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آورد  هاي اجتماعي نه تنها امكان شروع و تداوم روابط متقابل و مثبت را با ديگران فراهم مي پرداز مهارت به عقيده كدام نظريه. 1

  كند؟ مي بلكه توانايي نيل به اهداف ارتباط با ديگران را نيز در شخص ايجاد

  تراور. د    كومز و اسلبي. ج        ليبت و لوين سان. ب  مورگان. الف  

برد و همه  مي از منظر پياژه در كدام مرحله از رشد، فرد به اهميت كنش مقررات، رعايت حقوق ديگران و قواعد نظام اجتماعي پي. 2

  گيرد؟ اينها را به شكل يك مكانيزم براي حفظ حقوق فردي فرا مي

  بزرگسالي. د    سالگي 12تا  11. ج       سالگي 5تا  2. ب  سالگي 20تا  0 .الف  

  هاي اجتماعي كودكان كدام است؟ اولين گام در تدارك آموزش مهارت. 3

  توجه به معيارهاي رشد و مرحله رشدي كودك. ب  هاي فردي توجه به تفاوت. الف  

  محيطيهاي  توجه به واكنش. د  توجه به اعتبار اجتماعي والدين. ج  

  اگر كودكي بتواند خود را جاي ديگري ببيند و احساسات كودك ديگري را تجربه كند به كدام مورد دست يافته است؟. 4

  ابراز دوستي. د    دفع تعارض. ج         دوست يابي. ب  همدلي. الف  

  ؟در مدل درمان عاطفي منطقي از كدام روش پرورش شناختي بهره جسته است) 1962(آلبرت اليس . 5

  خودآموزي. د    نوسازي شناختي. ج       حل مسئله. ب  ادراك اجتماعي. الف  

  باشد؟ ميبخش  هاي اجتماعي مانع رسيدن به سنجش معتبر و اطمينان كدام مورد در ارزيابي مهارت. 6

    پايايي اطالعات بدست آمده از افراد مختلف. الف  

  بسياري از رفتارها تابع موقعيت خاص هستند. ب  

  توافق نظر بين دست اندركاران. ج  

  اطمينان از روايي. د  

  قراري، خودمعنايي و از هم گسيختگي به كدام عامل مرتبط است؟ بي) 1975(از ديدگاه كي و پيترسن . 7

  بزهكاري اجتماعي. د  عدم شايستگي و ناپختگي. ج  مشكل شخصيت. ب  اختالل كرداري. الف  

  باشد؟ عاطفي بر ارزيابي شناختي ميكدام مورد از عوامل برتري ارزيابي . 8

  نحوه انديشه در ارزيابي عاطفي مشهودتر است. الف  

  توان اندازه گرفت ها را در ارزيابي عاطفي بهتر مي تظاهرات فيزيولوژيكي احساس. ب  

  تقويت رفتارهاي عاطفي از رفتارهاي شناختي بيشتر است. ج  

  دهد  رزش بدست ميارزيابي عاطفي در برخي موارد اطالعات با ا. د  
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  باشد؟ نميهاي اجتماعي  كدام مورد از اهداف ارزيابي عوامل شناختي مهارت. 9

  تشخيص ميزان شناخت كودك از رفتار مورد آموزش. الف  

  هاي نادرست او با رفتار پسنديده اجتماعي درك چگونگي مداخله شناخت. ب  

  تشخيص ميزان آشنايي كودك با فنون حل مسئله. ج  

  درك تغييرات جسمي و فيزيولوژيكي نسبتاً پايدار .د  

  ؟محسوب مي شودسنجي  هاي گروه هاي روش كداميك از محدوديت. 10

  كند هاي شخصي يا كمبودهاي وجهه اجتماعي او را تعيين نمي آگاهي از ميزان پذيرش يا طرد يك كودك ويژگي. الف  

  صرف وقت زياد است ارزيابي گروه سنجي با روش مقايسه دو نفري مستلزم. ب  

كنند يا  سنجي با روش مقايسه دونفري كودكان بويژه خردساالن با عزم قبلي همسال خود را معرفي نمي در ارزيابي گروه. ج  

  آورند نام او را به ياد نمي

  دهند سنجي در زمينه رشد اجتماعي كودكان اطالعات با ارزش به دست نمي هاي گروه روش. د  

  مراحل روش الگو سازي اجتماعي آشنايي با اساس مهارت و شناخت اجرا مهارت مد نظر قرار مي گيرد؟در كدام يك از . 11

  ارزشيابي. د  اجراي مهارت. ج  آموزش. ب  تمرين. الف  

  :هاي مناسب براي الگو اين است كه از جمله ويژگي. 12

  باشدخشن و پرخاشگر . د  مطرود باشد. ج  منزوي باشد. ب  مورد احترام باشد. الف  

  توان اطالعات حسي تازه را دريافت، درك و تفسير كرد؟ فرايندهايي كه به كمك آنها مي. 13

  گيري  هاي تصميم مهارت. ب  خواني هاي نشانه مهارت. الف  

  هاي حل مسئله مهارت. د  گذاري هاي نشانه هاي سيستم مهارت. ج  

اجتماعي براساس ارتباط غيركالمي كدام عامل را مورد اهميت قرار  در زمينه برنامه درماني ادراك) 1980(از ديدگاه مينسكوف . 14

  دهند؟ نمي

  كمك به كودك در درك زبان جسم. الف  

  هاي اجتماعي كمك به كودك در درك اهميت عناصر ارتباطي در موقعيت. ب  

  كمك به كودك در درك عاليم صوتي. ج  

  ديگرانهاي مثبت   پاسخكمك به كودك در درك ارتباط كالمي و فراخواندن . د  

  باشند؟ نميهاي درمان عاطفي منطقي شامل كداميك از موارد ذيل  در زمينه روش) 1974(آموزشي ناس   برنامه. 15

  مبازره با عقايد غيرمنطقي. ب    احساس. الف  

  مبارزه با امر يادگيري. د  مبارزه با احساس كهتري. ج  
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  ده جزء كداميك از مراحل حل مسئله است؟ها و پيامدهاي فهرست ش مقايسه پاسخ. 16

  گيري تصميم. د  تحليل موقعيت. ج  آشناسازي كلي. ب  ها حل بررسي راه. الف  

تواند رفتار خواسته شده را با موفقيت به انجام رساند و نتايج مورد نظر  ، اين اعتقاد كه شخص مي)1977(به نظر باندورا . 17

  ت؟هاي شناختي اس برسد جزء كداميك واسطه

  تمرين باصره. د  انتظارات. ج  قدرت تجسم. ب  زبان. الف  

  آيند؟ ژتون يا نمره جزء كداميك از تقويت كننده ها به شمار مي. 18

  هاي قابل لمس تقويت كننده. ب  هاي اجتماعي تقويت كننده. الف  

  هاي نخستين تقويت كننده. د  هاي مشروط معمول تقويت كننده. ج  

  هاي رفتاري به چه معنايي كاربرد دارد؟ تله) 1977(بائر از ديدگاه استاكز و . 19

  دهند هاي طبيعي قرار مي اي كه كودك را برابر انبوهي از تقويت كننده هاي اوليه واكنش. الف  

  كند توانايي بيان احساس به شكل سازنده را تقويت مي. ب  

  آيند هاي حل مسئله به شمار مي همان مهارت. ج  

  هاي مختلف است رد در موقعيتواكنش نامناسب ف. د  

  مؤثرترين منبع تقويت كدام مورد است؟. 20

  محيط. د  كودك. ج  والدين . ب  درمانگر. الف  

  كدام يك از گزينه هاي زير از ويژگي هاي بازي جهت آموزش مهارت هاي اجتماعي محسوب مي شود؟. 21

  به سبب ماهيت سرگرمي داشتن در برانگيختن انگيزه موثر است. الف  

  مقرراتي در آن لحاظ نشده بنابراين رضايت بخش است. ب  

  يك كار جدي تلقي مي شود كه بايد به اتمام برسد. ج  

  زمان وجود اضطراب و مقاومت كارايي ندارد. د  

مهارت اجتماعي، تلفيق نتايج همراه با پاداش جزء كداميك از مالحظات ذيل قرار   شناخت مديران نسبت به هدايت آموزش. 22

  گيرد؟ مي

  مالحظات مربوط به والدين. د  مالحظات آموزشي. ج  مالحظات معلم. ب  مالحظات اداري. الف  

  هاي گروهي در زمره كداميك از مالحظات ذيل است؟ بندي كودكان و آموزش شيوه گروه. 23

  مالحظات آموزشي. ب  مالحظات مربوط به والدين. الف  

  مالحظات معلم. د    مالحظات اداري. ج  
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تعهد ارائه تشويق در كودكان جزء كداميك از مراحل الگوي   هايي براي ادامه رفتارهاي مثبت و تقويت تهيه كردن پاداش. 24

  آيد؟ هاي اجتماعي به شمار مي آموزش مهارت

  ارزيابي رفتار. ب  هاي آموزشي طرح و اجراي فعاليت. الف  

  و انتقالبرنامه براي نگهداري . د  تعريف رفتار مورد آموزش. ج  

توان آن را از هر محيط آموزشي به هر محيط تعميم كه كودك در آن پا   كدام واسطه است كه مي) 1977(به گفته استاكز و بائر . 25

  گذارد با خود بردو تعميم داد؟ مي

  قدرت باصره. د  قدرت تجسم. ج  انتظارات. ب  زبان. الف  

ثانيه جزء كداميك از مراحل  3ثانيه، ثابت نگهداشتن نگاه به مدت  5مدت هايي از قبيل شامل نشستن روي صندلي به  مهارت. 26

  باشد؟ آموزش استراحت به كودكان مي

  سازي صحنه آماده. ب  هاي پيش نياز آموزش مهارت. الف  

  تمرين. د  هاي مختلف نمايش استراحت عضله. ج  

  توانايي شخص به تعبير يك موقعيت اجتماعي به چه چيز اشاره دارد؟. 27

  ويژگي الگو. د ايفاي نقش         . ج ارتباط   . ب  ادراك اجتماعي. الف  

  در باب تمرين تجسم شناختي يك رويداد خاص چه نام دارد؟) 1977(از ديدگاه باندورا . 28

  پاسخ حركتي. د  پاسخ كالمي. ج  واكنش پنهان. ب  بازخورد. الف  

  آيد؟ نوار ويدئو، مجله و روزنامه جزء كداميك از الگوها به شمار ميالگوهايي مثل فيلم، تلويزيون، راديو، . 29

  الگوهاي شناختي. د  الگوي همسال. ج  الگوهاي آماده. ب  الگوهاي زنده. الف  

  گردد؟ هاي مربوط به آمادگي پذيرش حرفه و دقت و توجه به كداميك از عوامل تحليل رفتارها برمي نارسايي. 30

  عامل مشكل شخصيت. ب    يعامل اختالل كردار. الف  

  بزهكاري اجتماعي. د    عدم شايستگي و پختگي. ج  
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