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 ..... گسترش رفتار هدفی است که فرد در حال حاضر آن را بروز نمی دهد.  .2
  سرنخ دهی (د تقویت افتراقی   (ج خاموشی (ب شکل دهی   (الف 

رفتوار موی توانود تتویوت ......  محرک های معینی هستند که در قبل یا در حین انجام رفتار وجود دارند و کمک می کنند که رفتار انجام شوود و مربوی بعود از انجوام   .1
 را ارائه کند.

  ب و ج (د تنبیه ها       (ج سرنخ ها           (ب تشویق ها          (الف 
 .شود خاموشی یکی ازاصول بنیادی رفتار است که درآن حذف پیامدهای ....... به کاهش فراوانی آن رفتار منجر می  .9
  هیجانی رفتار (د شناختی رفتار        (ج تضعیف رفتار          (ب تقویت رفتار        (الف 

 .ایجاد می کند ........ عبارت است از کاربرد تتویت و خاموشی به منظور افزایش وقوع رفتار هدِف مطلوب و کاهش وقوع رفتارهایی که در رفتار هدف تداخل  .4
  تنبیه افتراقی (د تشویق متقابل      (ج تقویت افتراقی         (ب تقویت متقابل       (الف 

 دهد..... ، رفتارهای غیر کنشی تکرار شونده ای هستند که اغلب خارج از آگاهی فرد رخ می دهند به این معنا که فرد نوع رفتار را تشخیص نمی   .3
  اختالالت عادتی (د رفتارها عصبی   (ج لکنت زبان         (ب تیک ها       (الف 

 نمره( 1جایگاه آشنایی با رفتار درمانی و شناخت درمانی برای تغییر مثبت چیست؟ )  .6
 

 نمره( 2شکل دهی را تعریف کنید و جایگاه استفاده از آن را بیان کنید. )  .7
 

 نمره( 2سرنخ دهی در تغییر رفتار به چه معنا است انواع آن را نام برده و توضیح دهید. )  .1
 

 نمره( 2خاموشی را تعریف کرده و با تتویت متایسه کنید. )  .3
 

 نمره( 2تتویت افتراقی چیست و در چه زمانی از آن استفاده می کنیم. )  .21
 

 (نمره 2چهار شیوه از آموزش های مهارت های رفتاری را نام برده و توضیح دهید. )  .22
 

 نمره( 2معکوس سازی عادت را تعریف کنید و موارد استفاده آن را در سه گونه از رفتارهای عادتی بیان کنید )  .21
 

 نمره( 2تنبیه را تعریف کنید و بگویید چند نوع کلی تنبیه وجود دارد. )  .29
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