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 آزمونپیش

 شود به سواالت زیر پاسخ دهند.تقاضا می "نوجوان سالم من" ارجمند کارگاه اموزشی برنامهکنندگان از شرکت

 همه سواالت پاسخ دهید. برای هر سوال یک گزینه را به عنوان پاسخ انتخاب بفرمایید.به لطفا دقت فرمایید که 

 

، غیر از موضوع فرزندپرورى و مصرف مواد، سواالت دیگرى مانند آموزشی ممکن است در حین جلسات .1

 در اینجا الزم است آموزشگر:ها مطرح شود. آموزش جنسی و برخورد با پرخاشگری برای خانواده

 ویژه پيشگيری از مصرف مواد و است.و فرصت محدود با یادآور شود که اگرچه این موضوعات بسيار مهم اند؛ این دوره الف.

 به این موضوعات بپردازد. ب.

 به سواالت مرتبط با پرخاشگری پاسخ دهد. ج.

 .. به سواالت مرتبط با آموزش جنسی پاسخ دهدد

وابستگی به سیگار داشته باشند این نگرانی را ابراز کنند که چگونه والدینی که خود  ممکن است .2

 دارند؟توانند فرزندانشان را از مصرف سیگار دور نگهمی

 قبل از هر صحبت یا اقدامی باید خود سيگار را ترک کنند..الف

 باید در مورد ناراحتی خود از مصرف سيگار و اینکه ترک این وابستگی دشوار است با فرزندانشان صحبت کنند.ب.

 .االمکان در حضور فرزندان سيگار نکشندحتیج.

 گزینه ب و ج.د.

 شود کدام است؟که توسط درمانگر ارایه می در خصوص قوانین جلسهلزوم ارایه توضیحاتی دلیل  .3

 کنندگان باید در جریان قرار بگيرند که این قوانين الزم االجراست و مختص به کل دوره است. شرکتالف.

 .های آموزشی نيازمند قوانين هستندذکر این نکته که همه دورهب.

 کند تا درک و پذیرش بيشتری از این قوانين داشته باشند.کنندگان کمک میمعموال به شرکت ج.

 د. همه موارد

 ؟نیست "نوجوان سالم من"کدام مورد جزء قوانین شرکت در جلسات برنامه  .4

 حضور و خروج به موقع در جلساتالف.

 احترام متقابل بين اعضا ب.

 توانند در دوره شرکت کنند.انجام امور خواسته شده مشارکت کنند میها و تنها در صورتی که در تمرین ج.

 رعایت اصول اخالقی و رازدارید.

 ..........کمتر در بحث شرکت دارندکنندگان اگر طی جلسات برخی از شرکت .5

 را خطاب قرار دهيد و نظر آنان را جویا شوید. آنها الف.

 اجازه دهيد هر زمان مایل بودند در بحث شرکت کنند. ب.

 ها به آنها هشدار دهيد.در صورت شرکت نکردن در بحث ج.

 نيازی به اقدام خاصی نيست. د.
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 :هستند که هاییزوج "نوجوان سالم من"برنامه  عمومی گروه هدف .6

 اند.تازه ازدواج کردهالف. 

 نوجوانی نرسيده است.فرزندانشان هنوز به سنين که والدینی ب. 

 .ساله ١٧تا  ١٢والدین داراى فرزند  نوجوان ج. 

 .جگزینه الف و د. 

 چند نفر باشد؟بهتر است  "نوجوان سالم من"در هر دوره برنامه کنندگان عداد شرکتت .7

 نفر باشد. ٢٠تا  ١٠بين الف.

 محدودیتی ندارد. ب.

 نفر باشد. ١٠زیر  ج.

 نفر باشد. 3٠تا  ١٠بين   د.

 کننده جدید وجود دارد؟چه زمان امکان پذیرش شرکت تا  .8

 فقط جلسه اول الف.

 محدودیتی ندارد. ب.

 جلسه دوم ج.

 جلسه سوم د.

 :نحوه نشستن افراد در جلسه بهتر است به شکل .9

 ( باشد.)نعل اسبی   Uبه شکل الف.

 نفره  باشد. ٤به شکل ميزهاى ب.

 گزینه الف و ب. ج.

 شود.تنظيم می آموزشگربه دلخواه  د.

 ؟کنندمانند نگهبان و مراقب عمل میلدین در تعامل با نوجوان خودواپروری در کدام سبک فرزند  .10

   سبک مستبد الف.

   گير سبک سهل ب.

   تفاوتسبک بی ج.

 سبک متعادل  د.

 ست: مستبد اشیوه فرزندپروری نتیجه  زیر از موارد کدامیک .11

 دهند. فشار وارده بر نوجوانان نشان می والدین حساسيت کمی در مقابلالف.

 تند.گيرنده نيسکنند، مستقل و تصميمها رشد پيدا مینوجوانانی که در این خانوادهب.

 دهند. از دست می نوجوان، به زودی ارتباط خود را با کنندپروری استفاده میی که از این شيوه فرزندپدر و مادرانج.

 هر سه مورد.د.
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مشکالت صرف نظر از و معتقدند  انند برای هر چیزی تصمیم بگیرندتونوجوانان میاور دارند بی که والدین .12

 کنند؟از کدام شیوه تربیتی استفاده می،دهیم رخ خواهند دادآنچه ما انجام می

   سبک مستبد الف.

   گير سبک سهل ب.

   تفاوتسبک بی ج.

 سبک متعادل د.

با ورود کنند پروری استفاده میوالدینی که از این سبک فرزنداست ها نشان داده تجارب و پژوهش .13

 شوند. می سرخوردگی و ناکامیو دچار  برنمی آیندوظایف خود  از عهده نوجوانبه جامعه،  فرزند آنها

   سبک مستبد الف.

   گير سبک سهل ب.

 تفاوتسبک بی ج.

 سبک متعادل  د.

ی کدام سبک ادارهای جمله مصرف مواد مربوط به خانوادهباالترین آمار مربوط به مشکالت رفتاری از  .14

 پروری است؟فرزند

   سبک مستبد الف.

   گير سبک سهل ب.

   تفاوتسبک بی ج.

 سبک متعادل  د.

ها و باندهای همراه شدن و پیوستن به گروهپروری به های فرزندکدام یک از سبکدر  ننوجوانا .15

 د؟نکنگرایش پیدا می ضداجتماعی

   سبک مستبد الف.

   گير سبک سهل ب.

   تفاوتسبک بی ج.

 سبک متعادل د.

 ؟ نیستدرست کدام یک از موارد زیر )مفهوم( "پروری هوشمندانه و مؤثر دفرزنمهارت های "اصول در  .16

 گذارى در خانوادهقانونالف. 

 زیر نظر داشتن فرزندانب. 

 دوست بودن با فرزند خودج. 

 توجه به دوستان نوجوان د.

 .نیستکدام جمله صحیح  .17

 است. فعاليت فرزندانزیر نظر داشتن والدین ثر ؤم یکی از وظایفالف.

 تواند از مصرف مواد و الکل در نوجوانان پيشگيری کند. های فرزندان عامل مهمی است که مینظارت بر فعاليتب.

 .کاری استوالدینباید هميشه آگاه باشند که فرزند نوجوان آنها کجا و مشغول چه ج.

 های او را زیر نظر داشته باشيم.داشته باشيم ضرورتی ندارد فعاليتد. اگر به فرزندمان اعتماد 
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 :اشتباه استاقدامات زیر کدامیک از ایجاد و حفظ رابطه مناسب با نوجوان  در رابطه با  .18

 هاوضع قانون و محدودیت الف.

 سوال و نظر خواهی از نوجوانب.

 نوجوانهای نکردن درباره فعاليتکنجکاوی ج.

 تشویق بيشتر و انتقاد کمتر د.

 توان انجام داد؟برای مشارکت در زندگی نوجوان کدام یک از اقدامات زیر را می .19

 دقيقه از زمان روزانه خود به نوجوان ١5اقل اختصاص حدالف.

 واکنش فوری در مقابل رفتار خوبب.

 تبادل اطالعات هنگام صرف غذاج.

 سه مورد هر د.

 تر است؟بکدام جمله مناس گیرش شکایت دارد گفتنسخت هنگامی که فرزندمان از معلم .20

 به نفع خود شما است. گيریاین سختالف.

 از دست معلمت ناراحت هستی.فهمم که میب.

 ج. بهتر است معلمتان سخت نگيرد.

 به مدیر مدرسه اعتراض خواهيم کرد.د.

 در ارتباط سالم.......... .21

 شود. پيام ارسال شده به درستی و تمامی دریافت و ادراک میالف.

 .مباشي ىشنونده توانمندخوب و هم  گوینده هم الزم استب.

 شود.پيام ارسال شده به درستی دریافت و ادراک میتا حدودی  ج.

 گزینه الف و ب. د.

 ؟نیستکدام مورد ضروری  برای خوب گوش دادن .22

 اجازه این کار را ندهيد. افراد دیگر نيز و به  حرف فرزند خود را قطع نکنيدالف.

 کنند به آنها نگاه کنيد. وقتی کودکان شما صحبت میب.

 نگذارید نوجوان متوجه شود. فهميد، آنها را نمی سخناناگر ج.

 .بشنوید نهفته در پشت گفتار آنها را سعی کنيد احساساتد.

 ست؟ا در رابطه با وضع قانون کدام جمله صحیح .23

 .نمایيد جلبوضع شده در منزل سعی کنيد موافقت همه را نسبت به قوانين الف. 

 را مورد بازبينی قرار دهيد.قوانين با بزرگ شدن فرزندتان ب. 

 توانيد با مشورت فرزند خود وضع کنيد. برخی قوانين را میج.

 . همه مواردد. 
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 کدام جمله را بکار ببریم؟یمکنمیصحبت  غیرقابل قبول بودن مصرف سیگاردرمورد هنگامی که  .24

 .زدخواهد  بيه درس و مدرسه آسب بگویيمالف.

 داشت. خانواده خواهدی کل اعضا اىنامطلوب بر ريتاثو  بود یبرادر کوچکترت خواه ایخواهر  یبرانامناسبي یالگو ب.

 .خواهد رسيد بيآس هایتریهبه ج.

 هر سه مورد. د.

 گیری داشته باشد؟بهتری در تصمیم ویژگی به نوجوان کمک خواهد کرد تا عملکرد کدام .25

 عزت نفس باالالف.

 تفکر انتقادیب.

 استقالل کافیج.

 هر سه موردد.

 ؟نیست در رابطه با دوستان نوجوان کدام جمله درست .26

 .مرابطه داشته باشيمان با دوستان فرزندانالف.

 .مآشنا شوینمان با والدین دوستان فرزنداب.

 .هاى دوستانه نوجوانان نظارت داشته باشيمبه مهمانىج.

 .پدر و مادرها سعی کنند جای دوستان را برای نوجوان پر کنندد. باید 

 ..........عزت نفس هر فردی تابعی از .27

 است. شتصویر او از خودالف.

 تصویر دیگران از او است.  ب.

 رفتار خانواده با او است.ج.

 ب. گزینه الف ود.

 در رابطه با عزت نفس کدام جمله صحیح است؟ .28

 توانند از حداکثر توان خود بهره ببرند. های بعدی میگيریدر تصميمشند،افراد وقتی در گذشته تصميمات درستی گرفته باالف.

 گيرند. افرادی که عزت نفس خوبی ندارند و به خودشان اعتمادی ندارند تصميمات درستی نمیب.

 . د عزت نفس در نوجوانان وجود داردمتعددی برای بهبوهای راهج.

 د. هر سه مورد. 

 در رابطه با تفکر نقاد کدام جمله صحیح است؟ .29

 تفکر نقاد ضروری است.  های مسئوالنه، برخورداری از مهارتگيریپيش از تصميمالف.

 ها بجای قبول آنها به عنوان واقعيات است. تحليل و ارزیابی ایده شامل تواناییب. تفکر نقاد 

برای مقاومت و مخالفت با دعوت دیگران برای مصرف مواد آمادگی  است،مند نوجوانی که از مهارت تفکر انتقادی خوبی بهرهج.

 بهتری دارد. 

 د. هر سه مورد.
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 دارد؟ مناسبی برای فرزند خود باشند کدام مورد اهمیتالگوی  پدر و مادربرای اینکه  .30

 توجه به تاثير پذیری نوجوانالف.

 عدم استعمال سيگار، مواد و الکلب.

 های دیگر برای تفریحانتخاب راهج.

 د. هر سه مورد

 ؟ستنیدر رابطه با جلسات خانوادگی کدام مورد صحیح  .31

 .جلسات خانوادگی، گردهمایی والدین و دیگر اعضای خانواده استالف.

 آینده است.های در مورد مسائل جارى خانواده یا برنامه فکری و گفتگوهماز جلسات خانوادگی هدف ب.

 ج. هدف از جلسات خانوادگی رفع مشکالت است.

 د. در غياب یکی از اعضای خانواده نباید جلسات خانوادگی برگذار کرد.

 کارکرد جلسات خانوادگی چیست؟ .32

 وادهافزایش همبستگی خانالف.

 ب. کاهش اختالف در خانواد

 بينی نشدههای پيشاز بحران پيشگيریج..

 د. هر سه مورد

 در رابطه با جلسات خانوادگی کدام جمله صحیح است؟ .33

 شود. می دقيقه تشکيل ١5جلسات خانواگی اغلب به صورت هفتگی و به مدت الف.

 در این جلسات شرکت کنند.  دتواننکنندمیهم زندگی میباهمه افرادی که در خانواده ب.

 توان تشکيل داد.می را خانوادگی اگر حتی دو نفر از اعضا موافق باشند، جلسهحتی ج.

 د. هر سه مورد.

 ؟نیست بایدهای جلسه خانوادگیکدامیک جزء  .34

 جمالت مثبت و قدردانی از یکدیگر شروع کنيد. با الف.

 استفاده شود.  دهدرا مخاطب قرار می« تو»هایی که از پيامب.

 هر کسی در زمان صحبت خودش فقط در مورد یک موضوع صحبت کند. ج.

 نتایج جلسه را ليست کنيد و موافقت همه را بگيرید.د.

 گیرد؟میقرار نبا نوجوان  صحبتبرای باز کردن سر  کدام یک جزء اقدامات مفید .35

 .متمرکزکنيد آزاد گفتگوی به را خود توجهالف.

 . باشند موافق شما با چيز همه هدربار ،هستيداو  مادر یا پدر شما کهاین به علت باشيد انتظارداشته نوجواناناز ب.

 .بگيرید یاد را فعال دادن گوش هایمهارتج.

 کنيد. از سواالت باز پاسخ استفادهد.
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 نیست؟کدام جمله صحیح  کنندهتدر رابطه با عوامل خطرساز و عوامل محافظ .36

 . دهندهستند که احتمال مصرف مواد را افزایش میها و متغيرهایی ، ویژگیهاها، رویدادعوامل خطر، موقعيتالف. 

 دهند. حتمال وقوع مشکل رفتاری در نوجوان را کاهش میکننده اعوامل محافظت ب.

 .دارندساز رابطه علّیّ با مصرف مواد عوامل خطرج.

 رد.ف مواد در نوجوان را پيش بينی کتوان خطر مصربا عوامل محافظ میخطرساز عوامل تعامل  در د.

 ..........و خطرساز کنندهتگاهی والدین پس از آشنایی با عوامل محافظ .37

 کنند.میاحساس گناه الف.

 .اندساز برای گرایش فرزندانشان به مصرف مواد شدهعامل خطراز ساز تعدادی کنند ناخواسته زمينهفکر میب.

 . اندکاهش دادهی را اکنندهتبدون این که مطلع باشند عوامل محافظکنند فکر میج.

 همه موارد. د.

 ز کردن سر صحبت با نوجوان در مورد مواد..........برای با .38

 توان به صورت تصادفی سر صحبت را باز کرد.می الف.

 ریزی شده سر صحبت را باز کرد.توان کامال برنامهمی ب.

 توان طی جلسات خانوادگی سر صحبت را باز کرد.می ج.

 همه موارد. د.

 ؟نیستدر رابطه با عالیم مشکوک کننده کدام جمله صحیح  .39

 ارتباط دارد. مستقيم مصرف مواد به طور الف.

 .اختصاصى نيستندو   این عالئم قطعىب.

 ترک باشند. های سایر مشکالت نوجوانان مشممکن است با نشانهج.

اعتياد در نوجوان وجود متخصص و انجام اقدامات الزم از  بدون مراجعه به کنندهمشکوکتوان با وجود همه عالئم نمید.

 اطمينان حاصل نمود.

 کدامیک جز عالیم تاییدکننده در اعتیاد است؟ .40

 رفتاری برای وادار کردن والدین به انجام کاریرفتاری یا بدرفتار فریبکارانه از قبيل خوشالف.

 .قابليت فروش داشته باشند مفقود شدن پول یا اشيا با ارزشی کهب. 

 عدم همکاری در خانهج. 

 تمرد عليه قوانين و بحث و جدل بيش از حد با اوليای امورد. 

 


