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 گزینه مناسب کدام است؟ -8

 ادات و رسوم سنی که از نسلی به نسل دیگر انتقال میتقاعای از ارزشها،  دیدگاهی از جهان اطراف و مجموعه"
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 فرهنگ -الف
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 گاه و مبنایی برای نیازهای روحی و روانی است؟ به عقیده مازلو، کدام نیاز در حکم تکیه -11

 اجتماعی -الف 

 تیزیس -ب

 خودیابی -ج
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 نگرانی زوجین سالمند کدام است؟ -12

 تأمین مالی و وضع سالمتی -الف
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 وضعیت مسکن و اشتغال -ج

 وضعیت فرزندان -د

 کند؟ ارضای کدام نیاز در انسان اعتماد به نفس ایجاد می -13

 نیاز به بودن با دیگران -الف 

 نیاز با امنیت -ب

 محبت  نیاز به -ج

 زهای فیزیولوژیکاین -د

 احترام به فرزندان مشارکت دادن آنها در امور مختلف مثال های کدام دسته از نیازهای انسانها است؟ -14

 اجتماعی -الف

 ایمنی -ب

 فیزیولوژیکی -ج

 خودیابی -د

 کدامیک از گزینه های زیر کوچکترین واحد اجتماعی است؟ -15
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 خانواده -ب
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 مدارس -د
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 افراد در خانواه وظایف مشترک گوناگون دارند. -ج

 روابط شخص بین آنها برقرار است. -د
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 . دوستانه ارتباطات  -ج
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های زنان  یتولدهی کارهای خانه جزء کدامیک از مسئ گرم نگهداشتن کانون و تدابیر امور منزل و سامان -22

 است؟
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 رویی و خوش اخالقی خوش -ب
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 وفاداری و رازداری -د

 کدامیک از موارد زیر در استحکام و پایداری ازدواج نقش مهمتری دارد؟ -25
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 کماالت اخالقی -ب

 کماالت رفتاری -ج

 کماالت معنوی -د

شناسان عامل جغرافیایی و همجواری را به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر گزینش همسر معرفی  چرا جامعه -27

 کنند؟ می

 را عامل جغرافیایی با تناسب هوشی قرین است.زی -الف 
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 زیرا عامل جغرافیایی با تناسب تحصیلی قرین است. -ج

 زیرا عامل جغرافیایی با تناسب اقتصادی قرین است. -د
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 با مطالعه و آمادگی کامل ازدواج کردن و شرکت در مشاوره پیش از ازدواج -د

 ؟باشد مین فقهایی از ازدواج نامو کدامیک از موارد زیر جلوه -29

 اقدام به ازدواج بالفاصله بعد از فوت یکی از عزیزان -الف 

 ازدواج مصلحتی از طرف خانواده دختر یا پسر -ب

 ازدواج به خاطر عناوین شغلی، اجتماعی و سیاسی -ج

 مشورت کردن با پدر و مادر و بزرگان فامیل و مشاوران -د

 ؟شود نمیه ادنوکدامیک از عوامل زیر منجر به ایجاد جذب در خا -30

 کماالت زوجین -الف 

 فرزندداری -ب

 همنوایی و همدلی -ج

 مدرک و تحصیالت -د

 مهمترین عامل ایجاد مسائل و مشکالت خانوادگی چیست؟ -31

 سوء ارتباطات و سوء تفاهم -الف 

 عدم وفاداری -ب

 عدم اعتقاد -ج

 عدم انصاف -د



 ؟د کدام یک از عوامل زیر در خانواده سرنوشت ساز می باشن -32

 درآمدها -الف 

 هزینه ها -ب

 اقتصاد خانواده -ج

 نیازهای خانواده -د

 گزینه صحیح کدام است؟ -33

 "مدیریت بهینه هزینه ها به آدمی امکان می دهد تا با گزینش الگوی مناسب کسب درآمد را ............... "

 وسیله زندگی قرار دهد . -الف 

 هدف زندگی قرار دهد. -ب

 قرار دهد.ی دگوسیله و هدف زن -ج

 هدف نه وسیله زندگی قرار دهد. -د

 هزینه های فردی و خانوادگی در صورت همه گیر شدن ............؟نادرست مدیریت  -34

 باعث ناهنجاری اقتصادی می شود. -الف 

 .  می دهد باد  منافع ملی را به  -ب

 مشکالت اجتماعی به وجود می آورد. -ج

 .مسائل سیاسی به وجود می آورد -د

 طورکلی مدیریت نادرست هزینه های فرد و خانواده باعث بوجودآمدن چه چیزی می شوند؟ به -35

 .  ناهنجاری اقتصادی و بی ثباتی سیاسی می شود -الف 

 باعث بی کاری و تورم می شود. -ب

 کاهش سرمایه گذاری می شود. -ج

 ناهنجار اقتصادی در خانواده می شود. -د

ریت بهینه هزینه های فردی و خانوادگی درنهایت موجب چه امری خواهد دیم اصالح مدیریت کنونی و اعمال -36

 شد؟

 .  می شود کشور  اقتصادی  ساختار  اصالح  -الف 

 اصالح ساختار جامعه می شود. -ب

 اصالح ساختار اقتصاد خانواده می شود. -ج

 باعث از بین رفتن منافع ملی می شود. -د

 ته از هزینه های زیر می باشد ؟دسم هزینه های مربوط به پوشاک جزء کدا -37

 کوتاه مدت -الف 

 مدت میان -ب

 بلند مدت -ج

 سرمایه ای -د

 کدام هزینه ها برای امکان پذیر کردن تداوم مصرف کاال و یا خدمات پرداخت می شوند ؟ -38

 دو سویه -الف 

 نگهداری -ب

 خرید -ج

 یک سویه -د

 حسوب می شوند ؟م هانذر و نیازها و بخشش ها جزء کدام دسته از هزینه  -39

 دوسویه -الف 

 نگهداری -ب



 خرید -ج

 سویه   یک -د

زمانی که مدیریت خانواده مجبور به کاهش هزینه ها می شود دشوارترین بخش مربوط به کدام هزینه ها می  -40

 باشد ؟

 . جاری  و مصرفی  هزینه های  -الف 

 هزینه های وابستگی زا -ب

 .هزینه های اسمی -ج

 هزینه مادی -د

 بیش از حد خوراک ، پوشاک و تجملی بودن کاال و خدمات جزء کدام دسته از هزینه ها است ؟ رفمص -41

 ضروری  غیر  -الف 

 هزینه های پیش بینی پذیر -ب

 هزینه های ضروری -ج

 هزینه های وابستگی زا -د

 قرض الحسنه ، خرید ماشین آالت و وسایل کار جزء کدام دسته از هزینه ها می باشند ؟ -42

 زینه های جاریه -فال 

 ی سرمایه ا -ب

 استقالل آور -ج

 واقعی -د

 اتالف وقت ، دروغ گفتن ، تحقیر شدن جزء کدام یک از هزینه ها هستند ؟ -43

 ی غیرماد -الف 

 مادی -ب

 یک سویه -ج

 غیرضروری -د

 ؟ ردکدام هزینه ها می باشد که آثار ویرانگری بر سالمت و تعادل روانی مدیران خانواده باقی می گذا -44

 هزینه های جاری -الف 

 زا وابستگی   ی ها هزینه -ب

 هزینه های معنوی -ج

 هزینه غیر مادی -د

کدام هزینه ها هستند که در رویارویی با رویدادهای هزینه بر زندگی خانوادگی باعث امنیت خاطر مادی و  -45

 معنوی برای خانواده می شوند؟

 هزینه استقالل آور -الف 

 ی سرمایه ا -ب

 یورضر -ج

 جاری -د

 کدام هزینه ها هستند که باعث می شود گرانی ، فقر ، بیکاری در جامعه گسترش یابد ؟ -46

 هزینه های استقالل آور -الف 

 هزینه های دو سویه -ب

 .  زا  هزینه های وابستگی -ج

 .هزینه غیر ضروری -د



ربوط به کدام هزینه ها می باشد م یمدر نظر گرفتن کیفیت ، دوام و تناسب ان با کاری که از آن کاال انتظار دار -47

 ؟

 واقعی ی  هزینه ها -الف 

 هزینه های غیر واقعی -ب

 هزینه های اسمی -ج

 هزینه غیر عادی -د

 ابزار اصلی مدیریت هزینه های خانواده کدام گزینه می باشد ؟ -48

 .صرفه جویی در هزینه ها -الف 

 . ها  یاد داشت هزینه -ب

 .فزایندگی هزینه ها -ج

 .نکردن هزینه هار راتک -د

 هزینه هایی که برای دستیابی کاال و خدمتی معین ظاهرا پرداخت می شود چه نام دارد ؟ -49

 اسمی -الف

 واقعی -ب

 خرید -ج

 مادی -د

 است ؟نادرست در مورد هزینه های استقالل آور کدام گزینه  -50

 تولید داخلی رشد می کند. -الف 

 بیکاری کاهش می یابد. -ب

 می یابد.ش ایاستقالل افز -ج

 .  می یابد  افزایش  واردات -د

به فرایندی که در جریان آن کاالها و خدمات تولید شده برای رفع نیاز مورد استفاده قرار می گیرد چه می  -51

 گویند؟

  ف مصر -الف 

 هزینه -ب

 نیاز -ج

 انتقال -د

ایش می دهد که دیگر فزا هرگاه شرایط روانی نابخردانه سرعت ایجاد باورهای مصرفی و خرید را آنچنان -52

 فرصتی برای مصرف باقی نمی گذارد این پدیده را چه می نامند ؟

 فزایندگی هزینه ها -الف 

 نیاز -ب

 .انگیزه -ج

 . مصرف پرستش  -د

مدیریت بخردانه هزینه های خانواده با توجه به فزایندگی هزینه ها تصمیم گیری در مورد هزینه ها را باید  -53

 چگونه انجام دهد ؟

 تعادل مالی و روانی خانواده در کوتاه مدت ادامه یابد. -فال 

 نیازی به تعادل مالی و روانی در بلند مدت نیست. -ب

 . یابد ادامه   مدت بلند  در  خانواده  روانی  تعادل مالی و  -ج

 نیازی به تعادل مالی و روانی در کوتاه مدت نیست. -د



 ه کدام است ؟ادنومشکل ترین اصل در مدیریت هزینه های خا -54

 امکان جایگزینی کاال و خدمات -الف 

 ها  هزینه   کاهش -ب

 افزایش هزینه ها -ج

 پس انداز و کمک هزینه های ضروری -د

جستجوی همیشگی برای آشنایی با کاالهای همانند ولی با بهای ارزان تر ناشی از کدام اصول مدیریت هزینه  -55

 های خانواده می باشد ؟

 ینه هاهزد آسانی رش -الف 

 ارتباط مصرف کاال با هم -ب

 .  خدمات و  کاال  امکان جایگزینی  -ج

 .ضرورت استقالل نسبی هزینه ها نسبت به درآمدها -د

 اداره بهینه هزینه های خانواده مشارکت همگان رابیشتر درچه موردی نیاز دارد ؟ -56

 . پذیری مسئولیت  -الف 

 .هزینه ها -ب

 امور -ج

 مصرف -د

 ؟ نمی باشدر مورد استفاده کامل از کاال و مدیریت بخردانه مصرف درست د نهکدام گزی -57

 .  می کند دور   اشتغال  امکانات ملی را بسوی مصرف می کشاند و از تولید و -الف 

 باعث امکان بهره مندی بیشتر از نعمت ها با هزینه کمتر می شود. -ب

 باعث توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال می شود. -ج

 ستقالل و رفاه عمومی را سبب می شود.ا -د

 عامل محوری در مصرف چیست ؟ -58

 احساس همبستگی -الف 

 . نیاز احساس  -ب

 .میل انسان -ج
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 . گیرنده یاد  در  رغبت  و عالقمندی ایجاد و مشاهده توان از استفاده -د

 است؟ روشی چگونه است عملی صورتی دارای و کارآیی جنبه دارای که الگویی روش -174

 .زوداثر نامحسوس، ذهنی، -الف 

 . زوداثر  ، محسوس  ، نییع -ب

 .دیراثر محسوس، ذهنی، -ج

 .دیراثر نامحسوس، عینی، -د

 کنند؟ می استفاده تربیت و تعلیم در روشی چه از تلویزیون و سینما بازیگران -175

 موعظه -الف 

 محبت -ب

 الگویی -ج

 محسوس -د

 است؟ شده استفاده الگوهایی ازچه اسالم در -176

 نظری -الف 

 عملی -ب

 لیعم  و   نظری -ج

 نصیحت -د

 بشناسیم؟ توانیم می چگونه اسالم در را نظری الگوهای -177

 قرآن آیات -الف 

 احادیث  و  روایات  ، قرآن  آیات -ب

 احادیث و روایات پیامبر، رفتار -ج



 پیامبر رفتار قرآن، آیات -د

 باشند؟ خصوصیاتی و صفات چه واجد باید الگوها اسالمی، تربیت در -178

 عالی تحصیالت -الف 

 انسانی  شأن  خور  در  و  کمال تافص -ب

 کار بر مسلط -ج

 تخصص و علم -د

 چیست؟ نصیحت و موعظه فرق -179

 .است نصیحت مانند موعظه -الف 

 . باشد  تهدید   آن  پایان  در که است نصیحتی موعظه -ب

 .خیر موعظه ولی است الزم سعادتمندانه زندگی برای نصیحت -ج

 .دارد می وا غفلت ناگوار عواقب از سرت و خیر سوی به را آدمی نصیحت -د

 است؟ نادرست عبارت کدام -180

 .باشد استحقاق تناسب به و فعالیت و کار میزان تناسب به باید تشویق -الف 

  . شود می  بهتر  و  سریعتر  کار سبب زیاد های تشویق -ب

 .باشد ها نیازمندی و حاالت تناسب به باید تشویق -ج

 .باشد افراد ظرفیت و درک و مهف بتناس به باید تشویق -د

 است؟ نصیحت مورد کدام -181

 .شد خواهی بدبخت و گرفتار نکنی تالش اگر -الف 

 .شد خواهی رسوا آنها مانند وگرنه مباش رفیق بد افراد با -ب

 .کرد خواهد غلبه تو بر شیطان اال و باش خدا خط در همیشه زندگی در -ج

 . کن  تالش  خود  سعادت برای -د

 است؟ نادرست تارعب کدام -182

 سازد می شکوفا و بیدار را درونی استعدادهای تشویق -الف 

 است تحصیل و کار و زندگی به بینی خوش عامل تشویق -ب

 است عمل تداوم و تکرار سبب تشویق -ج

 . است تالش و کار در ناتوانی احساس عامل تشویق -د

 کرد؟ آگاه خطایش به را او یدبا هیرا چه از شود مرتکب را گناهی و خطا آگاهانه فردی اگر -183

 کردن آگاه -الف 

 دادن   تذکر -ب

 دادن اخطار -ج

 کردن توبیخ -د

 معناست؟ چه به لغت در تنبیه -184

 دادن تذکر -الف 

 زدن -ب

 کردن توبیخ -ج

 کـردن  آگـاه -د

 ت؟چیس منظور کنیم وادار عملی به را او یا و بازداریم) عملی از زدن بدون ( جبر به را فردی اگر -185

 اخطار -الف 

 تـحـکـیـم -ب

 تهدید -ج



 زدن -د

 است؟ کافی باشد مدت چه کردن قهر ساله 6-7 کودک کردن تنبیه روش در -186

 روز یک -الف 

 سـاعـت  یـک -ب

 روز چند -ج

 روز نصف -د

 است؟ نادرست عبارت کدام -187

 .بپذیرید شد ضامن فردی تنبیه از جلوگیری برای اگر -الف 

 دارید را او زدن قصد که بفهمانید او به اول نزنید انگهان را کودک هیچگاه -ب

 ندهید خرج به خشونت زدن در -ج

 .  نکند  تلقی  شوخی  را  شما کار تا کنید تنبیه سخت را او تنبیه هنگام -د

 چیست؟ زندگی دوران تمام در انسان اساس و عمده نیازهای از و تربیت در مهم ابزار و وسایل از -188

 تهدید -الف 

 بتمح -ب

 توبیخ -ج

 کردن آگاه -د

 باشد؟ می نادرست عبارت کدام -189

 .دارند بیشتری محلت به نیاز سال کم کودکان -الف 

 .باشد پسران از بیشتر باید دختران به مهرورزی و محبت -ب

 .پسندن نمی را تصنعی های محبت کودکان -ج

 . دهد می  بهتری  نتیجه شرط با محبت -د

 است؟ علت چه به باشند نمی مقاوم مشکالت با برخورد در و دتنهس لوس و پرتوقع که کودکانی -190

 محبت کمبود -الف 

 مـحـبـت  در  افراط -ب

 کودک تنبیه -ج

 کودک به احترام عدم -د

 ناباب های معاشرت و انحراف به تن گاهی و شوند می پرخاشگر و پرتوقع زودرنج، انزواجو، کمرو، که کودکانی -191

 است؟ علت چه به دهند می

 محبت در افراط -فال 

 محبت در تعادل عدم -ب

 محبت در تفریط و افراط -ج

 مـحـبت   کـمـبود -د

 چیست؟ شخصیت تکریم روش از منظور -192

 . آدمی  حرمت  و  عظمت  رعایت و بزرگداشت -الف 

 .نباشد افراد در اگر حتی خوب های خصلت و صفات کردن بازگو -ب

 خودسازی جهت ادافر از انتقاد و ضعف نقاط از استفاده -ج

 کردن ستایش را افراد رفتار و اخالق دائماً -د

 موارد از یک کدام تعریف زیبا یا زشت پسر، یا دختر بپذیریم هست که همانگونه را کودک گوییم می وقتی -193

 است؟ زیر

 کودک به احترام -الف 



 کودک با مجالست -ب

 . فرد پذیرش -ج

 .کودک درک -د

 شود؟ می اعتناست خور در و مهم فردی او اینکه به اش توجه جلب و کودک بزرگداشت موجب چیزی چه -194

 . کودک  به  کردن سالم -الف 

 .کودک کردن بغل -ب

 .کودک به جایزه دادن -ج

  .کودک به زدن دست -د

 معناست؟ چه به کند کودکی باید دارد، کودک که کس آن -195

 باشد داشته کودکانه رفتار -الف 

 . ودکک  با  شدن  همبازی -ب

 .کردن صحبت کودکانه -ج

 کودک سخنان به دادن گوش -د

 چیست؟ اسالم در مصافحه از منظور -196

 .یکدیگر صورت بر صورت دادن قرار -الف 

 .یکدیگر حرف به کردن گوش -ب

 .یکدیگر با کردن صحبت -ج

 . همدیگر  به  کردن  سالم -د

 است؟ نادرست عبارت کدام -197

 است آن بودن سازمان فاقد و خارجی دفه از ریعا بازی مهم خصوصیات از یکی -الف 

 است تفریحی و خوشایند و بخش لذت فعالیت یک بازی -ب

 .گویند می بازی کنند می فراهم کودکان تفریح و سرگرمی جهت بزرگترها که هایی فعالیت به -ج

 . گیرد می  انجام  عالقه و میل روی از که هدف بدون و خودخواسته هایی فعالیت -د

 است؟ نادرست تعبار کدام -198

 .کنند می کشف را خود پیرامون دنیای بازی بوسیله کودکان -الف 

 .شود می کودک در رویاها و احساسات بروز سبب بازی -ب

 .شود می یافت بازی در کودک های پرسش و ها کنجکاوی پاسخ -ج

 . دشو می  آنها  الغری و ضعیفی سبب کودک در زیاد نرژی ا  مصرف دلیل به بازی -د

 بشناسیم؟ کودک در را چیزی چه بود خواهیم قادر مسلماً کنیم، درک را کودکان بازی بتوانیم گرا -199

 .هوش -الف 

 . عواطف  و  افکار -ب

 .ها توانایی -ج

 .جسمانی رشد -د

 کند؟ می کمک اطفال سازگاری و همکاری حس پرورش به چیزی چه -200

 .انفرادی های بازی -الف 

 . گروهی  های بازی -ب

 .آموزشی های یلمف دیدن -ج

 .کودک آموزش -د



 رفع به قادر که کند می احاطه را آنان مشکالتی و خورند می بر مانع به خود اطراف در کودکان که هنگامی -201

 شناسند؟ می خود پناه تنها را چیزی چه نیستند آنها

 والدین -الف 

 بزرگترها -ب

 بازی -ج

 خوابیدن -د

 د؟شو می ککود در چیزی چه پرورش موجب پازل -202

 حافظه  و  دقت  ، دید  مهارت -الف 

 تمرکز و دقت هوش، -ب

 سرعت و حافظه هوش، -ج

 دقت و تمرکز هوش، -د

 گذارند می میان در دیگران با را خود افکار آن کمک به ها انسان که ای وسیله و ارتباط برقراری ابزار -203

 چیست؟

 دادن دست -الف 

 تکلم -ب

 کردن گوش -ج

 کردن محبت -د

 برند؟ می کار به سنی چه در را ای کلمه دو اراتعب دکانکو -204

 ماهگی 12 تا 9 -الف 

 ماهگی 15 تا 12 -ب

 ماهگی 18 تا 15 -ج

 ماهگی  24  تا 18 -د

 استفاده اوست اطراف در که محصوص اشیاء تصویر و مصور های کتاب از کودکان برای توان می سنی چه از -205

 کرد؟

 ماهگی 6 -الف 

 یکسالگی -ب

 گیماه   ده -ج

 ماهگی 8 -د

 چیست؟ نوجوانان و کودکان در تربیت و تعلیم مهم ابزارهای از یکی -206

 بازی اسباب -الف 

 تصاویر -ب

 قصه -ج

 مدرسه -د

 کدامند؟ گروهی های فعالیت ترین ارزش با و بهترین -207

 .گیرد می انجام بزرگساالن عالقه و خواست به که هایی فعالیت -الف 

 .باشد رفاهی امکانات یهکل به مجهز که هایی فعالیت -ب

 . شود هدایت بزرگساالن هوشمندی و مهارت با که هایی فعالیت -ج

 .باشد سخت و جدید تجربیات دارای مداماً که هایی فعالیت -د

 کند؟ می بروز سنی چه در کتابخوانی و مطالعه به نوجوانان عالقه اوج شده، انجام مطالعات به باتوجه -208

 سالگی 15 تا 13 -الف 



 سالگی 16 تا 11 -ب

 سالگی 12 تا 10 -ج

 سالگی   14   تا  12 -د

 است؟ زمانی چه خاص استعدادهای ویژه به استعدادها ها، رغبت شدن شکفته آغاز -209

 سالگی 12 تا 10 -الف 

 سالگی  15  تا 14 -ب

 سالگی 18 تا 17 -ج

 سالگی 17 تا 15 -د

 کجاست؟ رود می شمار به نیز امنیت ننوکا انعنو به که کودک رشد جهت ملزومات ترین اساسی از یکی -210

 اجتماع -الف 

 ه خانواد -ب

 مدرسه -ج

 کودک مهد -د

 هستند؟ کسانی چه ذهنی ماندگان عقب از منظور -211

 .نیستند پرورش و آموزش های برنامه از مطلوب و عادی استفاده به قادر جسمی رشد وقفه علت به که کسانی -الف 

 .نیستند فعالیتی هیچ انجام به قادر میجس شدر کمبود علت به که کسانی -ب

 .دارد وجود حرکتی جسمی های فعالیت نارسایی آنها در که کسانی -ج

 .  دارد  وجود کودکی رشد اولیه مراحل با تولد بدو از ذهنی های فعالیت نارسایی آنها در که کسانی -د

 است؟ چقدر عمیق بسیار ذهنی مانده عقب کودکان گروه هوشی  بهره -212

 30 تا 25 -الف 

 25   حـداکـثـر -ب

 45 تا 35 -ج

 35 حداکثر -د

 کند؟ می بیان نحو بهترین به را مانده عقب کودکان مهم نیازهای گزینه کدام -213

 .جسمی روانی، روحی، نیازهای -الف 

 .روانی و روحی اجتماعی، نیازهای -ب

 .امنیتی روانی، بدنی، نیازهای -ج

 . احترام  و وابستگی  ، یامنیت  ، روانی  ، بدنی نیازهای -د

 شوند؟ می محسوب باهوش کودکان جزء زیر های گروه از یک کدام-222 -214

 باال به 25 -الف 

 باال به 50 -ب

 باال به 100 -ج

 باال  به   130 -د

 شوند؟ می تقسیم دسته چند به شنوایی نقص -215

 .شنوایان نیمه و مطلق ناشنوای دسته 2 -الف 

 .گوشان گینسن و لقمط ناشنوایان دسته 2 -ب

 . گوشان  سنگین  و  شنوا  نیمه  ، مـطلق  ناشنوای  دسته 3 -ج

 .شنوایان نیمه و گوشان سنگین دسته -د

 باشد؟ می کودکانی چه عالیم از قرمز چشمان نورو زیاد حساسیت چشم، شدید مالش -216

 نابینا کودک -الف 



 بینا نیمه کودک -ب

 ه ماند   عقب  کودک -ج

 یرناپذ آموزش کودک -د

 رسید؟ هدف به توان می طریق ازچه محدود آزادی روش نظریه در -217

 تفاهم و رابطه -الف 

 عقاید و احساسات بیان -ب

 د آزا  بحث -ج

 نگرش و افکار در صداقت -د

 است؟ کدام صحیح گزینه -218

 "نمود صادر والدین برای نسخه یا دستورالعمل .............. فرزندان تربیت درخصوص"

 توان می -الف 

 ن توا  نمی -ب

 باید -ج

 حتماً -د

 معناست؟ چه به محبت -219

 .  او  بر  نفوذ و کودک از حمایتی زیاد های محدودیت ایجاد -الف 

 .کودک گفتار و رفتار در زیاد های محدودیت ایجاد -ب

 .کودک های خواست تمام به منیت پاسخ زیادو تشویق و آزادی دادن -ج

 .کودک نمودن محدود و شدید نظارت -د

 باشد؟ می اش تولید چندبرابرواژگان اولیه درمراحل کودک درکی اژگانو -220

 برابر2 -الف 

 برابر3 -ب

 برابر4 -ج

 برابر  5 -د

 چیست؟ جوامع تمام اصلی رکن -221

 مدرسه -الف 

 اجتماع -ب

 خانواده -ج

 کودک مهد -د

 بفرستیم؟ کودک مهد به سنی چه از را کودکان است بهتر -222

 سالگی7 -الف 

 گیسال6 -ب

 سالگی 2 -ج

 سالگی  3 -د

 شود؟ می کودکان عقالنی و اخالقی عاطفی، اجتماعی، جسمانی، رشد عامل مهمترین عنوان به چیزی چه -223

 آموزش -الف 

 بازی اسباب -ب

 گوناگون   ی ها بازی -ج

 استراحت و خواب -د



 چیست؟ چیز هر از قبل ها مهدکودک هدف -224

 آموزش -الف

 ها بچه با بازی -ب

 یازگارس ایجاد -ج

 نگهداری -د

 باشد؟ می مدارسی چه شامل ابتدایی مدارس -225

 . استثنائی  و  انتفاعی غیر  ، دولتی  مدارس -الف 

 .فرزانگان و روزی شبانه ، دولتی مدارس -ب

 غیرانتفاعی و تیزهوشان روزی، شبانه دولتی نمونه دولتی، مدارس -ج

 نتفاعیراغی و فرزانگان روزی، شبانه دولتی، نمونه دولتی، مدارس -د

 باشد؟ می هایی رشته چه شامل نظری شاخه -226

 . اسالمی  معارف   ، انسانی  علوم  ، تجربی  ، فیزیک ریاضی -الف 

 .عمران فیزیک، گرافیک، حسابداری، -ب

 عکاسی حسابداری، کامپیوتر، کشی، نقشه -ج

 عکاسی و کودکیاری تجربی، خانواده، مدیریت -د

 بگذرانند؟ درسی واحد چند باید دیپلم مدرک تنگرف یبرا دبیرستانی آموزان دانش -227

 واحد 94 -الف 

 واحد 96 -ب

 واحد 98 -ج

 واحد 100 -د

 شرکت دانشگاه در آزمون بدون توانند می دانشگاهی پیش گذراندن بدون رشته کدام آموزان دانش -228

 نمایند؟

 .تجربی -الف 

 .فیزیک ریاضی -ب

 . ساختمان  کشی  نقشه -ج

 .انسانی علوم -د

 احراز و آموزان دانش عالقه استعداد بهتر شناخت و عمومی دانش و فرهنگی اعتالی شاخه کدام دفه-237 -229

 است؟ دانشگاهی تحصیل ادامه منظور به نسبی آمادگی

 دانش و کار شاخه -الف 

 ای حرفه و فنی شاخه -ب

 .انسانی علوم و معارف شاخه -ج

 . نظری  شاخه -د

 است؟ جامعه موردنیاز سرپرست و استادکار ماهر، انسانی ینیرو تربیت تحصیلی شاخه کدام هدف -230

 دانش  و  کار -الف 

 ای حرفه و فنی -ب

 نظری -ج

 معارف -د

 است؟ تر عالی تحصیالت به آموزان دانش ورود برای نسبی آمادگی دوره این هدف -231

 دانش و کار -الف 

 ای حرفه و فنی -ب



 نظری -ج

 دانـشـگاهـی   پـیـش -د

 های بخش برای مربی و سرپرست تکنسین، میانی های رده انسانی نیروی تربیت هورد دامک کلی هدف -232

 است؟ کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف

 پـیـوسـتـه  کاردانی  ی ها دوره -الف 

 کارشناسی به کاردانی های دوره -ب

 ارشد کارشناسی های دوره -ج

 آموزشگاهی های دوره -د

 باشد نداشته آزاد دانشگاه در را رشته یک در نام ثبت برای الزم معدل طشر زیآمو دانش که صورتی در -233
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