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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
1)OCD هر دو است؟ یی شامل چه اجزا

2)OCD  درستباشد. ی م یو وسواس عمل  یشامل وسواس فکر

درستی کارکرد اندام درون و  ی ظاهر ی ها یژگی و  : یجسمان یابعاد خودآگاه  (3

هر دو ابعاد خودآگاهی جسمانی چیست؟(4

درستباشد. ی م  یو معنو  یاجتماع ،یشناخت ،یجسمان یابعاد خودآگاه  (5

تمام موارد ابعاد خودآگاهی چیست؟ (6

درستها ، عزت نفس نام دارد.  یتوانمند  ی بودن برا لیارزش قا  (7

عزت نفس ارزش قایل بودن برای توانمندی ها چه نام دارد؟   (8

تمام موارد اشکال رفتار وسواسی به چه صورتی است؟ (9

تمام موارد است؟ به چه صورت فکری  وسواس اشکال   (10
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 رفتار قابل مشاهدهو   یاعمال ذهن اعمال وسواسی به چه صورت می باشند؟  (11

 مزاحم و تکرار شونده  افکار وسواسی کدام ویژگی ها را دارند؟   (12

 درست د . نام دار  " ی مند  ن ییآ "آداب و اصول ،    کیانجام رفتارها طبق   (13

 آیین مندی  انجام رفتارها طبق یک آداب و اصول چه نام دارد؟   (14

 درست فکر و عمل  اشاره دارد.  ی فکر همان عمل است به باور همجوش  نکهیا  (15

 فکر و عمل یهمجوش  اینکه فکر همان عمل است به چه باوری اشاره دارد؟   (16

 ستدر ز خودآگاهی اجتماعی است.واده و دوستان جبررسی تعامالت با خان  (17

 اجتماعی  کدام دسته خودآگاهی است؟ واده و دوستان جز بررسی تعامالت با خان  (18

 درست .استشناختی خودآگاهی  افظه، استدالل، قضاوت جز بررسی توانایی ح  (19

 شناختی افظه، استدالل، قضاوت جز کدام دسته خودآگاهی است؟بررسی توانایی ح  (20

 جمع آوری اطالعات اطالعات جز کدام تکنیک شناختی است؟بررسی علمی   (21

 درست احتماالت است. کیشده باشد، تکن ل یافکار تشک ره یکه از زنج  یفکر  ی چالش برا نیبهتر  (22
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درستزمان است. تیریگام مد  ن یو مهم ، مهم تر ی امور فور نییتع  (23

درستاحساس و نه گفتن است. از، یصادقانه و رک خواسته، ن انیب  یرات مند ج  (24

شده ل یموانع تشک ی انتخاب راهکار و بررس  ان، یسود وز ، یمساله، بارش فکر  انیحل مساله از مراحل ب  (25

درستاست. 

درستاز پاسخ است. یریشگ یخط اول درمان مواجهه و پ  (26

جرات مندی خلع سالح جز کدام مهارت است؟  (27

درستباشد. ی م ی خلع سالح جزء مهارت جرات مند   (28

هر دو مورد خودآگاهی به چه معنی است؟  (29

هر دو م؟ یهست ی شواهد به دنبال چه اطالعات کیدر تکن   (30

درست. میکننده هست د ییشواهد به دنبال شواهد رد کننده و تا کیدر تکن   (31

بارش فکری در کدام مرحله حل مساله تمامی راهکارها صرف نظر از قابلیت اجرا بیان می شود؟   (32

. در مرحله بارش فکری حل مساله تمامی راهکارها صرف نظر از قابلیت اجرا بیان می شود  (33 درست 
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 پاسخاز  ی ریشگ یمواجهه و پ عملی چیست؟  -درمان اختالل وسواس فکری   (34

 درست باشد. یو اجتناب م ی طلب نانیاطم ، یمند  نیی به صورت آ ی رفتار وسواس   (35

 مدیریت زمان  سارقین زمان مفهوم مهم کدام مهارت است؟   (36

 درست است. "زمان  تیریمد "زمان مفهوم مهم مهارت  نیسارق  (37

 ی جرات مند  صفحه سوزن خورده جز کدام مهارت است؟  (38

 درست باشد. ی م ی صفحه سوزن خورده جزءمهارت جرات مند   (39

 تمام موارد  کدامیک جز گام های حل مساله است؟  (40

 درست .است یبه خودآگاه دن یبه عزت نفس رس  یابیگام اول در دست  (41

نقاط قوت   ییشناسا ی به معن ی است. خودآگاه یبه خودآگاه دن یبه عزت نفس رس  یابیستگام اول در د  (42

 درست باشد. ی و ضعف م

 ی خودآگاه گام اول در رسیدن به خودآگاهی چیست؟  (43

 زنجیره احتماالت گر یک فکر از مجموعه ای افکار تشکیل شده باشد، تکنیک مناسب برای چالش چیست؟  (44
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مهم ین امور فوری تعیمهم ترین گام مدیریت زمان چیست؟  (45

اطمینان طلبی وسواس چه نام دارد؟ان در اختالل وابسته بودن به نظر دیگر  (46

درستباشد. یرفتار قابل مشاهده م  ای یبه صورت اعمال ذهن  یوسواس عمل  (47

درستباشند. یبه صورت مزاحم و تکرار شونده م ی وسواس فکر  (48

ساعت 1حداقل عملی چه میزان زمان فرد را در روز می گیرد؟ -وسواس فکری   (49

درست. ردیگ  یساعت زمان فرد را در روز م 1حداقل   یعمل-ی وسواس فکر  (50

اضطرابوسواس های فکری چه هیجانی را در فرد ایجاد می کنند؟   (51

درستاضطراب در فرد خواهند شد.  جادی و ا ند یناخوشا ی ها¬ جانیمنجر به ه  یفکر  یوسواس ها  (52

هر دو مورد ویژگی اصلی رفتار جرات مندانه چیست؟   (53
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