
 

 

  2مسابقه شماره 

 با کودکان پرخاشگر کدامیک از برخوردهای زیر نباید صورت بگیرد  -1

 الف. در برابر عصبانیت او با عصبانیت برخورد کنیم تا به بدی رفتار خود پی ببرد

 ب. کودکان را به کارهای گروهی تشویق کنیم 

 ج. اعتقادات مذهبی کودک را تقویت کنیم 

 های جانشین را به کودک خود بیاموزیم د.رفتار

 

 اوتیسم بر کدام قسمت بدن کودک تاثیر میگذارد؟ -2

 الف . مغز 

 ب. زبان 

 ج. دست و پا 

 د . اعصاب 

 

 کدامیک از رفتارهای زیر در برخورد با کودکان صحیح می باشد ؟ -3

 الف . برخورد قاطع ضروری نیست 

 ب. هر وقت الزم بود از کلمه نه استفاده کنیم 

 ج. بیشتر از تشویق استفاده کنیم 

 د. الزم نیست دلیل حرفی را که به او میزنیم بیان کنیم 

 

 ه ،.... در مقابل اشتباعات فرزندان چه پیامد هایی دارد ؟ه خنگ ، بی عرضواژاستفاده کردن از  -4

 الف . اضطراب کودک

 ب. کاهش اعتماد به نفس

 ج. کاهش حرمت نفس 

 د. ب و ج

 

 تشخیص اوتیسم در چند سالگی در کودک امکان پذیر می باشد ؟ -5

 الف . قبل از یک سالگی 

 ب. یک سالگی 

 سالگی  5ج. 

 د. تا سه سالگی 



 

 

 

 چرا نباید به کودکان اجازه دهیم که والدین را بزنند ؟ -6

 الف . کودکان دچار احساس گناه می شوند 

 ر نگرانی مقابله به مثل والدین می شوند ب. دچا

 د میگیرد تنها راه فرو نشاندن خشم کتک است ج. یا

 د. همه موارد

 

 چیست ؟ عالئم بیماری اوتیسم  -7

 دست دادن ناگهانی مهارتهای گفتاریاز الف . 

 دست دادن حرکت دست و پااز ب. 

 ج. تداخل در روابط اجتماعی 

 د . وانمود کردن به بازی و ارتباط کالمی و غیر کالمی 

 

 نابینا چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟زی کودکان اسباب با -8

 الف . صدادار 

 ب. متحرک 

 ج. مطابق با دنیای واقعی 

 د. همه موارد 

 

 هایی برای کودکان نابینا مناسب نیست ؟چه نوع بازی  -9

 الف . توپ بازی با توپ صدادار

 ب. بازی های گروهی 

 و کم خطری های کم تحرک بازج . 

 د. بازی با اسباب بازهای پر رنگ و شاد

 

 امپاتی چیست ؟  -10

 الف . ارتباط صمیمانه برقرار کردن با دیگران 

 ب. خود را جای دیگران قرار دادن 

 ج. عادت کردن به رفتاری مناسب با دیگران 

 د. هیچکدام 

 است 25/4/96 اعالم نتایج تا می باشد 21/4/96هی تا توجه : مهلت پاسخد 


