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     ردیف  سواالت همراه با جواب صحیح

1 
 یعنی چه ؟ "غربال گري در پروژه نماد فرایندي نظام دار است "

 .مسیرها و فرایندهاي مشخصی براي شناسایی افراد دارد

2 
 سرواژه کدام عبارت است؟ "نماد"

 آموزان دانش اجتماعی  هاي مراقبت  نظام

3 
 .است "آموزان دانش اجتماعی  هاي مراقبت نظام" عبارت سرواژه  "نماد"

 درست

4 

.ابزار هاي شناسایی دانش آموزان مقطع ابتدایی به دو نمونه مجزا تقسیم شده است

دانش آموزان کالس هاي اول تا چهارم که توانایی خود معرفی ندارند و نمی توانند به ·
.پرسشنامه پاسخ دهند

معرفی دارند و می توانند به پرسشنامه  دانش آموزان کالس هاي پنجم و ششم که توانایی خود·
.پاسخ دهند

 درست

5 
 ابزار هاي غربالگري در سامانه نماد چند مورد است ؟

12

6 
 انواع غربالگري کدام است؟

 محور نشانه - اورژانسی   - شناختی روان سالمت -سالمت اجتماعی 

7 
 بازه زمانی براي تکمیل پرسشنامه هاي براي معلمان در سامانه نماد کدام است؟

 کل سال تحصیلی

8 
.براي شناسایی اطالعات سالمت اجتماعی دانش آموزان فقط از منبع معلم استفاده می گردد

 درست
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9 

.مورد ابزار طراحی شده است 4براي شناسایی آسیب هاي اجتماعی 

 درست

10 

.مورد ابزار طراحی شده است 8براي شناسایی آسیب هاي روان شناختی 

 درست

11 

 ؟ است شده تعریف ابزار مورد چند در سامانه نماد آسیب هاي روان شناختی براي شناسایی
8 

12 
 ؟ منابع شناسایی کدام است نشانه محور  براي غربالگري ثبت

 همه موارد

13 

سالمت اجتماعی دانش آموزان  اطالعات آوردن بدست تعداد ابزار هاي غربالگري تعریف شده براي
 چند مورد است ؟   دوره ابتدایی

2

14 
 ؟است میزان چه به آموز دانش هر براي معلم هر توسط  تعداد دفعات تکمیل پرسشنامه
 .به هر تعداد که معلم صالح بداند

15 

 ابزار تولید شده است ؟ مجزا نمونه چرا براي شناسایی آسیب هاي دانش آموزان مقطع ابتدایی دو
.چون دانش آموزان مقطع ابتدایی قادر به خود معرفی نیستند

16 
 .تواند توسط فرد غیرمتخصص هم ارایه شودداده هاي غربال گري می 

 درست

17 
.در سامانه غربال گري نماد، پنج آسیب اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد

 درست

 در سامانه غربال گري نماد، چند آسیب اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟18
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 پنج

19 
 ارزیابی قرار می گیرد؟در سامانه غربال گري نماد، چند آسیب روان شناختی مورد 

 هشت

20 
 دگیر می قرار ارزیابی مورد شناختی روان آسیب در سامانه غربال گري نماد، هشت

 درست

21 

 .گیرد می قرار غربالگري مورد اجتماعی و روانی اختالالت فقط در سامانه ي نماد ،
 درست

22 
.است شده بارگذاري نماد سامانه در پرسشنامه   12در مجموع 

 درست

23 
 در مجموع چه تعداد پرسشنامه در سامانه نماد بارگذاري شده است؟

دوازده

24 

 می. بداند صالح معلم که تعداد هر به آموز دانش هر براي معلم هر توسط  تکمیل پرسشنامهدفعات 
 .باشد

 درست

25 
 رابطه تشخیص و غربال گري کدام است؟

 .غربال گري مقدمه تشخیص است

26 
 رمز عبور ورود به سامانه نماد از چه مرجعی دریافت می شود؟

 مدیر مدرسه

27 
 چه مواردي الزم است انجام شود؟غربال گري اورژانس براي 

 خطر جانی براي هم فرد و دیگران

28 
 وشود انجام است الزم دیگران و فرد براي هم جانی خطر غربال گري اورژانس در صورت

 درست
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29 

 ابزارها از اي¬غربال گري به معناي .......................... مشکالت و اختالالت با استفاده از مجموعه
.فرایندهاست و

 شناسایی احتمالی

30 

 و ابزارها از اي¬غربال گري به معنایشناسایی احتمالی مشکالت و اختالالت با استفاده از مجموعه
 .فرایندهاست

 درست

31 
 غربال گري چنددرگاهی معادل کدام است؟

ningeMultiple Gating Scre

32 
.است Multiple Gating Screening  غربال گري چنددرگاهی معادل

 درست

33 
 غربالگري اورژانسی براي کدام دسته از دانش آموزان استفاده می شود؟

 خود فرد و هم به اطرافیانآسیب جدي و جانی هم به 

34 
 کدام عبارت در مورد تشخیص و غربال گري درست است؟

 .داده هاي غربال گري می تواند توسط فرد غیرمتخصص هم ارایه شود

35 
 کدام عبارت در مورد ثبت اطالعات در سامانه نماد صحیح است؟

 .به وي واگذار کرده استهر معلم دانش آموزانی را غربال می کند که مدیر 

36 

 ؟ نمی شود در مورد دانش آموز در سامانه ي نماد محسوب اطالعاتی منابع از  کدام مورد
مشاور مدرسه

37 
 ؟ نمی باشد کدام یک از موارد زیر از مشکالت سالمت روانشناختی مطرح شده در سامانه ي نماد

 اعتیاد به فضاي مجازي

 ؟گیرد می قرار غربالگري مورد  نماد در سامانه يکدام یک از موارد زیر 38
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اختالالت روانی و اجتماعی

39 
 کدام یک از موارد غربال گري آسیب هاي اجتماعی در طرح نماد است؟

 اعتیاد به مواد

40 
 ؟نمی رود شمار به کدام یک از موارد غربال گري روان شناختی در طرح نماد 

 یخودگردان

41 
 کدامیک جزو انواع غربال گري هاي تعبیه شده در نماد نیست؟

 تحصیلیسالمت 

42 
 .گام اول در بیماري یابی با توجه به مراحلی که در سامانه نماد وجود دارد ، غربالگري می باشد

 تدرس

43 

 ؟است کدام ، دارد وجود گام اول در بیماري یابی با توجه به مراحلی که در سامانه نماد
 يغربالگر

44 

:عبارتند از» نماد « مشکالت سالمت روان شناختی مطرح شده در سامانه ي 

اضطراب ، افسردگی ، نقص توجه و تمرکز ، اختالالت ایضایی ، رفتارهاي خود آسیب رسان ، نقص در 
خودگردانی ، نقص در تکالیف اجتماعی و تحصیلی ، سوء استفاده از کودکان

 درست

45 

– آموز دانش  استخراج اطالعات آسیب هاي دانش آموزان جهت درج در سامانه نماد، معلم ،منابع 
.هستند اولیاء و

 درست

46 

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

47 
منابع اطالعاتی براي گرداوري اطالعات سالمت روان شناختی دانش آموزان در دوره هاي ابتدایی، 

 متوسطه یکم و دوم به ترتیب از راست به چپ، چه تعداد است؟
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48 

:عبارتند از» نماد  «منابع اطالعاتی در مورد دانش آموز در سامانه ي 

خود دانش آموز·
والدین ·
معلم آن دانش آموز·

درست

49 

 در کدام گزینه درج شده است ؟ سالمت اجتماعی  منابع شناسایی اطالعات
 معلم

50 
 منبع اطالعاتی براي گردآوري اطالعات سالمت اجتماعی دانش آموزان کدام است؟

 معلم

51 
 .براي گردآوري اطالعات سالمت اجتماعی دانش آموزان معلم است منبع اطالعاتی

 درست

52 
 کدام گزینه است ؟» نماد « هدف از غربالگري در سامانه 

.شناسایی افرادي که احتماال در آن ها مشکالتی وجود دارد
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