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 . . . . . . . . . . . . 2رویارویی با یک موقعیت جدید است که از نظرعاطفی و روانی فرد را دچار مشکل می کند .استرس

 . . . . . . . . . . 1به معنی آن است که فرد با انجام دادن یکسري تکالیف احساس مفید بودن داشته باشد .احساس کفایت

 ............ 3به معنی ترس ناشناخته نسبت به آینده است  .اضطراب

 4احساس حقارت باعث توقف در رشد می شود .نادرست

 5احساس حقارت به اندازه طبیعی در انسان باعث پیشرفت می شود .درست

 6احساس حقارت به چه مفهومی است ؟ خود کم بینی فرد و احساس ناتوانی فرد نسبت به دیگران
 7احساس حقارت ناشی از چه عواملی است؟ روانشناختی و جسمانی

 8احساس حقارت ناشی از دو عامل است  .عامل اول  ...............و عامل دوم جسمانی است .روانشناختی

 9احساس حقارت ناشی از دو عامل است .عامل اول روان شناختی و عامل دوم  ...................است  .جسمانی

 21احساس حقارت ناشی از :جسمی روانی

 22احساس کفایت یعنی؟ دادن یکسري از تکالیف مدرسه و احساس مفید و شایسته
داشتن

 21از جمله ترس هایی که در کودکان معطوف به خودشان می باشد کدام یک است؟ تکالیف رشدي

 23از جمله نشانه هاي افرادي که دچار عقده حقارت هستند جستجوي اهداف نامعلوم  ،رفتارهاي انتقام جویانه و
 ....................می باشد دوري گزینی از جمع

 24از جمله نشانه هاي افرادي که دچار عقده حقارت هستند جستجوي اهداف نامعلوم ،دوري گزینی ازجمع و
 ....................می باشد.

رفتارهاي انتقام جویانه

 25از خود بیگانگی از دو جنبه قابل بررسی است آن جنبه ها کدامند؟ نسبت به خود نسبت به فرهنگ جامعه

 26از خود بیگانگی از دو جنبه نسبت به خود و نسبت به  . . . . . . . . . . . . .قابل بررسی است .فرهنگ جامعه

 27از دالیل افسردگی  ..................و  ............................می باشد بی هدفی  -عدم حل و فصل گذشته

 28از دالیل ایجاد تکبر و غرور کدام یک می باشد؟ ضعف ارزش هاي اخالقی

 29از راه هاي برخورد با تکبر نوجوانان  ....................است همه موارد
 11از راهکارهاي مربوط به حذف حسادت زمینه اي که فرد دارد و می تواند او را جلو ببرد اشاره به چه دارد؟ ظرفیت
ها

 12از شرایط الزم براي برقرار رابطه حسنه .................است .همه موارد

 11از نشانه هاي دانش آموزان مایوس و ناامید  . . . . . . . . . . . . .می باشد .نداشتن اهداف واقعی

 13از نشانه هاي فردي که دچار گناه وجودي شده است می توان فقدان آزادي و  . . . . . . . . . .را نام برد .احساس
عدم مسئولیت

 14از نظر اخالقی قضاوت هاي یک نوجوان کم کم همه جانبه و منصفانه می شود .درست

 15از ویژگی هاي اختصاصی دانش آموزان ابتدایی دوست یابی همنوایی با گروه و  ...................می باشد.
کنجکاوي

 16استرس به معنی ترس ناشناخته نسبت به آینده است .نادرست

 17استرس به معنی رویایی با یک موقعیت جدید که از نظر عاطفی روانی فرد را دچار مشکل می کند .درست

 18استرس رویارویی با یک موقعیت جدید است که از نظر  ............فرد را دچار مشکل می کند عاطفی روانی

 19استرس رویارویی با یک موقعیت جدید است که از نظر عاطفی و  ............فرد را دچار مشکل می کند روانی

 31استرس محرك انسان است ولی وقتی بیش از حد شده خطرناك بوده  . . .فرد را از مسیر اصلی رشد خارج می کند

 32استفاده دانش آموزان از توانایی هاي ذهنی براي حل مسائل مربوط به کدامیک از مراحل روانشناختی است؟ مرحله
عینی

 31اضطراب به معنی ترس ناشناخته نسبت به آینده است .درست

 33اضطراب به معنی رویارویی با یک موقعیت جدید است که از نظر عاطفی و روانی فرد را دچار مشکل می کند.
نادرست

 34اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی جسمانی ایجاد می کند .نادرست

 35اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی جسمانی ایجاد نمی کند .درست

 36اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی روان شناختی ایجاد نمی کند .نادرست

 37اعتیاد یک نوع وابستگی دارویی و یا روانشناختی به یک مساله است .درست
 38افرادي که بر حسب عادت دچار بزهکاري می شوند نتیجه محیطی است که این افراد زندگی می کنند .درست

 39افرادي که به طور ناگهانی دچار بزهکاري می شوند فطرتا بزهکارند .نادرست

 41افسردگی به مفهوم ماندن در گذشته همراه با درجازدگی و ناتوانی روان شناختی است .درست
 42اگر بچه ها را بدون شرط بپذیریم چه چیزي کنار می رود؟ مکانیسم دفاعی

 41اگر فردي دچار گناه وجودي شده احساس عدم مسئولیت و فقدان  . . . . . . . .می کند .آزادي

 43انجام درست تکالیف دانش آموزان و احساس شایستگی و مفید بودن شان بیانگر  . . . . . . . . . .آنان است .احساس
کفایت

 44اولین گام در مقابله با بزهکاري برگزاري آزمون براي شناخت وضعیت روان شناختی دانش آموزان است .درست

 45اهداف افراد مایوس و ناامید عمدتا  ...............است تخیلی
 46اینکه افراد احساس ناتوانی نسبت به شرایط عمومی خود داشته باشند و بیشتر در تالش براي حذف دیگري باشند

بیانگر کدام یک از علل حسادت می باشد؟
ضعف درونی

 47اینکه افراد به خاطر پایین بودن تحمل و بردباري و خستگی زندگی ،حذف خود را راحتی تلقی می کنند ،اشاره به
کدام عامل زمینه ساز خودکشی دارد؟ غیرمنطقی عمل کردن

 48اینکه افراد تالش می کنند تا جایگاه بهتري نسبت به دیگران پیدا کنند مربوط به کدام یک از علل حسادت

است؟ مقام پرستی
 49اینکه دانش آموزان نقش هاي متعددي دارند و معلمان و کارکنان نیز هر کدام انتظارات متفاوت معضلی به نام
 .................................پیش می اید؟
تعارض نقش ها

 51اینکه دانش آموزان نقش هاي متعددي دارند و معلمان و کارکنان نیز هر کدام انتظارات متفاوت معضلی به نام . .
 . . . . . . . . . .پیش می آید .تعارض نقش ها

 52با فعال شدن حاالت اضطرابی فرد به سراغ  ....................می رود مکانیسم هاي دفاعی

 51با نقاشی چه چیزي می توان فهمید؟ نگرانی کودك

 53بچه ها در مدرسه عامل یا عمل کننده هستند .نادرست

 54براساس استاندارد جهانی چند درصد از دانش آموزان احتیاج به مداخله جدي و توجه خاص دارند؟  21تا  11درصد

 55براساس کدام تکنیک می توانیم کمک کنیم تا بچه ها مثبت ها منفی ها را ببینند و اینکه کجا متوقف شده اند و
چگونه باید حرکت نمایند؟ ترسیم خط زندگی

 56براساس مندرجات سند بنیادین کدامیک از ارکان ذیل بیشترین نقش را در کمک به دانش آموزان دارند ؟ معلمان

 57براي ایجاد معیار درست در بچه ها چه اقداماتی الزم است؟ همه موارد

 58براي اینکه کمک نماییم نوجوانان از مشکل روانشناختی تنبلی عبور نمایند اول از همه چه باید ؟ تشخیص درست

 59براي تصحیح روش آموزش در راستاي حل مشکل تنبلی راهکار چیست؟ همه موارد

 61براي جلوگیري از سستی بچه ها در مدرسه چه باید کرد؟ کمک به بچه ها تا اهداف کوتاه مدت تعیین نمایند

 62براي مقابله با بزهکاري چه کارهایی باید انجام شود؟ همه موارد

 61بررسی مداوم توان مندي هاي دانش آموزان یکی از الزامات کنترل  ...................است احساس حقارت

 63برون ریزي احساسات ناگهانی فرد در حل نا صحیح تعارضات درونی چیست؟ پرخاشگري

 64بعد از ورود دانش آموز به مدرسه تفکر به مرحله عینی می رسد .درست

 65بهترین کمکی که می توان براي عبور از مراحل مربوط به ایجاد ترس در کودکان کرد ،چه می باشد؟ آشنا کردن
آنها با وظایف رشدي

 66بهداشت روان در چند حوزه مورد بررسی قرار می گیرد؟ چهار حوزه

 67بهم ریختگی روان شناختی با ورود به نوجوانی به وجود می آید .درست

 68بهم ریختگی روان شناختی و جسمانی دانش آموزان در دوره نوجوانی
نشانه  ............................است بلوغ

 69پایه اصلی کار در امنیت اما و اگرها است .درست

 71ترس ناشناخته نسبت به یک موقعیت جدید را  ..................می گویند .اضطراب

 72تضاد درونی دانش آموزان در زمینه هاي اجتماعی و خانوادگی و مدرسه کدام رفتار را در دانش آموزان تقویت
می کند؟ پرخاشگري

 71تعارض نقش ها باعث افزایش  ..........................در دانش آموز می شود استرس

 73تفکر انتقادي یعنی ؟ یعنی آنچه را می بینند بدون توجه به زمان و مکان مورد نقد
و بررسی قرار می دهند
 74تنبلی از نوع محدود یعنی  . . . . . . . .در یک زمینه خاص

 75تنبلی که به دلیل وضعیت جسمانی است ناشی از چیست؟ اختالل در ترشح هورمون ها

 76توانمند سازي اولیا به چه معناست؟ نوع تعامل و شیوه فرزند پروري را بهبود ببخشند

 77توجه به بهداشت روان در مدارس مستند به کدامیک از بندهاي سند تحول بنیادین است؟ – 4
 78توجه به ویژگی اطاعت پذیري دانش آموزان در دوره ابتدایی کدامیک از گزینه هاي زیر را در دوره هاي باالتر  9تا
 22سال به دنبال دارد؟ انعطاف پذیري و تعامل منصفانه
 79توجه خاص به محوریت دانش آموز یعنی . . . . .
براي مداخالت آموزشی و روانشناختی باید به استعداد او
توجه ویژه داشت.

 81توجه خاص به محوریت دانش آموزان در مدرسه بیانگر  ................................است .کارآمدي

 82توجه صرف به آموزش مندرج در کتاب داشته باشد با شکست مواجه نمی شود .نادرست
 81توقف در رشد یعنی؟ عقده حقارت

 83توهین و تهمت توسط معلم و ناظم به کودك چه نتایجی دنبال دارد؟ کودك به این نتیجه می رسد رفتارش بزهکارانه
است و به
دنبال انتقام می باشد.

 84جاه طلبی و خودخواهی نسبت به دیگران مربوط به کدام مشکل روانشناختی در نوجوانان می باشد؟ تکبر و غرور

 85جهت گیري قضاوت هاي ارزشی دانش آموز ابتدایی جهت گیري همراه با انصاف است .نادرست

 86جهت گیري قضاوت هاي ارزشی دانش آموز
ابتدائی جهت گیري همراه با عدالت است .درست

 87چگونه در مدرسه براي دانش آموزان تعارض ایجاد می شود؟ همه موارد
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 88چند درصد بچه ها در دنیا دچار افسردگی می شوند؟  %5تا % 21

 89چه زمانی دانش آموز به مرحله توقف کامل در رشد می رسد؟ وقتی ارتباطش را با مدرسه جامعه و خانواده قطع
کند

 91چه عاملی باعث می شود معلمان دچار سوتفاهم در نحوهی برخورد با دانش آموزان و اولیا بشوند؟ نداشتن دانش
روانشناسی

 92چه عاملی دروازه ورود به ناخودآگاه و دنیاي احساسات و عواطف افراد است؟ رابطه حسنه

 91حساس حقارت ناشی از چه عواملی است؟ روانشناختی – جسمانی

 93خودارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم به چه معناست؟ به عاملیت رسیدن

 94دانش آموز بی قراررفتارهاي ناگهانی زیادي دارد .درست

 95دانش آموزان در چه زمانی داراي کارکرد ذهنی قوي تري می باشند؟ ورود به مدرسه

 96دانش آموزي که به دلیل مشکالت اقتصادي دست به خودکشی می زند با چه هدفی چنین اقدامی می نماید؟ بار
مالی کمتري به خانواده اضافه می شود

 97دانش آموزي که دچار یاس و ناامیدي شده در دنیاي ذهنی خودش نداشته هایش را جست و جو می کند .درست

 98در افسردگی آیتم بسیار مهم که منتج به خود کشی می شود چیست ؟ بی هدفی

 99در بحث اعتیاد نداشتن برنامه کارآمد در مدرسه به مفهوم از دست دادن زندگی در مدرسه است .درست

 211در بحث رفتاري از دسته بندي هاي افراد بزهکار فرد ممکن است فطرتا بزهکار نباشد اما از نظر خلق عصبی است.
درست

 212در حوزه ي توصیف در بهداشت روان . . . .
توصیف دقیقی از مسائل و مشکالت دانش آموزان
توصیف دقیقی از توانمندي و خالقیت دانش آموزان

 211در خصوص ارضاي نیاز به الگو دانش آموزان در واقع ما از چه ویژگی خود بهره می بریم؟ اصالت

 213در راهکارهاي مربوط به حذف حسادت اینکه "کار انجام شده است" اشاره به کدام مقوله دارد؟ موفقیت ها

 214در زمینه حسادت یکی از خطراتی که بچه ها را در سیستم آموزشی تهدید می کند چیست؟ هوش

 215در زمینه حل مشکل تنبلی نوجوانان که مربوط به روش آموزشی در مدرسه می باشد ،کدام راهکار موثرتر است؟
کمک به دانش اموز تا خودش عامل شود

 216در کدام رده سنی اطاعت پذیري دانش آموزان تبدیل به انعطاف پذیري و تعامل منصفانه می شود؟  9تا  22سال

 217در کدام مرحله از زندگی دانش آموزان همراه با بحران است؟ نوجوانی

 218در کدام یک از موارد زیر ایجاد مشکل شناخته شده است؟ ترس

 219در محیط مدرسه در بحث اعتیاد عامل اصلی نبود استاندارد هاي آموزشی و پرورشی است .درست

 221در مرحله ابتدایی دانش آموزان وارد مرحله صوري شده اند .نادرست

 222در مسیر شدن قرار گرفتن یعنی  . . . . . . . . .خودشکوفایی

 221دالیل ایجاد پرخاشگري در مدرسه چه می باشد؟ همه موارد

 223دالیل ایجاد تنبلی در نوجوانان چه می باشد؟ همه موارد

 224دالیل بزهکاري چیست؟ آموزش نادرست اولیا به کودك

 225دلیل دوستی هاي متعدد در دوران ابتدایی نگه داري هاي ذهنی کم دانش آموزان است .درست

 226راهکارهاي جلوگیري از خودکشی چه می باشد؟ همه موارد

 227راهکارهاي حذف حسادت بین بچه ها چه می باشد؟ همه موارد

 228راهکارهاي کمکی باید توسط کدام شخص داده شود؟ مشاور مدرسه یا متخصص

 229رویایی با یک موقعیت جدید که از نظر عاطفی روانی فرد را دچار مشکل میکند چه نام دارد؟ استرس

 211رویایی با یک موقعیت جدید که از نظر عاطفی روانی فرد را دچار مشکل می کند چه نام دارد؟ استرس
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 212زمینه حل مشکل تنبلی نوجوانان که مربوط به روش آموزشی در مدرسه می باشد ،کدام راهکار موثرتر است؟ کمک
به دانش آموز تا خودش عامل شود

 211سرگیجه دلشوره تپش قلب و حالت تهوع از نشانه هاي  . . . . . . . . . . .می باشد .استرس

 213طبق آمار جهانی چند درصد دانش آموزان نیازمند خدمات ویژه و تخصصی در حوزه بهداشت و روان هستند؟ – 11
21

 214طبق راهکار  12 – 4سند تحول بنیادین اموزشو پرورش ما موظفیم که نسبت به توانمند سازي و مباحث مشاوره
اي دانش اموزان توجه ویژ ه اي داشته باشیم .درست

 215طبق راهکار  12 – 4و  3 – 7سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ما موظفیم نسبت به توانمند سازي و مباحث

مشاوره اي دانش آموزان توجه ویژه اي داشته باشیم .درست

 216طبق نظریه کدام یک از روانشناسان احساس کفایت مهم ترین مرحله بعد از امنیت است؟ اریکسون

 217عقده حقارت باعث توقف در رشد می شود .درست

 218عقده حقارت یعنی؟ توقف در رشد

 219عالیمی مانند اهداف نامعلوم و دور گزینی از جمع و رفتار انتقام جویانه ناشی از چیست؟ عقده حقارت

 231عمل متفکرانه اي که براي حذف جسمانی و دنیوي خود انجام می شود ،چه نام دارد؟ خودکشی

 232عملکرد ذهنی باال مربوط به کدام یک از مراحل رشدي زیر می باشد؟ عملیات صوري

 231عملکرد ذهنی سطح باال مربوط به کدامیک از مراحل رشدي زیر می باشد ؟ عملیات صوري
 233فردي که با مکانیزم دفاعی زندگی می کند چه ویژگی هایی دارد؟ همه موارد

 234کارآمدي در مدارس یعنی  . . . .توجه خاص به محوریت دانش اموزان در مدرسه

 235کاهلی و سستی و اهمال در انجام وظایف اشاره به کدام مشکل روانشناختی دارد؟ تنبلی
 236کدام جمله صحیح است؟

وقتی حسادت را ضد ارزش نماییم بچه ها با آرامش بیشتر به
رشد و تعالی خود ادامه می دهند

 237کدام جمله صحیح است؟ ظرفیت زمینه اي است که فرد دارد و می تواند او را جلو ببرد.

 238کدام جمله صحیح است؟
افراد خودمحور نگاهشان نسبت به جهان معطوف به خود
است.

 239کدام جمله صحیح می باشد؟ در ترس ما منبع شناخته شده داریم ولی در اضطراب منبع
ناشناخته است.

 241کدام جمله صحیح نمی باشد؟ دلیل تنبلی در مدرسه جذابیت زیاد دروس است
 242کدام جمله صحیح نمی باشد؟ افراد پرخاشگر همیشه سعی در رعایت حقوق دیگران دارند
 241کدام جمله نادرست است؟
افرادي که به صورت وراثتی بزهکار هستند در زمان بلوغ عالئم
ظاهري در آن ها نمایان می شود

 243کدام گزینه از آسیب ها و مشکالت روانشناختی شایع دانش آموزان است؟ همه موارد

 244کدام گزینه از دالیل ایجاد تکبر و غرور است؟ همه موارد

 245کدام گزینه از مولفه هاي نظاره گر خوب بودن نیست؟ طرح داستان زندگی

 246کدام گزینه آمادگی روانشناختی را شامل می شود؟ داشتن اطالعات گسترده در حوزه هاي روانی ،عاطفی و
اجتماعی

 247کدام گزینه جز دالیل ایجاد پرخاشگري در مدرسه نمی باشد؟ محتواي درسی نامناسب

 248کدام گزینه جزو دالیل خودکشی نمی باشد؟ منطقی عمل کردن افراد

 249کدام گزینه جزو راه کارهاي غلبه بر ترس کودکان نمی باشد؟ برگزاري کالس هاي تقویتی براي دروس سخت

 251کدام گزینه جزو عالئم ترس نمی باشد؟ انتقاد

 252کدام گزینه حوزه تبیین بهداشت روان است؟ تبیین آگاهانه از رفتار و علل هاي آن
 251کدام گزینه صحیح است؟
در سن نه وده ویازده سالگی دانش اموزان انعطاف پذیر و
تعامل منصفانه تري دارند .در سن نه و ده و یازده سالگی وارد
مرحله ي عدالت محوري می شوند.
 253کدام مورد به بزهکاري ناگهانی اشاره دارد؟ گاهی اتفاق می افتد
🔴سواالت مرحله پایانی 🔴
 254کدام مورد جز تقسیم بندي بزهکاري می باشد؟ همه موارد

 255کدام مورد جز راه حل هاي بی قراري است؟ همه موارد

 256کدام مورد جز راه هاي کمکی براي کودك است؟ همه موارد

 257کدام مورد جز عالئم بزهکاري وراثتی می باشد؟ همه موارد

 258کدام مورد جز عالئم بی قراري دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دبستانی است؟ همه موارد

 259کدام مورد جزء عالئم بی قراري در دانش آموزان مخصوصا مقطع ابتدایی است؟ همه موارد

 261کدام مورد درست است؟ مشکالت کودك در خانه یا مدرسهممکن است به دلیل عدم

تحرك و فعالیت باشد

 262کدام مورد مربوط به بزهکاري حقوقی و شرعی نیست؟ درگیري که منجر به صدمه به خود و دیگران می شود.

 261کدام مورد مربوط به بزهکاري روانشناختی می باشد؟ درگیري که منجر به صدمه به خود یا دیگران شود

 263کدام مورد مربوط به راهکارهاي مقابله با بزهکاري نیست؟ مصرف آمفتامین ها

 264کدام یک از جمالت زیر صحیح نمی باشد؟ آیین نامه هاي انضباطی در مدارس امنیت روانی دانش آموزان
را به مخاطره می اندازد.

 265کدام یک از رفتارهاي زیر در روابط درون خانوادگی موجب ترس کودکان می شود؟ رفتارهاي تهاجمی و تهدید
آمیز

 266کدام یک از علل زیر جزء علل روانشناختی ترس در کودکان نمی باشد؟ تمسخر دیگران

 267کدام یک از گزینه هاي زیر از اهکارهاي مربوط به درمان تنبلی نوجوانان می باشد؟ همه موارد

 268کدام یک از گزینه هاي زیر از پیامدهاي مربوط به واقعی بودن نمی باشد؟ کسب تجارب مفید

 269کدام یک از گزینه هاي زیر از دالیل بزهکاري نیست؟ آموزش افراد به دفاع از حقوق خود
 271کدام یک از گزینه هاي زیر از عالئم تکبر در نوجوانان می باشد؟ همه موارد

 272کدام یک از گزینه هاي زیر از هنرهاي کارکنان مدارس در ایجاد بهداشت روان و معیار درست در بچه ها نمی
باشد؟ رهبري

 271کدام یک از گزینه هاي زیر جزو خدمات مشاوره اي اولیاي مدرسه در ارتباط با بهداشت روان نمی باشد؟ کاربرد
مکانیسم دفاعی

 273کدام یک از گزینه هاي زیر جزو راه هاي برخورد با تکبر نوجوانان نمی باشد؟ تعیین اهداف کوتاه مدت
 274کدام یک از گزینه هاي زیر جزو روش هاي درمان تنبلی در نوجوانان نمی باشد؟ کمک به شناخت خود
 275کدام یک از گزینه هاي زیر در عادت به بزهکاري موثر هستند؟ ضریب هوشی

 276کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به ترس منتج از تکالیف رشدي کودکان است؟ همه موارد

 277کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به گفتمان هاي اثرگذار در کاهش خودکشی نمی باشد؟ همدلی

 278کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به منابع ترس در مدرسه می باشد؟ همه موارد

 279کدام یک از موارد ذیل به تحقق بهداشت روان در مدرسه کمک می کند؟ توصیف تبیین ،پیش بینی و اصالح رفتار

 281کدام یک از موارد زیر از علل حسادت می باشد؟ همه موارد

 282کدام یک از موارد زیر از علل حسادت نمی باشد؟ افسردگی

 281کدام یک از موارد زیر جز درمان هاي پرخاشگري نمی باشد؟ حذف تکالیف دشوار

 283کدام یک از موارد زیر جزء عالئم و نشانه هاي استرس می باشد .همه موارد

 284کدام یک از موارد زیر در خصوص بزهکاري رفتاري و خلقی صحیح می باشد؟ همه موارد

 285کدام یک از موارد زیر در خصوص بزهکاري رفتاري و خلقی صحیح می باشد؟ از نظر خلقی مستعد درگیري

 286کدام یک از موارد زیر دالیل افسردگی می باشد؟ همه موارد
🔴سواالت مرحله پایانی 🔴

 287کدام یک از موارد زیرجزء نشانه هاي اعتیاد به مواد مخدر می باشند؟ همه موارد

 288کدام یک از نشانه هاي زیر از عالیم و نشانه هاي اعتیاد نمی باشد؟ نداشتن اعتماد به نفس

 289کدام یک از ویژگی هاي دانش آموزان می باشد؟ همه موارد

 291کدام یک از ویژگی هاي دوران نوجوانی است؟ همه موارد

 292کدام یک از ویژگی هاي زیر مربوط به افراد مغرور و متکبر نمی باشد؟ اعتقاد به مساوات دارند

 291کدام یک جزو دالیل خودکشی می باشد؟ همه موارد

 293کدامیک از تعاریف زیر تعریف بزهکاري از نظر حقوقی شرعی است؟ تضعیف حقوق دیگران و آسیب زدن به فرد یا
اموال آن

 294کدامیک از تعاریف زیر تعریف بزهکاري از نظر روانشناختی است؟ درگیري که منجر به صدمه به خود و دیگران شود

 295کدامیک از تعاریف زیر درباره اضطراب صحیح است ؟ ترس ناشناخته نسبت به یک موقعیت جدید

 296کدامیک از جمالت زیر درست نیست؟ در دوره ابتدایی دانش آموزان قادر به نگهداري حجم می باشند

 297کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل ناشی از احساس حقارت می باشد؟ عامل جسمانی و روانشناختی

 298کدامیک از گزینه هاي ذیل ضرورت توجه به بهداشت روان مدارس را توجیه می کند؟ تغییرات گسترده روان
شناختی در دوره هاي رشدي

 299کدامیک از گزینه هاي زیر از مصادیق اعتیاد نمی باشد؟ بیش فعالی

 111کدامیک از گزینه هاي زیر جز مشکالت شایع روان شناختی می باشد؟ همه موارد

 112کدامیک از گزینه هاي زیر جز موارد نیاز به برنامه در آموزش و پرورش می باشد؟ همه موارد

 111کدامیک از گزینه هاي زیر جز نشانه هاي اصلی خودکشی نمی باشد؟ تغییر رنگ پوست

 113کدامیک از گزینه هاي زیر جزء نشانه هاي اصلی خودکشی می باشد؟ همه موارد

 114کدامیک از گزینه هاي زیر نشانه افراد خودکشی گرا نیست؟ خواندن کتاب هاي غیردرسی

 115کدامیک از موارد زیر از نشانه هاي از خود بیگانگی محسوب می شود؟ همه موارد
 116کدامیک از موارد زیر پرچم موفقیت در مدرسه است؟ شادي و نشاط
 117کدامیک از موارد زیر جز اثرات مواد می باشد؟ همه موارد

 118کدامیک از موارد زیر جز دالیل بزهکاري محسوب می شود؟ همه موارد

 119کدامیک از موارد زیر جز راه کارهاي کمک به خود فرد بی قرار می باشد؟ همه موارد

 121کدامیک از موارد زیر جز راهخ هاي کنترل احساس حقارت در دانش آموزان می باشد؟ همه موارد

 122کدامیک از موارد زیر جز علل بی قراري می باشد؟ همه موارد

 121کدامیک از موارد زیر جز علل بی قراري نمی باشد؟ آشوب طلبی

 123کدامیک از موارد زیر جز علل مشاهده رفتارهاي پرخطر در مدرسه است؟ همه موارد

 124کدامیک از موارد زیر جز عواقب اضطراب می باشد؟ همه موارد

 125کدامیک از موارد زیر جز مفاهیم از خود بیگانگی نسبت به فرهنگ جامعه می باشد؟ همه موارد

 126کدامیک از موارد زیر جز نشانه هاي اعتیاد به مواد مخدر نمی باشد؟ نوشتن داستان هاي غم انگیز

 127کدامیک از موارد زیر جز نشانه هاي خفیف احساس حقارت می باشد؟ همه موارد

 128کدامیک از موارد زیر جز نشانه هاي خفیف احساس حقارت نمی باشد؟ از دست دادن تمام توازن و منع کامل
فعالیت توسط مغز

 129کدامیک از موارد زیر جز نشانه هاي قوي احساس حقارت می باشد؟
از دست دادن تمام توان و منع کامل فعالیت توسط مغز و
نشان دادن رفتارهاي انتقامی توسط فرد
🔴سواالت مرحله پایانی 🔴
 311کدامیک از موارد زیر جز ویژگی هاي دوره اول و دوم متوسطه می باشد؟ همه موارد

 112کدامیک از موارد زیر جزء دسته بندي هاي افراد بزهکار می باشد؟ همه موارد

 111کدامیک از موارد زیر جزء راه کارهاي کمک به رفع استرس در مدرسه می باشد؟ همه موارد

 113کدامیک از موارد زیر جزء نشانه هاي قوي احساس حقارت می باشد؟

از دست دادن تمام توازن و منع کامل فعالیت توسط مغز و
نشان دادن رفتارهاي انتقامی توسط فرد

 114کدامیک از موارد زیر جزء نشانه هاي قوي احساس حقارت نمی باشد؟ تالش زیادي براي هدفی نامعلوم

 115کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی هاي دانش آموز ابتدایی می باشد؟ کنجکاوي

 116کدامیک از موارد زیر منبع اضطراب است؟ همه موارد

 117کدامیک از موارد زیر نشان دهنده اهمیت گستردگی کار آموزش و پرورش است؟ همه موارد

 118کدامیک از ویژگی هاي زیر جز ویژگی هاي دوران نوجوانی است؟ همه موارد

 119کسانی که سعی می کنند بی نقص بودن خود را با ایراد گرفتن از دیگران نشان دهند در محیط مدرسه دنبال
سلطه گري هستند چگونه افرادي هستند؟ مغرور و متکبر

 131کنترل احساس حقارت دانش آموزان مستلزم  .............................می باشد بررسی مداوم توان مندي هاي
دانش آموزان

 132ما در بحث فوق برنامه و اردوهاي دانش آموزي نیازمند دانش هستیم .درست

 131ما در بحث فوق برنامه و اردوهاي دانش آموزي نیازمند نشاط هستیم .نادرست

 133ماندن در گذشته و ناتوانی روان شناختی تعریف کدام یک از گزینه زیر است ؟ افسردگی

 134محوریت دانش اموز در مدرسه یعنی هر دانش آموز یک  ...................می باشد .پروژه

 135مدرسه اي که برنامه ریزي براي ارایه خدمات مناسب نداشته باشد و توجه صرف به آموزش مندرج در کتاب
داشته باشد با شکست مواجه نمی شود .نادرست
 136مشاوران مدارس براي تشخیص درست باید

چه مواردي را لحاظ کنند؟ تشخیص درست با توجه به مداوم بودن عالئم و شدت آنها

 137مشکالت عاطفی مربوط به خودکشی ناشی از چه عاملی است؟ همه موارد

 138مقصود از آمادگی هاي روان شناختی دانش آموزان کدامیک از گزینه هاي ذیل است ؟ همه موارد
 139مکانیسم هاي دفاعی چیست؟ ماسک هایی که به چهره می زنیم

 141منبع اصلی اضطراب امنیت است .درست
 142منشأ اضطراب فقدان  ...........................در خانواده ،مدرسه و اجتماع است .امنیت

 141منظور از اینکه دانش آموزان ابتدائی وارد مرحله عینی شده اند چیست؟ همه موارد

 143منظور از آمادگی هاي روان شناختی داشتن اطالعات در کدامیک از حوزه هاي زیر نمی باشد؟ حوزه علمی

 144منظور از آمادگی هاي روان شناختی داشتن اطالعات در کدامیک از حوزه هاي زیر است؟ همه موارد

 145منظور از آماده سازي آماده کردن دانش اموزان در چه زمینه اي است تا فرد مفیدي براي جامعه باشند؟ همه
موارد

 146منظور از کارآمدي توجه خاص به محوریت دانش آموز است .درست
 147مواد اعتیاد آور به دو صورت طبیعی و  ..................در بازار وجود دارد .صنعتی

 148مواد اعتیاد آور صنعتی
وابستگی  ............................دارد و وابستگی  ...............................ندارد روانی – جسمانی

 149مولفه هاي خودشکوفایی شامل چیست؟ همه موارد
 151مهم ترین مساله در مدرسه در دوران متوسطه اول و دوم پشت سر گذاشتن بحران  ........................می باشد.
هویتی

 152مهم ترین مشخصه اعتیاد به اینترنت و فضاي مجازي  ........................است قطع ارتباط با دنیاي بیرونی

 151مهمترین مشخصه فضاي مجازي قطع ارتباط با دنیاي بیرون است .درست

🔴سواالت مرحله پایانی 🔴

 153می شود فرد خودش نیست اصالت و هم دردي و نیکویی وجود ندارد و فرد تماما در حال تعارض و جنگیدن ترس
از مردن است نتیجه کدام مورد است؟ اضطراب

 154نان به نرخ روز خوردن خود را از دیگران برتر دیدن حقه بازي نشانه  ........................است از خود بیگانگی

 155نقش مدرسه در ایجاد تکبر و غرور در نوجوانان از چه طریقی است ؟ همه موارد

 156واکنش روانشناختی ناگهانی نسبت به مسائلی که با آن روبه رو می شویم و منبع آن براي همه ما مشخص است
چه می باشد؟ ترس

 157وقتی تالش می کنیم تا خود ارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم به چه معناست؟ به عاملیت رسیدن

 158وقتی دانش آموز نتواند نقش خود را به درستی ایفا کند دچار گناه وجودي شده است .درست

 159وقتی دانش آموزي ارتباطش با مدرسه جامعه و خانواده و فرهنگش قطع شود به مرحله  . . . . . . . . . .می رسد.
توقف کامل رشد

 161وقتی مکانیسم دفاعی فعال می شود فرد ودش نیست ،اصالت و هم دردي و نیکویی وجود ندارد و فرد تماما در
حال تعارض و جنگیدن و ترس از مردن است .نتیجه کدام مورد است؟

اضطراب

 162وقتی می خواهیم جایگاه خود را نسبت به دیگران تثبیت کنیم درگیر چه مساله اي هستیم؟ تکبر

 161هر دانش آموز یک پروژه براي مداخالت آموزشی ،روان شناختی و مشاوره اي است .درست

 163همخوانی به چه معناست؟ پذیرش بی قید و شرط

 164یکی از اثرات موقت مصرف مواد  .......................و  ..........................است .دوري از مسائل و مشکالت
 -آرام کنندگی

 165یکی از چالش هاي مدارس در موضوع پیشگیري از اعتیاد  . . . . . . . . . . . . .می باشد .نبود استانداردهاي
آموزش و پرورش

 166یکی از حاالت اسفناك در علل شناسی پرخاشگري کودکان چه می باشد؟ پرخاشگري را ناشی از مشکالت عصب
شناختی بدانیم

 167یکی از دالیل شکست مدارس در ارائه خدمات مناسب به دانش آموزان  ...............................است توجه
صرف به آموزش هاي مندرج کتاب

 168یکی از راه هاي شناسایی افراد افسرده در مدارس  ....................می باشد از طریق پرسشنامه هاي خاص

 169یکی از راه هاي کمک به دانش آموزانی که مشکل اعتیاد دارند  .........................می باشد بازسازي خانواده

 171یکی از رفتارهاي ناپسندي که بر مبناي تالش براي حذف یا شکست دیگران است ،چه می باشد؟ حسادت

 172یکی از ویژگی هاي مواد اعتیاد آور صنعتی دسترسی  ......................و  .......................است بیشتر و تنوع
در نحوه مصرف

