود محسوب  نماد  ی  سامانه در آموز  دانش  مورد  در  اطالعاتی  منابع  از  کدام مورد  (18
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 اعتیاد به فضای مجازی  ؟ نمی باشد  ه در سامانه ی نماد کدام یک از موارد زیر از مشکالت سالمت روانشناختی مطرح شد   (19

 یو اجتماع ی اختالالت روان گیرد؟   می قرار غربالگری مورد نماد کدام یک از موارد زیر در سامانه ی   (20

 درست باشد. یم  ی که در سامانه نماد وجود دارد ، غربالگر یبا توجه به مراحل  یابی ی ماریگام اول در ب  (21

 درست باشد. یم  ی که در سامانه نماد وجود دارد ، غربالگر یبا توجه به مراحل  یابی ی ماریگام اول در ب  (22

 غربالگری است؟  کدام ،  دارد وجود  گام اول در بیماری یابی با توجه به مراحلی که در سامانه نماد  (23

24)  
 » نماد « عبارتند از :   یمطرح شده در سامانه   یمشکالت سالمت روان شناخت

رسان ، نقص در   بیخود آس  ی، رفتارها ییضای، نقص توجه و تمرکز ، اختالالت ا ی ، افسردگ اضطراب

 ، سوء استفاده از کودکان یل یو تحص یاجتماع ف ی، نقص در تکال یخودگردان
 درست

  و– دانش آموزان جهت درج در سامانه نماد، معلم ،  دانش آموز  یها بی منابع استخراج اطالعات آس   (25

 رستد هستند .  اءیاول

 اولیاء  - آموز دانش   – معلم  منابع استخراج اطالعات جهت درج در سامانه نماد در کدام گزینه بیان شده است ؟   (26

معلم آن   ،نیوالد   ،خود دانش آموز » نماد « عبارتند از :   یدر مورد دانش آموز در سامانه   ی منابع اطالعات  (27

 درست دانش آموز 

 معلم  -آموز  دانش   –اء اولی در کدام گزینه درج شده است ؟  سالمت اجتماعی منابع شناسایی اطالعات  (28
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 درست وجود دارد.  ی آن ها مشکالت که احتماال در   یافراد  ییدر سامانه » نماد « ، شناسا ی هدف از غربالگر  (29

 درست وجود دارد.  ی که احتماال در آن ها مشکالت   یافراد  ییدر سامانه » نماد « ، شناسا ی هدف از غربالگر  (30

 هدف از غربالگری در سامانه » نماد « کدام گزینه است ؟   (31
وجود   ی که احتماال در آن ها مشکالت  یافراد ییشناسا

 دارد. 
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