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  رود؟ هاي زير بكار مي به ترتيب براي كداميك از فعاليت» مراجع«و » بيمار«دو اصطالح .1

  مشاوره –روان درماني . ب    راهنمايي –مشاوره . الف  

  مشاوره –راهنمايي . د    روان درماني –مشاوره . ج  

  مراجعان كداميك از فعاليتهاي زير داراي مشكالت حادتري هستند؟. 2

  مشاوره گروهي. د  روان درماني. ج  مشاوره. ب  راهنمايي. الف  

  .بوده است................. اند، در نهايت  طبق نظر كارل يونگ، مشكل اصلي همه بيماراني كه به او مراجعه كرده. 3

    ارزشهافراموش كردن . ب    كسب سرمايه. الف  

  يافتن يك جهان بيني. د    انزوا. ج  

  طبق نظر صاحبنظران ، موضوع اصلي سومين انقالب روانپزشكي چيست؟. 4

  روان درماني فردي. ب    جامعه درماني. الف  

  مشاوره فردي. د    مشاوره گروهي. ج  

  ماهيت فعاليت گروههاي راهنمايي چگونه است؟. 5

  پيشگيري .د  تربيتي. ج  تاديبي. ب  درماني. الف  

  ترين شكلهاي كالسهاي راهنمايي نيست؟ كداميك از موارد زير جزء رايج. 6

  كالسهاي راهنمايي شغلي. ب  كالسهاي آموزش بهداشت فردي. الف  

  كالسهاي خودشناسي. د  كالسهاي شناخت عواطف. ج  

  طبق نظر كارل راجرز، شرط الزم براي ايجاد يك رابطه درماني مناسب چيست؟. 7

  همه موارد. د      رعايت مثبت نامشروط. ج  درك امپاتيك. ب  ريايي بي. الف  

  رفتارهايي چون تعصب يا انحصارطلبي مربوط به كدام گروه رفتاري هستند؟. 8

  .رفتارهايي كه بر خود گروه و گروههاي ديگر آشكار است. الف  

  رفتارهايي كه خود گروه بدان واقف نيست ولي گروههاي ديگر به آن آگاهند. ب  

  خبرند رفتارهايي كه خود گروه به آن واقفند ولي گروههاي ديگر از آن بي. ج  

  .خبرند رفتارهايي كه خود گروه و ديگر گروهها از آن بي. د  

  در كداميك از موارد زير، مراتب مربوط به مراحل پيشرفت كار در مشاوره گروهي رعايت شده است؟. 9

  عمل –امنيت  –مسئوليت  –پذيرش . ب  ختتامعمل و ا –مسئوليت  –پذيرش  –امنيت . الف  

  اختتام –عمل  –مسئوليت  –امنيت . د  اختتام –عمل  –امنيت  –پذيرش . ج  

  مربوط به كدام مرحله از مراحل تكامل گروه است؟» ها متعدد هستند راه حل« اصل . 10

  اختتام. د  كار. ج  انتقال. ب  آميزش. الف  

  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        40404040         -- -- -- --        

        راهنمايي و مشاوره گروهي راهنمايي و مشاوره گروهي راهنمايي و مشاوره گروهي راهنمايي و مشاوره گروهي         

                1211409121140912114091211409    مشاورهمشاورهمشاورهمشاوره        

 -- -- -- --        
        

 3333ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  

   

  ؟نيستعوامل درماني كداميك از موارد زير جزء . 11

  تخليه رواني. د  استقالل فردي. ج  نوع دوستي. ب  ايجاد اميد. الف  

  ارشاد، پيشنهاد و راهنمايي درمانگر به بيماران خود در مورد مشكالت زندگي، اشاره به كداميك از عوامل درماني دارد؟. 12

  انتقال اطالعات. ب    همبستگي گروهي. الف  

  تقليديرفتار . د    عموميت. ج  

  وجود افراد خيالي در ذهن بيمار، زمينه ساز بروز كداميك از مشكالت زير است؟. 13

  فراموشي. د  مشكالت جسمي. ج  سرخوردگي. ب  اختالل رواني. الف  

  كند؟ كداميك از موارد زير از جمله نتايجي است كه شخص بيمار با مشاهده ساير اعضا و كسب بازخورد از آنها دريافت مي. 14

  برد به ماهيت اعضا خارج از گروه پي مي. الف  

  شود با نظر ديگران نسبت به خودش آشنا مي. ب  

    شود با نظر ديگران نسبت به خودشان آشنا مي. ج  

  شود با اعضا خارج از گروه آشنا مي. د  

  ؟گردد نميداري در رفتار بيمار  چه كسي معتقد است روان درماني باعث تغيير معني. 15

  دال. د  راجرز. ج  كاركوف. ب  نكآيز. الف  

  شرط دوست داشتن ديگران چيست؟» اريك فرام«طبق نظر . 16

  دوست داشتن خود. ب  اينكه ديگران ما را دوست داشته باشند. الف  

  ديگران افرادي محترم باشند. د  برخورداري از عزت نفس باال. ج  

  ي بيشتري دارد؟با كداميك از مفاهيم زير همخوان» عزت اجتماعي« اصطالح . 17

  سازگاري درون گروهي. ب    محبوبيت گروهي. الف  

  مقبوليت فردي. د    تشخص گروهي. ج  

  هاي زير بيشتر است؟ در كداميك از وضعيت) آشكار(احتمال بروز خصومت و تعارض . 18

  گروه كاري. د  گروه همبسته. ج  گروه متخاصم. ب  گروه ناهمبسته. الف  

  باره تخليه رواني صحيح است؟كداميك از عبارات زير در. 19

  تخليه رواني يك پديده فردي است. ب  تخليه رواني در خال ممكن است. الف  

  شود تخليه رواني مايه آزار روحي مي. د  كند تخليه رواني بيشتر در محيط امن بروز مي. ج  

  .است..................... روان درماني اگزيستانسياليستي ، اساساً متمركز بر . 20

  انسان. د  جامعه شناسي. ج  شناخت شناسي. ب  بودن شناسي. الف  

  .باشد مي............................. توان از آنها در گروه درماني پويا استفاده كرد،  از جمله مراجعاني كه مي. 21

  برند افرادي كه از كمبود اعتماد به نفس رنج مي. ب    بيماران پارانوئيدي. الف  

  افراد روان پريش. د  العاده خودشيفته  افراد فوق. ج  
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  :شود، عبارتست از از جمله مهمترين معيارها كه براي تشخيص گروه ناموفق از آنها استفاده مي. 22

  سازگاري اجتماعي. ب  تعداد جلسات نشست گروهي. الف  

  برخورداري از اهداف. د    ترك زودرس. ج  

  يابد؟ افزايش ميدر چه حالت احتمال ترك گروه توسط فرد . 23

  .كند باشد كند بيشتر از آنچه براي گروه فدا مي آنچه فرد از گروه كسب مي. الف  

  .كند باشد كند كمتر از آنچه براي گروه فدا مي آنچه فرد از گروه كسب مي. ب  

  .شود زماني كه همبستگي گروهي تهديد مي. ج  

  .وقتي اعضاي گروه افراد متعهد نباشد. د  

  دهد؟ ، يادگيري چه زماني رخ مي» عدم توازن«  طبق نظريه. 24

  وقتي فرد در گروه نامتجانس قرار گيرد. ب  زماني كه انسان دچار عذاب رواني شود. الف  

  وقتي فرد در يك حالت عدم تعادل قرار گيرد. د  زماني كه نيازهاي رواني برآورده شود. ج  

  :عبارتند ازدر هر گروهي، عمدتاً دو نقش رهبري وجود دارد كه . 25

  نقش ناظر –نقش حامي . ب  نقش حامي –نقش مدير . الف  

  نقش حامي –نقش محرك . د  نقش ناظر –نقش محرك . ج  

  چيست؟» ماراتون « از جمله ويژگيهاي گروه درماني از نوع . 26

  مدت نشست كوتاه است. ب    تعداد اعضا كم است. الف  

  زياد است ها تعداد نشست. د  ها طوالني است مدت نشست. ج  

  گيرد؟ در چه زماني ابتكار عمل به طور مساوي در اختيار اعضاي گروه قرار مي. 27

  .وقتي تماس چشمي درمانگر با اعضاي گروه به طور مساوي باشد. الف  

  .زماني كه اعضاي گروه همجنس باشند. ب  

  .زماني كه اعضاي گروه از دانش برابر برخوردار باشند. ج  

  .ه از پيشينه تجربي يكساني بهره ببرندوقتي اعضاي گرو. د  

  هاي يك گروه درماني چقدر است؟ حداقل تعداد نشست. 28

  .بر حسب شرايط متفاوت است. د  پنج جلسه. ج  هشت تا ده جلسه. ب  بيست جلسه. الف  

  صحيح نيست؟» بازي درماني گروهي « كداميك از موارد زير درباره . 29

  .گيرد اهداف گروهي مورد توجه قرار مي. ب  .ن استتكيه درمان بر تك تك كودكا. الف  

  .فعاليت هر يك از كودكان ربطي به سايرين ندارد. د  .شود بر همبستگي گروه تاكيد نمي. ج  

  شود؟ كمك به تجديد قواي مراجع معلول براي اينكه به حداكثر سودمندي براي خود و جامعه برسد، چه ناميده مي. 30

 روانپزشكي گروهي. د  مشاوره گروهي. ج  درمانيگروه . ب  توانبخشي. الف  
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