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  ؟ نيستيند مشاوره كدام گزينه در ارتباط با مشاوره درست آهاي فر با توجه به ويژگي. 1

  . فرايندي تصادفي كه بر همگان تاثير يكساني دارد. الف  

  . ريزي شده كه بر همگان تاثير يكساني ندارد فرايندي برنامه. ب  

  . ارتباطي كه به دنبال شفا و درمان است. ج  

  . هاي علمي است ارتباطي اصولي و براساس يافته. د  

  يك از اهداف زير در تمامي انواع راهنمايي و مشاوره مطرح است؟  كدام. 2

  ياري دادن . ب  تغيير در رفتار مراجع . الف  

  افزايش توانايي براي برقراري و حفظ ارتباط . د  افزايش توانايي جهت سازگاري با محيط . ج  

اي را كه در تأسيس دوره  نتوانستند بعضي از اهداف برنامهمشاوران «خوانيد،  در تاريخچه راهنمايي و مشاوره در ايران مي. 3

  توان از علل اين عدم موفقيت دانست؟  يك از موارد زير را مي كدام ».اهنمايي تحصيلي مد نظر قرار داشت برآورده سازندهر

  . ها با درآمد مشكالت مالي و عدم هماهنگي هزينه. الف  

  عدم تمايل به اجراي آزمون بر روي فرزندان آموزان و  همكاري نكردن اولياء دانش. ب  

  آموزان نسبت به كارايي برنامه و عدم همكاري آنها با مشاور  ترديد دانش. ج  

  ها با فرهنگ و هنجارهاي جامعه ايران  برنامه عدم تطابق. د  

  داند؟  در موفقيت جلسات راهنمايي و مشاوره مهم ميرا كارل راجرز مؤسس رويكرد مراجع محوري چه عاملي . 4

  ميزان تخصص و مهارت مشاور . ب    بررسي علل محيطي . الف  

  نوع شناخت مراجع . د    درك مراجع . ج  

  شود؟  مراجع متوجه ميزان فهم سخنان خود از سوي مشاور مي ،يك از انواع پاسخ با استفاده از كدام. 5

  ارزيابانه . د  حمايتي . ج  و تفسيري تعبير . ب  اطالعاتي . الف  

كند و كودك به تمايالت اجتماعي و روابط  هاي جنسيتي ركود مي جنسي در نظريه فرويد فعاليت -در كدام مرحله رشد رواني. 6

  آورد؟  بيروني روي مي

  احليلي . د  مقعدي . ج  دهاني . ب  نهفتگي . الف  

  گري چيست؟  هدف عمده در مشاوره روان تحليل. 7

      درك مشاور و توجه مثبت و غيرمشروط . الف  

  زده شده   دست يافتن به تجربيات واپس. ب  

    دستيابي به نوع شناخت و تفسير مراجع از وقايع . ج  

  گيري مشكل  بررسي نقش محيط در شكل. د  

  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        45454545         -- -- -- --        

        روانشناسي راهنمايي و مشاورهروانشناسي راهنمايي و مشاورهروانشناسي راهنمايي و مشاورهروانشناسي راهنمايي و مشاوره        

                        ))))1217021121702112170211217021((((    سنتيسنتيسنتيسنتي روانشناسيروانشناسيروانشناسيروانشناسي        

 -- -- -- --        
        

 4444ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  آدلر در نظريه خود در مقابل حس حقارت چه حسي را قرار داده است؟ . 8

  تجارب شيرين و خوشايند . ب    ارزيابي زندگي . الف  

  جويي  برتري. د    سبك زندگي . ج  

  طبق نظريه اريكسون مهمترين مشكل نوجوان در اين مرحله چيست؟ . 9

  ابتكار در برابر گناه . ب  صميميت در برابر انزوا . الف  

  زايندگي در برابر ركود . د  يابي در برابر ابهام نقش  هويت. ج  

  شوند؟  ها محسوب مي ها از كدام دسته تقويت كننده انواع خوراكي. 10

  مثبت . د  ثانوي . ج  تعميم يافته . ب  نخستين . الف  

  : اي است كه هاي تقويت ارائه شده توسط اسكينر، برنامه تقويتي پيوسته برنامه با توجه به برنامه. 11

  . شوند تعدادي از رفتارهاي مطلوب تقويت مي. الف  

  . شوند رفتارهاي مطلوب در طي يك فاصله زماني متغير تقويت مي. ب  

  . شوند تمامي رفتارهاي مطلوب تقويت مي. ج  

  . شوند رفتارهاي مطلوب در طي يك فاصله زماني ثابت تقويت مي. د  

  تر است؟  مناسبي كه افكار درهم و برهم و ناراحت كننده دارند كدام روش نمطابق رويكرد رفتارگرايي براي مراجعي. 12

  اظهار وجود . د  شكل دادن . ج  متوقف كردن . ب  انزجار درماني . الف  

  هايي است؟  ك داراي چه جنبهبمثلث شناختي در نظريه . 13

  خود، شناخت و عواطف . ب  خود، جهان و انتظارات از آينده. الف  

  ناخودآگاه، تجارب سركوب شده و فرامن . د  رفتار، عوامل بيروني و تقويت . ج  

  عاطفي، نشانه ايجاد افكار غيرمنطقي چيست؟  -در رويكرد رفتار درماني عقالني. 14

  گذشته فرد . ب  شرايط محيطي و عيني . الف  

  نگرش فرد نسبت به خود . د  ها  تعبير و تفسير از واقعيت. ج  

  شود؟  منطقي در رويكرد شناختي، عاطفي و رفتاري استفاده مي بيانيخود  فنه درهاي زير از مواردي است ك يك از گزينه كدام. 15

  . توانم خواهم و اگر بخواهم و تالش كنم مي من مي. الف  

  . توانم مگر اين كه ديگران به من كمك كنند من نمي. ب  

  . توانم موفق شوم خواهم اما نمي من مي. ج  

  . دارمتوانم اما امكانات الزم را ن من مي. د  
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  كاوي و رفتارگرايي در چيست؟  تفاوت عمده بين رويكرد مراجع محوري با رويكردهاي روان. 16

  توجه به اهميت و تاثير ناهشيار و ناخودآگاه در رفتار . الف  

  اعتقاد به پاكي، خوبي و توانا بودن انسان در حل مشكالت . ب  

  گيري شخصيت  توجه به نقش عوامل محيطي برارگانيسم و شكل. ج  

  توجه به نقش فرزندپروري در رشد فرد . د  

  يك از موارد زير از انتقادات وارد بر رويكرد مراجع محوري است؟  كدام. 17

  . سازد مسئوليت اصلي به مشاور واگذار شده و مراجع را با نوعي سردرگمي مواجه مي. الف  

  . و شيوه عمل خود شكوفايي به درستي مشخص نشده استريشه . ب  

  . اند چندان مناسب نيست افرادي كه خود داوطلب تشكيل جلسه مشاوره بوده ،در رفع مشكل. ج  

  . براي افرادي كه در برقراري ارتباط چهره به چهره مشكل ندارند مفيد نيست. د  

 70تر از ميانگين  بندي مشكالت افراد، در صورتي كه كاركرد هوش فردي پايين طبقه يها هاي تشخيص و مالك با توجه به نظام. 18

  گيرد؟  سالگي نشان دهد در كدام طبقه جاي مي 18ها نواقصي را تا قبل از سن  باشد و در زمينه يادگيري مهارت

  ي ذهني ماندگ عقب. د  اختالالت شخصيتي . ج  رشدي  اختالالت نافذ. ب  اختالالت يادگيري . الف  

  شود؟  توانايي آزمون در به دست آوردن نتايج يكسان يا مشابه در اجراهاي متوالي چه ناميده مي. 19

  بيني  توان پيش. د  پايايي . ج  اعتبارسازه . ب  اعتبار . الف  

ها، افكار و  تهشود بدون سانسور به بيان گف گري فرد تشويق مي هاي برگرفته از رويكرد روان تحليل يك از روش در كدام. 20

  احساسات خود اقدام كند؟ 

  انتقال . د  تعميم . ج  تداعي آزاد. ب  تحليل روياها . فال  

شود تا از روبرو شدن با مشكالت نترسيده آن را  هاي درماني به مراجع آموزش داده مي يك از شيوه با استفاده از كدام. 21

  وشن سازد؟ ها ر ها و احساسات خود را نسبت به آن شناخته و هيجان

  هنر درماني . د  شادي درماني . ج  ايفاي نقش درماني . ب  زندگي درماني . الف  

تواند يكباره حضور محرك  رفته شده از رويكرد رفتار درماني به سبب اين كه فرد نميگهاي درماني  يك از روش در كدام. 22

  ؟ شود آور را تحمل كند، محرك با شدت كم و به تدريج ارائه مي اضطراب

  زدايي منظم  حساسيت. ب    سازي اجتنابي  شرطي. الف  

  سازي خيالي  غرقه. د  آميز  سازي خيالي اغراق غرقه. ج  

آموز رابطه دوجانبه داشته به  يك از عوامل زير با پيشرفت تحصيلي دانش با توجه به عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي، كدام. 23

  شود؟  و افت تحصيلي موجب كاهش آن مي افزايش آن بل موجيشكلي كه پيشرفت در تحص

  وضعيت اقتصادي . د  سبك يادگيري . ج  انگيزه . ب  عادات مطالعه . الف  
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هاي انجام شده و  توان تعيين كرد با فعاليت چگونه مي« در كدام مرحله سؤال . ريزي تحصيلي مراحلي دارد دانيد برنامه مي. 24

  شود؟  مطرح مي» ايم؟ تجارب به دست آمده به اهداف دست يافته

  ها  روش. د  محتواي درسي . ج  اهداف . ب  ارزشيابي . الف  

هاي علوم به منظور شناخت فرد و جامعه، مقايسه آنها با يكديگر و ياري فرد در انتخاب شغل با توجه به  گيري از يافته بهره. 25

  مشتركات بين فرد و جامعه مربوط به كدام گزينه است؟ 

  شناسي صنعتي  روان. ب  شناسي مشاغل  جامعه. الف  

  شناسي اجتماعي  روان. د    مشاوره شغلي . ج  

  ها چه نام دارد؟  انجام مكرر امور و حمايت افراطي از بدن در قبال سرايت ميكروب. 26

  وسواس . د  معلوليت . ج  خود بيمارپنداري . ب  هيستري . الف  

با توجه به تفاوت بين كودك و بزرگسال در بيان احساسات، استفاده از كدام شيوه جهت بيان احساسات و عواطف توسط . 27

  است؟ كودك دشوارتر 

  نقاشي . د  عملكرد . ج  زبان . ب  رفتار . الف  

  : به ميانساالن جهت ارتقاي سطح بهداشت رواني هاي مهم مشاور يكي از توصيه. 28

  . ل شدن و مهم دانستن خود استيارزش قا. الف  

  . ارزش قايل شدن و مهم دانستن فرزندان است. ب  

  . ستهاي زندگي ا ها و مشغله كاهش ميزان مسئوليت. ج  

  . افزايش ميزان توجه به وضعيت جسماني خود و اطرافيان است. د  

  : اين كه هدف اصلي در اين مشاوره  از جمله. هايي دارد مشاوره با والدين كودكان استثنايي با ساير انواع مشاوره تفاوت. 29

  . سازي والدين با وضع موجود و افزايش سازگاري است هماهنگ. الف  

  . هاي شخصيتي و جسمي افراد است تغيير ويژگي. ب  

  . استتشخيص و رفع مشكالت جسمي، رواني و اجتماعي . ج  

  . سازي آنها است هاي فرزندان و والدين از طريق اجراي آزمون و يكسان سنجش ويژگي. د  

  دهند؟  محيط صورت مي يك از مراحل درمان اعتياد، مشاورين با كمك مددكاران و ساير اطرافيان فرد، تغييراتي در در كدام. 30

  تغيير خودپنداري منفي . ب    انتخاب شيوه درماني . الف  

  درمان اجتماعي . د  كوشش جهت رفع وابستگي . ج  
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