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  نامند؟ دهند را چه مي اي را تشكيل مي اند و كليت يكپارچه گروهي از افراد كه با يكديگر ارتباط متقابل دارند، به هم وابسته. 1

  همسران. د  نظام. ج  جمع. ب  خانواده. الف  

  مؤلفه پدر و مادر براي موفقيت در رابطه با فرزندان كدام است؟و مهمترين   قويترين. 2

  كنترل مالي. د  مسئوليت پذيري. ج  قيد و شرط عشق بي. ب  دانش و آگاهي. الف  

  بيند؟ تقريباً چند درصد از كودكان پس از طالق پدران خود را نمي. 3

  درصد 70. د  درصد 50. ج  درصد 35. ب  درصد 15. الف  

  فرزندان كدام است؟ بزرگترين نياز. 4

  بچگي كردن. د  پذيرش. ج  ساختار يافتگي. ب  امنيت خاطر. الف  

  :كنند؟ چون چرا كودكان اغلب به خاطر طالق والدينشان احساس گناه مي. 5

    دانند خود را در طالق والدين مقصر مي. الف  

   اند در حفظ استحكام خانواده ناتوان شده. ب  

   اند نوادگي بودهاز نزديك شاهد مشاجرات خا. ج  

  طالق پيكره رواني آنها را ضعيف كرده است. د  

  شود؟ ترين اشتباهات فرزندپروري والدين پس از طالق محسوب مي كداميك از موارد زير از متداول. 6

  برقراري رابطه كودك با والد ديگرش. الف  

  ريزي با همسر سابق در جهت برآوردن نيازهاي كودك برنامه. ب  

  حمايت والدين از كودكان به خاطر احساس آرزدگي و تنهايي انتظار. ج  

  وابستگي عاطفي شديد به فرزندان. د  

  هاي مختلط عالوه بر تربيت فرزندان و تقسيم وظايف كدام است؟ مشكل اصلي خانواده. 7

  مسكن. د   مشكالت مالي. ج  ازدواج مجدد. ب  حل و فصل اختالفات. الف  

  با گفتار خود فرزندانمان را آزار ندهيم كدام است؟هاي مثبتي كه  يكي از راه. 8

    آخرين عالمت از كوره در رفتن را بشناسيم. الف  

  واكنش معمول خود را نشان دهيم. ب  

  با ناظر خود كمتر صحبت كنيم. ج  

  سعي كنيم با مسأله كنار بياييم. د  
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  در رابطه با آهنگ زندگي كدام گزينه زير صحيح است؟. 9

    بيني بودن روند زندگي خانوادگي قابل پيش. ب   م دادن كارهاي اجباريانجا. الف  

  پذيري مسئوليت. د     حذف معيارهاي رفتار. ج  

  است؟غلط هاي خاص در خانواده كدام گزينه  هاي برقراري رسوم و سنت در رابطه با راه. 10

    هاي خانوادگي تعريف كردن داستان. ب   گذاري برگزاري مراسم نام. الف  

  برقرار كردن رسوم خاص براي شام خوردن. د    عبادت كردن انفرادي . ج  

  كنيد؟ كدام راهبرد زير درباره ارتباط فعال با يكديگر در بين اعضاي خانواده توصيه مي. 11

  درباره مسائل جزئي و كم اهميت صحبت نكنيد. الف  

  داريد موقعيت يا زمينه ارتباط را ثابت نگه. ب  

  معي انجام دهيدج كارهاي دسته. ج  

  درباره مسائل و موضوعات حساس مثل سياست بحث نكنيد. د  

  كدام گزينه زير براي مقابله با بحران مناسب است؟. 12

  قضاوت ارزشي داشتن. ب    نگران آينده بودن. الف  

  از بين بردن احتمال خطر. د  سرزنش كردن افراد مسئول .ج  

  از كيست؟» اند كنند كه انگار خودشان بچه نبوده درباره فرزندانشان صحبت ميوالدين اغلب طوري « اين جمله كه . 13

  بيل كاسبي. د  اليزابت استون .ج  اد آسنر. ب  هايم گينوت. الف  

  اند؟ اند كه والدينشان توقعات و انتظارات زيادي از آنها داشته هاي پژوهشي چند درصد والدين اظهار داشته براساس يافته. 14

  درصد 78. د  درصد 60. ج  درصد 48 .ب  صددر 20. الف  

  از كيست؟» بخش و از سوي ديگر شبيه يك مبارزه است پرورش فرزندان از يك سو لذت«اين جمله كه . 15

  بيل كاسبي. د  اليزابت استون. ج  اد آسنر .ب  هايم گينوت. الف  

  ر مهم و حساس بودن كدام است؟آل عالوه ب هاي پژوهشي يكي از سه ويژگي بارز والدين ايده براساس يافته. 16

  از خود گذشتگي. د  قاطعيت. ج  پذيري انعطاف. ب  درك كردن. الف  

  هاي زير را پيشنهاد داده است؟ كداميك از آزمون» آرت سويني«. 17

  مقياس سبك فرزندپروري. ب  مقياس واكنش به قدرت. الف  

  آزمون بحران خانواده. د  نفرت - گيري عشق آزمون اندازه .ج  

  هايي همچون مدارا كننده، صبور، سازگار و متواضع نمايانگر كدام نوع والدين است؟ ويژگي. 18

  رو ميانه. د  گير سهل. ج  مساوات طلب .ب  مستبد. الف  

  كنند؟ استفاده مي» اي دارد؟ دهي؟ آيا اين كار فايده كارت را كجا انجام مي«كدام گروه از والدين از عباراتي نظير . 19

  رو ميانه. د  گير سهل. ج  مساوات طلب .ب  مستبد. الف  
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  كدام دسته از كودكان مثل بازيكنان يك تيم هستند؟. 20

  مطيع. د  منفعل. ج  مشاركت طلب .ب  نافرمان. الف  

  توان كداميك از موارد زير را توصيه كرد؟ پذيرد مي اگر فردي طرز برخورد فرزندش را نمي. 21

  تقصير را بر گردن فرزند انداخت. الف  

  شود با بحث و جدل طرز برخورد بهتر مي. ب  

  كند بايد پذيرفت كه اين الگوي ارتباطي تغيير نمي. ج  

  بايد رفتارهاي خوب و بد را دوباره به او آموزش دهد. د  

  كداميك از كودكان زير ممكن است به ظاهر از همه چيز راضي اما قلباً از چيزي عصبي يا ناراحت باشند؟. 22

  نافرمان - مستبد. ب    پرخاشگر -منفعل. الف  

  نافرمان - گير سهل. د    طلب مشاركت -مستبد. ج  

شود از كداميك از  طلب دارند، توصيه مي كنند و فرزندي مشاركت اگر والدين از سبك فرزندپروري مستبد استفاده مي. 23

  هاي فرزندپروري استفاده كنند؟ شيوه

  رو ميانه. د  گير سهل. ج  مساوات طلب .ب  مستبد. الف  

  طلب باشند، كداميك از نتايج زير صحيح است؟ كه والدين مساوات طلب و كودكان مشاركت هنگامي. 24

  انجامد اين تركيب به نتايج مثبتي مي. الف  

  احتمال موفقيت به نسبت كم است. ب  

  تعامل آنها گاهي با صلح و صفا همراه است. ج  

  كنند يكديگر را مطيع و رام مي. د  

  اند كه هوش كودكان تا چند  نمره قابل افزايش است؟ بسياري از متخصصان امروزي بر اين عقيده. 25

  40تا  30. د  30تا  20. ج  20تا  10 .ب  10تا  5. الف  

  رسد؟ ها به تكامل مي كدام قسمت از مغز ديرتر از ساير قسمت. 26

  ها بخش مربوط به رفلكس. ب  ها بخش مربوط به سائق. الف  

  ها بخش مربوط به كنترل تكانه. د    مربوط به تكلمبخش . ج  

  اند كه فرزندان آنها دچار مشكالت تحصيلي بوده يا هستند؟ هاي پژوهشي چند درصد والدين اظهار داشته براساس يافته. 27

  درصد 34. د  درصد 28. ج  درصد 14 .ب  درصد 8. الف  

  اي براي كودكان صحيح است؟ كننده هاي زير جهت ايجاد محيط غني و تحريك كداميك از توصيه. 28

  اي بيانگر كمتر استفاد كنيد هاي چهره از ژست. الف  

  زمان كار كردن فرزندانتان را با كامپيوتر افزايش دهيد. ب  

  ها دست بكشيد هنگام صرف شام از تحريك ذهني بچه. ج  

  اي يكبار فرزندانتان را به كتابخانه ببريد الاقل هفته. د  
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  دبستاني بايد به چند ساعت در روز محدود شود؟ اي تلويزيون براي كودكان پيشزمان تماش. 29

  دو و نيم ساعت. د  دو ساعت. ج  يك و نيم ساعت .ب  يك ساعت. الف  

  شود؟ هاي زير سبب بهبود سالمت هيجاني فرزند مي كداميك از آموزش. 30

  ابراز هيجانات كار بدي است. الف  

  است كنش ديگرانعلت خشم يا ناراحتي طرز وا. ب  

  غمگيني، گريه و شادي كودكان قابل احترام است. ج  

  احساس مسئوليت فقط به عهده رئيس خانواده است. د  
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