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  https://t.me/hushmandsazi_group      سواالت همراه با جواب صحیح  ردیف

1 
  .ارزش هاي اخالقی و اشراف به آنان، ویژه خودآگاهی معنوي است

  درست

2 
  ؟ نمی باشد زیر استرس تحصیلی ناشی از کدام یک از موارد

  آرمان گرایی

3 
  . است بد چیز یک ضرورتاً استرس در نوجوان و در هـر کسی

  ادرستن

4 
  آشفتگی خواب جزو کدام از نشانه هاي استرس است؟

  جسمانی

5 
  .اصل بازداري موجب افزایش رفتار غیرصبورانه می شود

  غلط

6 
  شود؟اصالح عادات غلط و رشد عادات مثبت، با آموزش کدام مهارت میسر می

  مدیریت خود

7 
  شود؟ت مثبت، با آموزش کدام مهارت میسر میاصالح عادات غلط و رشد عادا

  مدیریت خود

8 
   اضطراب تحصیلی به کدام یک از موارد زیر ارتباطی ندارد ؟

  نمسااله

9 
  اطالع از میزان هوش هیجانی فرد مربوط به کدام نوع از خودآگاهی است؟

  عاطفی

10 

افراد در صورتی که عزت نفس مطلوبی نداشته باشند، فاقد توانایی ابراز وجود باشند دچار استرس 
  .تحصیلی و در نهایت استرس امتحانات خواهند شد

  درست

11 

ا و نامالیمتی ها می دانند و در افرادي که اعتمادبنفس مطلوبی ندارند، خود را مقصر و عامل شکست ه
  .نهایت بصورت افراطی دست به مالمت خود می زنند

  درست

12 
  .هاي مشترك گاهی مانع از اثربخشی آموزش به وسیله همتایان میشودافکار و دغدغه

  غلط
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13 
    است؟ کدام دهد کاهش را یادگیرندگان اقدام آموزشی مناسب، که می تواند استرس تحصیلی

   وثرمدیریت م

14 
  درصدي هم قابل قبول اند. این ویژگی چه نام دارد؟ 80اهداف مطلوب، در صورت برآورد 

  انعطف پذیري

15 

اهمیت بارش افکار به گفتن راه حل هایی است که در وهله اول به ذهن نمی آیند. لذا هر چه بکرتر، 
  .بهتر

  درست

16 
  دام است؟آل کاولین اقدام براي تغییر و رسیدن به خود ایده

  شناخت خود

17 
  اولین گام در مدیریت زمان چیست؟

      تنظیم اهداف

18 
  .این گروه می تواند مشتمل بر تعداد از دانش آموزان مدرسه باشند و نه فقط یک کالس

  درست

19 

بدون تنظیم اهداف توانایی مدیریت زمان را نخواهیم داشت. ما باید متوجه شویم که قرار است براي 
  .ري و چه هذفی، زمان صرف کنیم تا بتوانیم آن را مدیریت کنیمچه کا
  درست

20 

برنامه آموزشی همتایان بایست منطبق بر توانایی و زمان آنان باشد و امور سخت و خارج از کنترل و 
  .حساس را نباید به آنان سپرد

  درست

21 
  ؟گویندهاي مختلف دارد، چه میبه برداشتی که فرد از خود در زمینه

  خودپنداره

22 

پذیرش مشکل در واقع تسلیم شدن در برابر شرایط و ناشی از عدم انفعال و ناتوانی در مدیریت 
  .هیجانات است

  درست

23 

تا قبل از پله پنجم، کودك یا حضور ندارد، و یا اگر دارد مکلف است و نقشی در امور ندارد و 
  .نیست مشورت  مورد
  درست
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24 
  .است همتایان طریق از آموزش براي گزینه بهترین پیداکردن هاي راه  تحلیل شبکه همتایان یکی از

  صحیح

25 
  ودآگاهی افراد است؟تشخص و هویت یابی از الزامات خ

  صحیح

26 
  .تشویق عامل بیرونی موثر بر ارتقاي مهارت مدیریت خود است. گزینه هاي دیگر درونی اند

  درست

27 

هاي آموزشی براي مقطع ابتدایی و دبیرستان، بر کدام ویژگی محتواي ارتقایی نماد تفاوت برنامه
  داللت دارد؟

 رشدمدار بودن

28 
  .هاي ارتقایی رعایت شده استتالیف برخی از مهارتتفیک مقاطع تحصیلی در 

  نادرست

29 
  هاي متوالی در راستاي رسیدن به رفتار صورانه چه نام دارد؟تقویت تفکیکی تقریب

  شکل دهی

30 
  .تمام داستان هاي موجود در کتابچه هاي ارتقایی نماد، براساس سرگذشت واقعی نقل شده اند

  درست

31 

آموزش ارتقایی از نقص برنامه هاي قبلی است. دوره نماد، تمرکز اصلی خود را  تمرکز بر درمان بجاي
بر ارتقا گذاشته است و نه درمان. در رویکرد درمان، جمعیت زیادي از دانش آموزان نادیده گرفته می 

  .شوند
  درست

32 
  .دي مربوط به شناخت است و کاهش آن، جز نشانه هاي شناختی خشم می باشتمرکز یک مولفه

  درست

33 
  .حواسپرتی، گیجی و عدم تمرکز جز نشانه هاي رفتاري استرس می باشند

  درست

34 
  .خشم در ذات خود، هیجانی منفی نیست

  صحیح

35 
خود انگیزشی از درون آدمی شروع می شود. ممکن است حتی محیط براي فرد مشوق و فراهم نباشد، 

  .ی افتداما او با اتکا به محرك هاي درونی، به تکاپو م
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  درست

36 
  .هاي مدیریت خود استخودکنترلی یکی از مولفه

  صحیح

37 

در این پله، کودکان فقط حضور دارند که جلوي نقد گرفته شود و تفاوتی با سایر اقالم حاظر در صحنه، 
  .مانند تخته و نیمکت ندارند. صرفاً جهت تزئین بکار می روند

  درست

38 
  .دور تر از ذهن باشد، بهتر استدر بارش افکار، هر چه راه حل 

  درست

39 
  .در پله اول، کودك فقط به کار گرفته می شود. نه مطلعند و نه مورد مشورت

  درست

40 

در پله چهارم دانش آموزان از امور مطلع هستند، اما در تغییر آن دخالتی ندارند. در واقع مکلف اند 
  .ست را انجام دهندکه چیزي که به آنان گفته شده ا

  درست

41 
  شوند؟در پله دوم نردبان هارت، کودکان به چه شکلی دیده می

  تزئین کار

42 
  ؟است نشده در تالیف محتوایی ارتقایی نماد به کدام مورد توجه

  جامعیت

43 

در تدوین محتواي ارتقایی نماد، جهت فهم هر چه بشتر مباحث، سرگذشت هاي خیالی از دانش آموزان 
  .قیدشده است

  غلط

44 

در خود تنظیمی، افراد خود را از نگاه بیرونی مشاهده میکنند، در مورد خود داوري و قضاوت کرده 
   .اعمال خود واکنش نشان می دهند به و

 درست

45 

نوي فرد سعی دارد مبدا و مقصد وجود خود را بیابد و خود را بر این اساس معنا می در خودآگاهی مع
  . کند

  درست
  ها آموزش داده شوند؟در دوره ارتقایی نماد، باید چه تعدادي از مهارت 46
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  عنوان10

47 
  .ي نظرات را باید روي تخته نوشتدر روش بارش افکار، عمده

  نادرست

48 

اي، دانش آموزي که بیشترین فلش به سمت اوست، باید از انتخاب هاي ما هدر روش گروه نگار دایر
  .حذف شود

  غلط

49 
  .در فاجعه پنداري افراد موقعیت را خارج از توان و تحمل خود می پندارد

  درست

50 
  گذاري نباید موردتوجه باشد؟در فرایند مدیریت خود، چه عواملی در هدف

  آرمان گرایی

51 
  خودآگاهی، فرد به دنبال معناي فهم معناي زندگی است؟ در کدام نوع از

  يمعنو

52 
  شوند؟در کدام پله از سطوح مشارکت نردبان هارت، کودکان فقط به کار گرفته می

  پله اول

53 
  در کدام پله از سطوح مشارکت نردبان هارت، کودکان مطلع ولی مکلف اند؟

  پله چهارم

54 
  گیرد؟در کدام پله، اولین بار کودك مورد مشورت قرار می

  پنجم

55 
  اعتنا بود؟ت تکیه کرد و به نقاط ضعف بیدر هنگام تالش براي ارتقاي خود، بایست روي نقاط قو

 خیر

56 
  .هاي نهان در مدرسه، از طریف همتایان، زمان بر استدسترسی به گروه

  غلط

57 
  راهبردهاي سازگانه باید با چه چیزي سازگار باشند؟

  شخصیت

58 
  راهبردي که در آن فرد تقصیر را به گردن دیگري می اندازد، چه نام دارد؟

  فرافکنی
  .روش الگویی، یکی از روش هاي یادگیري صبر در دانش آموزان است 59
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  صحیح

60 
  ستودنی ترین نوع صبر، کدام است؟

  صبر روحی

61 

 و شده نوشته اصلی هاي ساخه روي بر  سر ماهی، جایگاه نوشتن چالش و مسئله ما است. علل اصلی
  .شاخه هر هاي استخوان روي بر ریزتر دالیل
  درست

62 
  .همتا برابر با سرعت انتقال از معلم به دانش آموز است قال اطالعات در گروهسرعت انت

  غلط

63 

شکل دهی فرایندي است که به مرور رفتار ها را به هدف مورد نظر تبدیل می کند. در این روش 
  .رفتارهاي نزدیک به هدف نهایی مورد تشویق و تقویت قرار می گیرد

  درست

64 
  کدام یک از موارد زیر نمی شود؟ شناخت هیجانات منجر به

  شناخت مسائل

65 

هاي سنجیده، به ناچار با مشکالتی مواجه خواهد ریزيصبر این است که فرد بداند با وجود تمام برنامه
  .شد

  صحیح

66 

هاي سنجیده، به ناچار با مشکالتی مواجه خواهد ریزيصبر این است که فرد بداند با وجود تمام برنامه
  .شد

  صحیح

67 
  صبر روحی بر کدام یک از موارد زیر داللت ندارد؟

  يبیمار

68 
  .صبر، به معناي درون ریزي احساسات و هیجانات ناراحت کننده است

  غلط

69 
  .کندشود؛ فقط مدیریت آن را آسانتر میصبر، مانع از افراط و تفریط نمی

  غلط

70 
  اسازگارانه مدیریت هیجان می شود؟ضعف در اعتماد به نفس موجب کدام مورد از راهبردهاي ن

  مالمت خود
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71 
  به کدام باور غلط در مورد صبر اشاره دارد؟ "هیچ وقت نمیتوانم صبور باشم" عبارت

  نادیده گیري شواهد متناقض

72 
  عدم پذیرش تقاضاهاي غیرمعقول دیگران، از نشانه هاي کدام عامل مدیریت خود است؟

  قاطعیت ورزي

73 
   .ن، کتاب هایی براي مدیران نیز تالیف شده استعالوه بر معلما

  درست

74 
  ..یابدفردي در گروه کاهش میهاي همتا، اعتماد بینعلی رغم افزایش مشارکت با بکارگیري گروه

  غلط

75 
  شود، چه نام دارد؟صبري میغیرقابل تحمل پنداشتن موقعیت ها که منجر به بی

  فاجعه سازي

76 
  ر بر کدام یک از موارد زیر نیست؟فرایند خودتنظیمی ناظ

  خودانگیزشی

77 

فرد توانایی کافی در تمرکز بر یک موضوع خاص ندارد، به راحتی حواسش پـرت می شـود، در 
 سازماندهی و برنامه ریزي منطقی مشکل دارد، و گیج یا غیر منطقی به نظر می رسد.

   مورد فوق جزو کدام یک از نشانه هاي استرس است؟
  رفتارياي نشانه ه

78 
  .قلدري از مشکالت رایج در سنین مدرسه است

  تدرس

79 
  هاي خشم در افراد است؟کاهش تمرکز از کدام نشانه

 نشانه هاي شناختی

80 
  کدام گزینه مربوط به خودآگاهی روانی نمی باشد؟

 ریسک پذیري

81 
  کدام مورد از احساسات شایستگی دانش آموزان نیست؟

  احساس زیبا بودن

82 
  هاي زیر جز عوامل بیرونی موثر ارتقاي مهارت مدیریت خود است؟کدام مورد از گزینه

  تشویق
  کدام یک از عوامل موثر بر ایجاد هیجانات است؟ 83
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  هرسه مورد

84 
  کدام یک از عوامل موثر بر ایجاد هیجانات است؟

  هرسه مورد

85 
  ؟نیست کدام یک از موارد زیر جز مولفه هاي اصلی خودانگیزشی

  محرك بیرونی

86 
  کلیدي ترین راهکار براي کسب خودآگاهی شغلی معلمان در کالس درس کدام گزینه است؟

  بازخوردگیري از دانش آموزان

87 
  کدام عنوان جزء مهارت هاي منظومه رشد نیست؟

  خودآگاهی

88 
  کدام مهارت جزء مهارت هاي شناختی اجتماعی دوره ارتقایی نماد نیست؟

  يخشایشگرب

89 
  کدام یک از موارد زیر جز عناصر تشکیل دهنده خودآگاهی نیست؟

  موفقیت شغلی

90 
   ؟  نیست کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی هاي یک خانواده ي امن

  بازخواست کردن

91 
  ؟نیست گري بارش افکارهاي تکنیک تسهیلکدام یک از موارد زیر، جز ویژگی

  پیدا کرده راه حل قطعی

92 
   یک از ویژگی هاي زیر در دانش آموزانی که ترس از شکست تحصیلی دارند دیده می شود؟کدام 

      فشار والدین

93 
  ؟نیست اجتماعی هايآسیب برابر در مراقب حوزه هايبرنامه ضعف نقاط از زیر، موارد از  کدام یک

  عدم تمرکز بر درمان

94 
  .گروه همتا، حتماٌ نباید از درون کالس انتخاب شوند

  صحیح

95 
  .گزینه برتر براي احراز دانش آموز همتا، لزوماً دانش آموز ممتاز و درسخوان کالس نیست

  صحیح

96 
  .گوینده ي این عبارت تجربه هاي قبلی خود که توانسته صبوري کند را نادیده می گیرد

  درست
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97 

. حل مسئله بر شناسایی مدیریت عادات و برنامه هاي روزمره در بطن مهارت مدیریت خود جاي میگیرد
مشکالت، تنظیم شناختی هیجان بر شناخت احساسات و مدیذیت هیجانانت و صبر بر تاب آوري در برابر 

  .مشکالت اشاره دارند
  درست

98 
  شود؟مسئله اصلی در نمودار استخوان ماهی، روي کدام قسمت ماهی نوشته می

 سر ماهی

99 
  .امر عرفی است نه یک حق مشارکت دادن دانش آموزان در مدرسه، یک

  نادرست

100 

مشارکت، حق کودکان است و بایست به آنان داده شود. دانش آموزان حق دارند در تغییر مکان مادي 
  .و معنوي که در آن حضور دارند، مشارکت کنند

  درست

101 

ط به مشارکت، فقط مختص دانش آموزان دوره ابتدایی است و بایست در دوره متوسطه همه امور مربو
  .مدرسه به خود نوجوانان واگذار شود

  نادرست

102 
  کدام گزینه است؟ "حاسبوا قبل ان تحاسبوا"مصداق 
  یلخودکنتر

103 
  .مصداق عبارت مذکور که به حسابگري از خود می پردازد، همان کنترل بر امور خود است

  درست

104 

و شغلی خود را ترمیم کند که معام همواره در تعامل است و زمانی می تواند خودآگاهی اجتماعی 
  .نظرات فراگیران خود را در مورد اقداماتش بداند و معایب خود را اصالح نمایند

  درست

105 
  .منظومه رشد، داراي دو مهارت در دوره ارتقایی نماد است. حسن گزینی و خیر گزینی

  درست

106 
  باشد؟می هیجان مدیریت راهبردهاي  نشخوار فکري جز کدام

  هاي ناسازگارانهراهبرد

107 
  هاي ارتباطی در خودآگاهی از طریق کدام روش زیر ممکن نیست؟نقویت مهارت

  ننوشت
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108 
  .نیاز به شایستگی فقط با موفقیت در امتحانات تامین می شود

  غلط

109 

هر چه تعداد جهت فلش به سمت یک اسم یا دایره بیشتر باشد، آن فرد گزینه بهتري براي انتخاب جهت 
  .موزش همتایان می باشدآ

  درست

110 
  .همتایان، توان حل همه مشکالت دانش آموزان در مدرسه را ندارند

  صحیح

111 
  . میگوییم سازگارانه راهبرد یک را آن باشد، همراستا افراد  راهبرد با شخصیت هنگامی که یک

  درست

112 
  .بودن اجراي آن استیکی از نقاط ضعف آموزش همتایان، پرهزینه

  غلط
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