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ای  و  تره برره ک کوی بواه رزتتتتتتترمتاه زتتتتتتت آرزتتتتتتتت تتتتتتت    ای  رری   مررحل یک  رر همیشتتتتتتت    ،هتموخش آهت و  تستتتتتتتر راس ای یرزتتتتتتتشته ریر ت   ار تتتتتتتش 

طوی ک   همتس    تتتتتوا رین نیتر بیش رر هر رمتس رحستتتتتت  م   ،ک  بت مبتحث حجیم و  تتتتتهی  ب  هم مورت  هستتتتت یم تتتتت ت تتتتت    متن   یورس ره  ی تتتتتش 

 ای چهتی مرحل  کلی بتی  صویت گیرا: تسر راس ای مورقع گونتگوس و ،ارنی م 
 

 یر پیش رر  روع مطتلعتت هر ای  نگته ک ی   هته پیشزتل هتهک کوی هر ای  ای  : زورالت پیش از شروع مطالعات  1

  یر بزنی  تت کم  بت  کل کلی زورل اهی آس  صل آ  ت  و     ه رنشهته هر  صلهته طبق  ب  ه تسر  هنگام مطالعات:   2

 بزنی   ای مبحث ای هر رر هر ر تاه یر هته تسربرره تسلط بیشتر،   پس از دو دور مطالعه وکسب تسلط نسبی بر مطالب:   3

 هته پیش یر ب   کل زتل ب  زتل بزنی  و ایص  بگیری   هته ک کویهته زتلتسر  نزدیک به کنکور:   4
 

ای رخشیتیتتس   )برره هر او ک کوی ورریت علوم و ورریت به ر تر شتنا ت ی  ها  پیش رشتهه روا ستا بانک تست  کنکورها    ،رول مرحل  برره 

همتس بتنک  رر نیز،   چهتیممرحل  برره  یو    م تزورتشتس  هته رنشهته هر  صتتتتتتتتل رر ب  زتتتتتتتترر  تستتتتتتتتر، هم  رن تستتتتتتتتر  اوممرحل  برره   قرری اریا 

 ک ی    رزشفتاه م گیرن    )ک  ای مرحل  رول نیز مویا رزشفتاه قرری م   هته گذ ش هته ک کویهته زتلتسر
 

تهی   تتتتتتت ه  تستتتتتت  زنی  مرحله ستتتتتتومای پتستتتتتتتا ب  نیتر  تتتتتتتمت ای  ،  درس به درس کیها  بانک تستتتتتت  ها مجموعهرین مجموع  ای ک تی زتتتتتتتتیر 

رن  )رر تمل   تتتتتت ت تتتتتت   ک  ای آس ای  مستتتتتتلط بواهیورس ی تتتتتتش     هته برتر ک کوی رزتتتتتتر  ب  رین  تتتتتتکل ک  برره هر ای ، یک یت چ   نفر رر یتب 

برگز  ه   هتهزتل رخیر، رق رم ب  گز نش تسر 20  ت    ری   و اکتره  هته یورس رین ای   بت بری    زورالت تمتم ک کوی ای ختنم رحستن   

 رن    بت  ، کراه رو پیشکنکور کارشنا  ی ارشد و دکتر  داوطلبا   ک  قتبل رزشفتاه 
 

 

 

 نکتت ر ر یر ب  ختطر ار ش  بت ی :   ،ای رزشفتاه رر رین مجموع 

 بع  رر اوی اوم مطتلعتت رزر، ای رین رمی   بت مشتویتتس مشویت ک ی    رمتس راس رین نوع تسر  1
ً
 هت غتلبت

 هته رنشهتی  مطتلعتت و بت مشویت بت مشتویتتس، ببی ی   زتل رخیر یر ت هت ای اویه  3هته ک کویهته پتسا تسر  2

 بتی  ای ک تی مطتلع  تتمع مرین تسر  3
ً
 طتلب، رزشفتاه  ون  هت تتیگز ن مطتلع  مطتلب رصلی نیس    و حشمت

هته ک کوی ورریت به ر تتتتتتتتتتتتر )و بتلعس،  رر هر ای ،  هستتتتتتتتتتتت ی ، راس تستتتتتتتتتتتترک کوی ورریت علوم )یت به ر تتتتتتتتتتتتر  رگر اروطلب   4

 تورن  ب  تسلط بیشترتتس بر یوه مبتحث هر ای  کمک ک     م 

   jozavat@kayhanravan.ir طر ق رر مت بت   هستت یم مجموع  رین بت  یربط  ای  عز زرس    تتمت پیشتت هتارت  و نظررت   تتنی س  آمتاه  صتتمیمتن 

  بت ی   تمت  ای

 

 

 

 

 

آرزو  موفقی  داریم عزیز  همه شما دوسها  برا   

کیها  آموزش ی گروه   

شنا  ی و مشاوره کیها  تح  نظارت مرکز خدمات روا   

mailto:jozavat@kayhanravan.ir
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 فصل چهارم: فرایندهای حسی  
 

 (89و 75تصویر مثبت چه موقع به وجود می آید؟ )سراسری -ژس -1
 ا( تحریک مالیم و بلند مدت باشد2  ا( تحریک تند و کوتاه مدت باشد1
 ا( محرک در روز وارد عمل شود4  ا( گیرنده حسی خسته شده باشد3

 (83کدام یک از موارد زیر صحی  است؟ )بهداشت در ارتباط با حس چشایی  -2
 ا( منطقه احساس ترشی در طرفین زبان قرار دارد2 ا( منطقه احساس شوری در قسمت پشتی زبان قرار دارد1
 ا( منطقه احساس تلخی در بخش مرکزی زبان قرار دارد4 ا( منطقه احساس شیرینی در قسمت خلفی زبان قرار دارد3

 (85ی ترین بخش زبان به ترتیب به کدام یک از مزه ها حساس هستاد؟ )بهداشت قدامی ترین و خلف -3
 ( تلخی و ترشی4 ( شیرینی و تلخی3 ( ترشی و شوری2 ( شیرینی و شوری1

 (87آستانه مطلر چیست؟ )بهداشت  -4
    ا( حساسیت به تغییر که در حداقل تفاوت بین دو محرک به صورت پایا سنجیده می شود1
 احساسیت به شدت که از حداقل انرژی محرک به صورت پایا قابل تشخیز است( 2
    ا( نقطه صفر انرژی که می تواند برای ارگانیزم تحریک ایجاد کند3
 ا( حداکحر انرژی الزم برای ایجاد تحریک جهت ارگانیزم4

فشاار مکانیکی و تغییرات درجه حرارت  چه نوع   در تحقیقات روان شاااسای  محرک هایی نظیر امواج نور  امواج صاوت  مواد معط ر  -5

 (76)سراسری  محرکی است؟
 ( مکانیکی4 ( خارجی3 ( داخلی2 ( اجتماعی1

 (79چه زمانی به وجود می آید؟ )سراسری  "ژس تصویر مثبت" -6
 مدت( تحریک مالیم و بلند 4 ( تحریک تند و کوتاه مدت3 ( خسته بودن گیرنده حسی2 ( تحریک در تاریکی1

 (79)سراسری ( واحد ساجش کدام ویوگی صوت است؟ dbدسی بل ) -7
 ( زیری و بمی4 ( شدت3 ( بسامد2 ( دامنه1

 (80در شرایط نور کم )شبانگاهی( کدام یاخته ها فعالیت بیشتری دارند؟ )سراسری  -8
 ( عقده ای4 ( دوقطبی3 ( مخروطی2 ( میله ای1

 (81)سراسری زمودنی قرار بگیرد  کدام یک از یاخته های قشر بیاایی او فعال می گردد؟ چاان چه یک محرک خطی در برابر چشم آ -9
 ( همه یاخته ها4 ( فوق العاده پینیده3 ( پینیده2 ( ساده1

 (82)سراسری در دوره تکاملی بشر  علت این که برخی از انسان ها بعضی غذاها را ترجی  داده اند کدام است؟  -10
 ( عادت رذایی4 ( رنگ رذا3 مزه رذا( 2 ( بوی رذا1

 آستانه شاوایی با ................. تغییر ژیدا می کاد. -11
 ( دامنه محرک صوت4 ( موو محرک صوت3 ( بسامد محرک صوت2 ( طنین صوت1

 ( 87گوییم که درساین باال افت شاوایی کامل نیست  ماظور این است که ......... )کاکور وقتی می -12

 ی ارثی و خانوادگی دارد نه توارثیا شنوایی جنبه افت  (1

 شودا انسان به ندرت به افت شنوایی مبتال می (2

 آیداها پیش میافت شنوایی تنها برای برخی فرکانس (3

 های فردی وجود داردادر افت شنوایی تفاوت  (4

 (87  شود؟ )کاکور شود. درکجا مضر واقع میبویایی انسان خیلی زود با موقعیت سازگار می -13

 ( تخلیه فاضالا4  توقف درکفش کنی مجالس( 3 هاخانه( کار در باغ 2 ادکلنهنگام خرید عطر یا  (3
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  (88)کاکور  توان استفاده کرد؟برای مهار کردن درد از کدام شیوه می -14

 ( توهمات محبت4 ( توهمات منفی3 ( تلقین پذیری2 ( انکار 1

 (89)کاکور شود. (  عبارت است از رنگی که به آن.............. اضافه میtone  تن )هارن بحث از ر د -15
 ( سیاه و سفید 4 ( فقط سفید 3 ( خاکستری 2 فقط سیاه  (1

 (89)کاکور شود؟ کدام نوع درد درهمان لحظه وارد شدن آسیب  احساس می -16
 ( تحریکی 4 یامرحله( 3 ( مبهم 2 مداوم (1

 (90مورد کدام محرک خیلی ژایین است؟ )کاکور ر ها دآستانه اختالفی انسان  -17
 ( المسه4 ( وزن 3  ( صوت2 ( نور 1

 ( 94طول موج نور  با چه ارتباط دارد؟ )کاکور  -18
 اشباع (1

 رنگ  (2

 درخشندگی  (3

 انرژی نورانی  (4

 
 

 ( 93درخشادگی محرک بیاایی تابع کدام ویوگی موج نوری است؟  )کاکور  -19
 ( تابش  4 ( اشباع3 ( شدت 2 ( فراوانی 1

 (88)کاکور  شود؟آستانه دونقطه ای روی چه زمیاه ای اجرا می -20

 ( نور 4 ( رنگ 3 ( وزن 2 ( پوست 1

 (95)سراسری  ی مطلر است؟ترین روش برای تعیین آستانهکدام مورد  مااسب -21
 تحریک حسی (4 جسمی – روانی  (3 رمزگذاری حسی (2 آزمایش  (1

 (95)سراسری   ها در ساختار چشم درست است؟ها و مخروطکاربرد میلهکدام عبارت  در مورد  -22
 اندا ها به نور کم حساس و برای دید شب ساخته شده(مخروط1
 شوندا اند و موجب احساس رنگ میها برای نور روز مناسب( مخروط2
 شوندا موجب میهای فاقد رنگ را  اند و احساسها برای دید روز و اتاق پر نور مناسب(میله3
 شوندا کنند و موجب احساس رنگ میها برای دید شب هستند و در نور کم عمل می( میله4

 (92)سراسری  گردد؟های حسی محسوب می های مشترک تمامی دستگاه کدام مورد از ویوگی -23
 ( رمز گشایی حسی4 ( انرژی اختصاصی3 ( زمان واکنش2 ( رمز گردانی حسی 1

 (75در ادراک بیاایی چیست؟ )سراسری  "اشباع"ماظور از  -24
 (  انرژی نوری ناشی از دامنه موو2  ( ادراک بیشترین رنگ ها در بینایی1
 ( میزان نزدیکی به رنگ سفیدی4  ( درجه پر رنگ بودن نور 3

 (75کدام مورد در مقایسه ابعاد روانشااختی رن  و صوت صحی  است؟ )سراسری  -25
 بلندی –( فام 4 طنینی  –( فام 3 بلندی  –( درخشندگی 2 زیر و بمی –( اشباع 1

 (85را به ترتیب چه می ناماد؟ )سراسری  "شیوه های تعیین آن"و  "کمترین مقدار قابل تشخیص محرک" -26
 روان سنجی  –( آستانه مطلق 2  پسیکوفیزیک  –( آستانه مطلق 1
 پسیکوفیزیک –( پتانسیل عمل 4  روان سنجی  –( پتانسیل عمل 3
 



 29                                                     شناس ی روانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک            شناسی عمومی بانک تست روان   

 (85کدام عبارت صحی  است؟ )سراسری   -27
 ا( چشم قادر به تبدیل طول موو به رنگ نیست2 ا( تمام نورها یکسانند مگر از نظر طول موو1
 ا( رنگ قرمز طول موو کوتاه تری نسبت به آبی دارد4 ا( فام کیفیتی است که درخشندگی رنگ را توصیف می کند3

 (82آمیزش رنگدانه ها  یک ترکیب: )سراسری  -28
 ا( فیزیکی است4 ا( شیمیایی است3 ا( افزایشی است2 ا( کاهشی است1

 (87  این کدام قانون است؟ )بهداشت "دو برابر کردن شدت نور موجب دو برابر شدن درخشادگی ادراکی نمی شود" -29
 ( آستانه افتراقی4 ( آستانه مطلق3 ( وبر2 ( فخنر1

 (1400)سراسری تجربه روانشااختی شدت نور کدام است؟  -30
 ( فام4 ( درخشندگی 3 ( ثبات2 ( اشباع1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شناسی عمومی بانک تست روان                      شناس ی روانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک                                              30       

   فصل چهارمپاسخنامه 
 

ها این اسنت: تصنویرماندا اصنل کلی در دیدن پستصنویر یعنی اثری که پس از کنار رفتن محرک اصنلی مدتی درچشنم باقی میپس  « صاحی  اسات.1گزیاه » -1

حالت عدم تحریک پذیری ر توانند بالفاصننله محرک تازه را ببینند، چون دهای حسننی نمیآید، گیرندهرود و به جای آن محرک تازه میکه محرک اولیه کنار میزمانی
چند صدم  محال نفیا اگر تحریک شدید و کوتاه مدت باشد )تصویر متصویر محبت و پستصویر داریم: پسبرندا دو نوع پسمطلق و عدم تحریک پذیری نسبی به سر می

 تصویر آن محبت خواهد بودا پس تصویر محبت به رنگ خود محرک اصلی استاثانیه( پس

ست، هر نقطه زبان به محرک چشنایی خاصنی حسناسیت دارد، حساسیت به مواد شور و شیرین در نواحی نزدیک به نوک زبان بیشتر ا  « صاحی  اسات.2گزیاه » -2

ای اسنت که به )کام نرم( اسنت که به تلخی حسناس اسنت، در قسنمت مرکزی زبان ناحیه کامهشنود، و بیش از همه نرمترشنی بهتر از همه در دو طرف زبان ادراک می
های کنند: رشنتهچیز رمزگذاری میها را بر اسناس دو ای حسناس نیسنتا چهار مزه اصنلی شنامل شنیرینی، ترشنی، شنوری و تلخی اسنتا دسنتگاه ذائقه ما مزههیچ مزه

شنوند، و الگوی تحریک شندن هر رشنتها ظاهرا  به ازای این چهار مزه اصنلی، چهارنوع رشنته عصنبی هم وجود دارد، هر رشنته به هر چهار عصنبی خاصنی که تحریک می
 ادهددهد، اما فقط به یکی از آنها بیشترین واکنش را نشان میمزه اصلی تا حدودی پاسخ می

 2پاسخ سوال رجوع شود به  « صحی  است.3گزیاه » -3

روش اسناسنی سننجش حسناسنیت یک اسنلوا تعیین آسنتانه مطلق اسنت و آن کمترین مقدار محرک اسنت که به   آساتانه مطلر:  « صاحی  اسات.2گزیاه » -4

 انحوی پایا قابل تمیز و افتراق از نبود کامل محرک باشد

 « صحی  است.4گزیاه » -5

 1پاسخ سوال رجوع شود به  « صحی  است.3گزیاه » -6

ترین نقطه در نمودار فشنار نسنبت به زمان اسنتا دامنه صندا مبنای درک بلندی صنوت الترین نقطه و پاییندامنه صنوت تفاوت فشنار با « صاحی  اسات.1گزیاه » -7

بندی صندا به صنورت دهند که درجهبل نشنان میبندی دسنیرسندا دامنه صندا را معموال  مطابق درجهاسنت که عبارت اسنت از اینکه یک صندا چه قدر شندید به نظر می
 لگاریتمی استا

های کنند و نقشاند، یعنی در زمانی که شندت نور کم اسنت کار میبرای دیدن در شنب طراحی شنده ایهای اساتوانهسالول « صاحی  اسات.1گزیاه » -8

دهند که شدت نور ها برای دیدن در روزند، یعنی زمانی واکنش نشان میترین سلولمناسب  های مخروطیسلولکنندا  محوری را به صنورت سنیاه و سنفید تصنویر می

 اکنندهایی با وضوح زیاد و به صورت رنگی تصویر میزیاد است و نقش

یاخته ی  اهایی اسنت که به آن پاسنخ می دهند نوع یاخته در قشنر بینایی شنناسنایی کردند که تفاوتشنان در ویژگی 3هیوبل و ویزل  « صاحی  اسات.1گزیاه » -9

اما نیازی نیسنت محرک در  ،به نوارها و لبه های خات پاسنخ میدهند یاخته ی پینیده: در جای خات پاسنخ می دهنداسناده: به محرک های خطی با راسنتای خات و 
 محرک باید در راستای معینی باشد و طول خاصی هم داشته باشدا یاخته ی فوق پینیده: امیدان پذیرندگی آنها باشد

را با توجه به مزه انتخاا می کردند و معموال رذاهای تلخ سنمی بوده و رذاهای شنیرین حاوی  انسنان ها در طول تاریخ رذا ها  « صاحی  اسات.2گزیاه » -10

 مواد رذایی کافی بوده استا

حسناسنیت ما به اصنواتی که بسنامد متوسنطی دارند، بیشنتر از اصنواتی اسنت که در دو انتهای طیف بسنامد شننوایی قرار دارندا نقایز  « صاحی  اسات.2گزیاه » -11

شننوایی انتقالی نام دارد، آسنتانه شننوایی به دلیل مختل شندن انتقال صندا در گوش میانی، تقریبا  در تمام بسنامدها به ایی بر دو نوع اسنت، در یک نوع که کماصنلی شننو
اندازه باال نرفته بلکه در بسنامدهای باالتر شنود، آسنتانه شننوایی در همه بسنامدها به یک  عصنبی خوانده می -شننوایی حسنیرود، در نوع دیگر که کمیک اندازه باال می

 انداهای مویی شکل تخریب شدهیابد، این نوع کم شنوایی معموال  نتیجه صدمه به گوش داخلی است که معموال  به نوعی سلولافزایش بیشتری می

دهند که افت شنوایی با افزایش سن ارتباط داردا خوشبختانه  یها نشان میشآزماشنیدن اصواتا  ر  افت شنوایی یعنی کاهش توانایی د  « صحی  است.3گزیاه »  -12

مقابل،  ر  شنود و دآیدا هراندازه سن باالتر رود به همان اندازه اصوات بم را بهتر میها پیش می این افت کامل نیست، بدین معنا که افت شنوایی تنها برای برخی فرکانس 
 دهداتوانایی شنیدن اصوات زیر را از دست می

گیرد، پس از مدتی شدت ادراک  دهد که وقتی انسان تحت تأثیر مداوم تحریک بویایی معین قرار می تجربیات روزانه نشان می   « صحی  است.1گزیاه »  -13

ید عطر یا ادکلن، پس از تواند برای مواد معطر مشابه نیز تعمیم یابدا برای محال هنگام خرشودا این سازش یافتگی میکاهش یافته و نوعی سازش یافتگی ایجاد می
 یابداها سازگاری میبوییدن چند عطر متفاوت کم کم با موقعیت و بوی آن 
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شنود که  بیند یا صدایی را می آن آزمودنی شیء را می ر ( توهمات محبت: د1 هیپنوتیزمی وجود دارد:دو نوع توهم ناشی از تلقین پس  « صحی  است. 3گزیاه » -14

 توان برای مهارکردن درد استفاده کردا کندا از توهم منفی می( توهمات منفی: آزمودنی چیزی را که معموال  قابل درک است، درک نمی 2 نداردادرواقع وجود 

یا رنگ رنگ   « صحی  است.4گزیاه »  -15 فام  های خالز  لون یا  فاقد  ندارد دراصطالح علمی  رنگی که سیری  دارندا  زیادی  اصلی سیری  است، محل  های 

و اگر تنها سیاه  (  tintنامیده خواهد شدا اگر تنها سفید اضافه شود، تینت )(  toneخاکستری که بین سیاه و سفید استا  اگر به یک رنگ، سیاه و سفید اضافه شود تن )

 نامیده خواهد شدا (  shade) اضافه شود، شید 

شود و نوعی درد تیر کشنده است و شدت آن به سرعت  لحظه وارد شدن آسیب احساس می   ی، دردی است که در همانامرحلهدرد    « صحی  است.3گزیاه »  -16

 شود، نوعی درد گنگ و دراز مدت استا کندا درد مداوم نوع دیگری از درد است که پس از ورود آسیب تجربه می شود و سپس فروکش می زیاد می

رصد(  د  1رصد(، شوک الکتریکی )د  1های گوناگون به ترتیب عبارت است از: بسامد صوت )حس ین تفاوت محسوس برای  ترکم  « صحی  است. 2گزیاه »  -17

 رصد(ا د 20رصد(، تراکم نمک )د 15درصد(، تراکم بو ) 8رصد(، شدت نور )د 5رصد(، شدت صوت )د 2تشخیز وزن )
   « صحی  است.2گزیاه » -18

 ها استا ها و مخروطکندا همین درخشندگی است که تفاوت اساسی بین میلهدرخشندگی نور را تعیین میشدت ادراکی نور،   « صحی  است.2گزیاه » -19

دهد که قدرت تشخیز گیری قدرت تشخیز نقاط نزدیک بهم روی پوست(، نشان میی )یعنی اندازهانقطه گیری آستانه دو  اندازه  « صحی  است.1گزیاه »  -20

 شودابا تمرین بهتر می 

که  جسنمی عبارتند از فنون تجربی برای سننجش رابطه میان بزرگی فیزیکی محرک و پاسنخ روانی ناشی از آن  -راهکارهای روانی « صاحی  اسات.3ه »گزیا -21

 ستانه مطلق اندامناسبترین روشها برای تعیین آ

   « صحی  است.2گزیاه » -22

های حسی را در سط  روانی توضی   است، اسلوا  حساسیتهای حسی وجود دارد، خاصیت اول که  دو خاصیت در همه اسلوا  « صحی  است.1گزیاه »  -23

 دهدا، سط  زیستی را مورد توجّه قرار میرمزگذاری حسیدهد و خاصیت دوم یا می

اصال حاوی خاکستری نیست ولی رنگ اشباع  اشباع به معنای درجه ی خلوت رنگ است یعنی رنگ کامال اشباع شده محل ارروانی    « صحی  است.3گزیاه »  -24

 انشده محل صورتی حاوی مقداری رنگ خاکستری است
   « صحی  است.4گزیاه » -25

  ستانه ی مطلق نام دارد وایا از نبود کامل محرک تمیز دهد آحداقل مقدار محرکی که دستگاه حسی میتواند آن را به صورتی پ  « صحی  است.1گزیاه »  -26

 .ن هم پسیکوفیریک استاندازه گیری آی شیوه

زیرا چشم ما طول موو مریی را به رنگ تبدیل میکند و فام کیفیتی است که رنگ را توصیف می    ااست  1گزینه  صحی   گزینه  تنها    « صحی  است.1گزیاه »  -27

 بی داردا ز طول موو بلند تری نسبت به رنگ آ کند و طول موو رنگ قرم

میزه ی کاهشی رنگدانه ها ترکیب می شوند یا نور از صافی هایی که روی  ، اما در آآمیزه ی رنگی افزایشی نورها ترکیب می شوند « صحی  است. 1گزیاه » -28

 یکدیگر قرار دارند عبور کندا 

تغییرات تصاعد حسابی در احساس  قانون فخنر: در تقریبا همه ی دستگاه های حسی تغییرات تصاعد هندسی در شدت محرک به   « صحی  است.1گزیاه »  -29

 تبدیل می شودا 

    « صحی  است.3گزیاه » - 30



 91                                                     شناس ی روانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک            شناسی عمومی بانک تست روان   

   مدارا و سالمت  روانی، فصل چهاردهم: فشار 

 

 (76)بهداشت  نمی باشد؟کدام یک از حاالت زیر بر کاهش فشار روانی موثر  -1
 ( داشتن کنترل در طول دوره فشار روانی2  ( پیش بینی پذیری رویداد1
 دادن واکنش های عاطفی( نشان 4  ( اتکا بر حمایت های اجتماعی3

 (77اجتااب  شدت تعارض و فشار روانی بر فرد در کدام مرحله بیشتر است؟ )بهداشت -در یک رفتار تعارضی اجتااب -2
 با اندیشه تعارض ( اولین لحظات مواجه شدن2  ( اولین لحظات شروع اجرای یک تصمیم1
 ( آخرین لحظات قبل از شروع اجرای یک تصمیم4 ( اولین لحظات مواجه شدن با خطر جدی ناشی از یک تصمیم3

 (79برای درمان چاقی کدام روش صحی  تر است؟ )بهداشت  -3
 ( روان درمانی2  ( دارو درمانی1
 ( دارو درمانی توام با رژیم مناسب رذایی4  ( دارو درمانی توام با روان درمانی3

دچار مشکل می شود کدام یک از حالت های زیر در مورد این شخص   "رفتن به دانشگاه و ازدواج کردن"شخصی در انتخاب دو هدف   -4

 (80)بهداشت صحی  است؟ 
 اجتنابی –( تعارض گرایشی 4 گرایشی -( تعارض گرایشی3 اجتنابی –( تعارض اجتنابی 2 پرخاشگری  -( ناکامی1

 (90)بهداشت ( به شمار می رود؟ Aکدام یک از موارد زیر جزء ویوگی های افراد با ساخ الف )تیپ  -5
 ا( بسیار مودا و شکیبا هستند2 ا( از احساس تردید درباره خود رنج می برند1
 ا( به چیزهای زیبا یا محیط توجه زیادی دارند4  ا( نسبت به فوریت زمانی بی تفاوتند3

 (90را توصیف می کاد؟ )بهداشت  "مقابله"عبارت کدام  -6
 ( تسکین هیجان های ناشی از موقعیت تنش زا2 ( کوشش برای حل و فصل شرایط تنش زا1
 ( تدابیر هشیار برای حل و فصل هیجان های منفی4 ( تدابیر ناهوشیار برای حل و فصل هیجان های منفی3

 (78سالمت روانی شخص باشد  کدام است؟ )سراسری رفتاری که می تواند بهترین نشانه  -7
 ( عدم حساسیت4 ( خودپنداری3 ( خوش بینی2 ( اعتدال1

عدم توانایی فرد برای انتخاب بک گرایش تحصایلی دلخواه و ترس از این که ممکن اسات این گرایش در آیاده از نظر شاغلی چادان  -8

 (81اسری مورد توجه نباشد  نشانگر کدام نوع تعارض است؟ )سر
 رسیدن  –( اجتناا 4 رسیدن  –( رسیدن 3 اجتناا  –( اجتناا 2 اجتناا  –( رسیدن 1

 (83کدام عبارت درباره فشار روانی صحی  است؟ )سراسری  -9
 ا( میزان فشار روانی تنها به موقعیت فشارزا وابسته است2 ا( پیش بینی فشار روانی باعث تشدید شدت آن می شود1
 ا( نگرش فرد در کاهش فشار روانی چندان موثر نیست4 اهای اجتماعی باعث کاهش فشار روانی می شود( حمایت 3

 (84عدم تالش برای حل مشکل در موقعیت فشار زا چه نامیده می شود؟ )سراسری  -10
 ( پرخاشگری جا به جا شده4 ( درماندگی آموخته شده3 ( ناکامی مضاعف2 ( بی تفاوتی عاطفی1

 (86گیزه های همکاری و رقابت  کدام یک از انواع تعارض ها بیشتر رخ می دهد؟ )سراسری بین ان -11
 دافع  –( جاذا 4 جاذا  –( جاذا 3 دافع چندگانه –( دافع 2 دافع  –( دافع 1

 (86)سراسری تعلر دارد؟  Bکدام یک از حالت های زیر به تیپ شخصیتی  -12
 دیگران حرف زدن( در وسط حرف 2  ( وقت نشناس بودن1
 ( در سخن گفتن سر و دست تکان دادن4  ( دائما به ساعت نگاه کردن3

 (86کودک ده ساله ای که در مواقع اضطراب انگشتش را می مکد از کدام مکانیزم دفاعی استفاده می کاد؟ )سراسری  -13
 ( جابجایی4 ( سرکوبی3 ( فرافکنی2 ( واپس روی1
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 (84انی ذیل با مفهوم ریاکاری متااسب است؟ )سراسری کدام یک از مکانیسم های رو -14
 ( واکنش وارونه4 ( دلیل تراشی3 ( فرافکنی2 ( تصعید1

 (84دلیل تراشی به چه معااست؟ )سراسری  -15
  ا( توجیه رفتاری که انجام داده ایم اما دلیل اصلی آن را نمی دانیم2 ( عنان اختیار را به دست افکار و خیال پردازی سپردن1
 ( جابجایی بک نیروی درونی به سوی یک هدف اجتماعی4 ( تسلسل تصاویر و پدیده های ذهنی برای درک موضوع3

تازه عروساای که هربار ژس از مشاااجره با شااوهرش به خانه ژدرش می رود  احتماال از کدام مکانیساام دفاعی اسااتفاده می کاد؟  -16

 (83)سراسری 
 ( واکنش وارونه4 واپس روی( 3 ( دلیل تراشی2 ( جا به جا کردن1

دانش آموزی که در امتحانات موفر نمی شااود می گوید: »اصااال تحصاایل به چه دردی می خورد و کساای از درس خواندن به جایی  -17

 (81نرسیده است.« او در واقع از کدام مکانیزم دفاعی استفاده می کاد؟ )سراسری 
 تراشی( دلیل 4 ( جبران3 ( خیال بافی2 ( فرافکنی1

مادری که کودک ناخواساته به دنیا آورد  ممکن اسات توجه افراطی به کودک خود کاد و نسابت به او محبت و عالقه بسایار شادیدی   -18

 (80نشان دهد. در واقع وی از چه مکانیسم دفاعی استفاده می کاد؟ )سراسری 
 ( واکنش وارونه4 ( همانند سازی3 ( جابجا کردن2 ( تصعید1

 (78مردی که ناراحتی های ناشی از کار را در مازل نشان میدهد از کدام مکانیزم دفاعی استفاده می کاد؟ )سراسری  -19
 ( واپس زنی4 ( واپس روی3 ( پرخاشگری2 ( جابجایی1

عی اساتفاده کسای که طرفدار ساانساور هرزه نگاری اسات ولی ممکن اسات ناخودآگاه شایفته چاین آثاری باشاد  از کدام مکانیسام دفا -20

 (79می کاد؟ )سراسری 
 ( واکنش وارونه4 ( فرافکنی3 ( تصعید2 ( دلیل تراشی 1

 (79تفاوت انکار و واژس زنی در این است که انکار دفاعی ............. است ولی واژس زنی دفاعی ............. است. )سراسری  -21
 ناهشیار  –( نیمه هشیار 2  نیمه هشیار  –( ناهشیار 1
 دربرابر تهدید درونی –( در برابر تهدید بیرونی 4 دربرابر تهدید بیرونی –در برابر تهدید درونی  (3

 (78صدق می کاد؟ )سراسری  "واکاش وارونه"کدام عبارت در مورد مکانیزم دفاعی  -22
    ( توجیه ریرمعقول و ریرمنطقی انگیزه یا رفتارهای پرخاشگرانه1
 یزه های نگرانی آور از قسمت های هشیار شخصیت ( بیرون راندن افکار و انگ2
    ( به وجود آمدن خصیصه یا انگیزه ای کامال متفاوت مخالف خصیصه یا انگیزه ناهشیار3
 ( به وجود آمدن خصیصه یا انگیزه ای کامال موافق خصیصه یا انگیزه ناهشیار4

کودک چهارساله قبلی  برای جلب توجه دیگران چهار دست و ژا راه می رود  به وقتی در یک خانواده  کودک تازه ای به دنیا می آید و  -23

 (78کدام مکانیسم دفاعی متوسل می شود؟ )سراسری 
 ( همانندسازی4 ( سرکوبی3 ( بازگشت2 ( انکار1

 (90انکار هر نوع هیجان مافی و بیرون راندن آن از آگاهی چه نام دارد؟ )بهداشت  -24
 ( درون فکنی4 ( انکار3 ه جایی ( جاب2 ( واپس رانی1

خانمی که بودجه اقتصاادیش کفاف خرید گوشات را نمی کاد  می گوید که مصارف گوشات برای ساالمت جسامانی اش مضار اسات از  -25

 (88چه نوع مکانیسم دفاعی استفاده می کاد؟ )بهداشت 
 ( جابجاسازی4 ( فلسفه بافی3 ( انکار2 ( دلیل تراشی1

 (88ک موقعیت تهدید کااده از راه رو در رویی فکری و انتزاعی با آن چه نام دارد؟ )بهداشت گسلش عاطفی از ی -26
 ( جابجاسازی4 ( بازداری3 ( دلیل تراشی2 ( عقالنی سازی1
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 (90از دیدگاه روانکاوی علت افسردگی کدام یک از موارد زیر است؟ )بهداشت  -27
 ( سوءرفتار کودکی4 بدبینانه( اسناد 3 ( شناخت منفی2 ( واکنش به فقدان1

در روش درمان روان تحلیلی  درمانگر به بیمار توضای  می دهد که او از دسات ژدرش بسایار عصابانی اسات اما این عصابانیت را به  -28

 (86برادر کوچکتر نشان می دهد. بیمار از کدام مکانیسم دفاعی زیر استفاده کرده است؟ )بهداشت 
 ( جبران4 ( جابجایی3 ( واکنش سازی2 ( فرافکنی1

 ( 83بسیار کمتر است؟ )بهداشت  در افراد بهاجار شیوع کدام مکانیزم دفاعی زیر -29
 ( واپس روی4 ( عقالنی سازی3 ( فرافکنی2 ( سرکوا1

 ( 83طی این مکانیسم  فرد ژرخاشگری معطوف به دیگری را به خود متوجه می کاد  این مکانیسم را مشخص کاید. )بهداشت  -30
 ( همانندسازی با پرخاشگر4 ( بیرونی کردن3 ( درون فکنی2 ( ابطال1

کدام مکانیسام دفاعی کمک می فردی که برای ارضاای ژرخاشاگری خود به شاطرنج روی می آورد و قهرمان شاطرنج می شاود  از   -31

 ( 75گیرد؟ )سراسری 
 ( فرافکنی4 ( جبران3 ( جا به جایی2 ( تصعید1

ماظورم امتحاان کردن او بود و اصااال نمی "دانشااجویی کاه جواب مافی از فرد مورد عالقاه خود دریاافات کرده بود بیاان کرد کاه    -32

 ( 80)بهداشت ده نموده است؟ . او از کدام یک از مکانیسم های دفاعی زیر استفا"خواستمش
 ( فلسفه بافی4 ( دلیل تراشی3 ( واکنش وارونه2 ( انکار1

 (82کدام یک از مکانیسم های دفاعی به عاوان یک مکانیسم دفاعی ژخته به شمار می آید؟ )بهداشت  -33
 ( فرافکنی4 ( واپسروی3 ( سرکوا2 ( بازداری1

 (88است؟ )کاکور « Aشخصیتی » کدام جمله بیانگر تیپ  -34

 ( تالش من بر این است که با حوصله رذا بخورما 2  برماگذرانی لذت می ( از گردش و وقت1
 کنم درتعطیالت تابستان نیز کار کنما ( سعی می 4 دهما های خود را با فرصت بیشتری انجام می ( فعالیت3

 (90یوفیدبک به چه معااست؟ )کاکور ببازخورد زیستی یا  -35
 اثر تمرکز حواس  ر کنترل درآوردن ضربان قلب یا فشار خون د( به 1
 آورداهای بدنی اطالعاتی برای ارگانیسم فراهم می( نظامی که درباره یکی از کارکرد2
 طول سال  ر ( آگاهی دادن به دانشجویان از عملکرد تحصیلی خود د3
 تندا  ها که اختیاری هس( آموزش برای کنترل اختیاری تعدادی از کارکرد4

 ( 90)کاکور  .شودهای موقعیتی »خطای ......... اسااد« نامیده میهای گرایشی به جای اسااد جهت اسااد ر سوگیری د -36
 ( ادراکی4  ( درونی3 ( بیرونی 2 ( بنیادی1

به ترتیب چه نوع مقابله و تدبیری را به   "شدن ندارد. به نظر خودم ارزش نگران"گوید: ها به خود میبرخورد با استرسر فردی که د -37

 (89)کاکور بادد؟ کار می
 شناختی  –مدار ( هیجان4 رفتاری –مدار هیجان( 3 شخصی  –مدار ( مسأله2 رفتاری  –مدار مسأله (3

 ( 90)کاکور  مدار است؟اقدامات هیجانیک از زند. کدام دانشجویی که به دنبال ژاس نکردن یکی از دروس خود دست به اقداماتی می -38

 ( بررسی برنامه ترم آینده برای انتخاا مجدد همان درس 2  ( اعتراض ملدبانه به نحوه تصمیم استاد1
   ا( کمک گرفتن از دانشجویانی که این درس را گذرانده اند4 ( قدم زدن با دوستان برای فراموش کردن موضوع 3

 شود؟ای محسوب میهای مقابلهمدار در مهارتمقابله مسئلهکدام رفتار جزء  -39
 های مختلف( یافتن راه حل4 ( تخلیه خشم 3                 ( آرام کردن2 ( ورزش کردن 1

 (93کدام عبارت در مورد درماندگی آموخته شده صحی  است؟  )کاکور  -40
 استا درماندگی آموخته شده، همان برانگیختگی هیجانی  (1
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 درماندگی آموخته شده قسمتی از مکانیسم ستیز یا گریز استا   (2

 شوندا  زا درمانده نمیها در مواجهه با شرایط استرسهمه انسان (3

 دهدازا نشان میدرماندگی میل گریز فرد را از شرایط استرس (4

 (95کاد؟)سراسریریز با تهدید مقابله میدر کدام مرحله از نشانگان کلی انطباق در نظریه سلیه  ارگانیسم با روش جا  یا گ -41
 (برانگیختگی 4 (فرسایش3 (هشدار 2 (پایداری 1

های اضااطراب آور به خود آرامش گیرد و سااپس با تجساام موقعیتدر کدام روش درمانی  درمانجو ابتدا شاایوه آرامش را فرا می -42

 (97)ارشد سراسری  دهد؟ می
 ( مواجه  واقعی 4 سازی ( ررفه3 گیری ( سرمشق2 ( حساسیت زدایی منظم 1

دفاعی اساات؟   طریر مواجهه انتزاعی و توجیهی با آن  بیانگر کدام مکانیزمالش در جهات گساالش عاطفی از موقعیت ژر تاش از  -43 

 (97)ارشد سراسری 
 ( واکنش وارونه 4 ( فلسفه بافی3 ( دلیل تراشی 2 ( جابه جایی 1

 (96)بهداشت  تواند آن را کاترل کاد  شدت استرس را .... .توانایی ژیش بیای وقوع یک رویداد استرس زا  حتی وقتی شخص نمی -44
 دهداا( کاهش می  دهداالف( افزایش می

 دهداد( اول افزایش و سپس کاهش می   و( اثری در شدت استرس نداردا

 (98تمایل به کسب ژاداش و اجتااب از تابیه  مربوط به کدام کارکرد نگرش است؟ )سراسری  -45
 اجتماعی( سازگاری 4 ( دفاع از خود3 ( ابزاری2 ( دانشی1

هایی که رفتار ناساازگارانه را سابب شاده اسات و اگر فردی در جهت تغییر رفتار ناساازگارانه با ثبت دقیر رفتارهای خود انواع موقعیت -46

 (98ها سازگار است را ژایش کاد  از کدام راهبرد استفاده کرده است؟ )سراسری هایی که با آنانواع ژاسخ
 ریزی( برنامه4 ( خودتنظیمی3 ( ارزشیابی2 ( خودگردانی1
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 فصل چهاردهم  سخنامه پا

 

ناپذیر بینیزا شنامل رویدادهای ریرقابل کنترل و پیششنوند، سنایر رویدادهای تنشزا قلمداد میزا معموال  تنشرویدادهای آسنیب  « صاحی  اسات.4گزیاه » -1

 شوداباشند همننین حمایت اجتماعی باعث کاهش فشار روانی می می

 « صحی  است.4گزیاه » -2

 اانی سود جست و هم از دارو درمانیدر درمان چاقی بهتر است هم از روان درم « صحی  است.3گزیاه » -3

 دو مورد عالقه داردا این تعارض، تعارض گرایشی گرایشی است زیرا فرد به هر « صحی  است.3گزیاه » -4

اندا و ناشنکیبایی هسنتند که بیش از حد درگیر کارشنان شنده  ارلب اشنخات متخاصنم، پرخاشنگر Aافراد دارای الگوی رفتاری نوع    « صاحی  اسات.1گزیاه » -5

 بررسی زنان و مردان نشان داده است که افراد دارای این الگو بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری عروقی قلب هستندا

شوندا مدار تقسیم میمدار و هیجانراهبردهای مدارا به دو دسته مشکلفصل شرایط تنش زا را مقابله می نامندا   کوشش برای حل و « صحی  است.1گزیاه » -6

رود که دچار افسنردگی و بیماری در پی حوادث ناگوار زندگی شنوندا کسنانی که از اشنتغال ذهنی کنند، کمتر احتمال میکسنانی که برای حل مشنکالتشنان اقدام عملی می
شنوند تری در مقایسنه با کسنانی میهای شندیدتر و طوالنیکنند، متعاقب وقایع ناخوشنایند دچار ناراحتیهای منفی اسنتفاده میردهای اجتنابی برای مدارا با هیجانیا راهب

 اپردازندهای خود در پی حمایت اجتماعی برمی آیند یا به ارزیابی دوباره واقعه میکه برای مدارا با هیجان
 « صحی  است.1گزیاه » -7

به روسنت و از طرفی با یک شنکسنت که باید از  این نوعی تعارض گرایشنی اجتنابی اسنت زیرا فرد با یک وفقیت و نوع عالقه ش رو « صاحی  اسات.1گزیاه » -8

 ان اجتناا کندا

دیدی برای سنالمت روانی یا جسنمی خود تلقی کندا معموال  به ها را ته فشنار روانی )اسنترس( عبارت اسنت از رویدادهایی که فرد، آن « صاحی  اسات.3گزیاه » -9

 اشودهای استرس( گفته میشود و به واکنش افراد به این عوامل، پاسخ به فشار روانی )پاسخزا )استرسور( گفته میاین رویدادها، عوامل فشار یا تنش
تواند بر علت تغییر سلیگمن است و اشاره دارد به این که فرد به این ادراک رسیده باشد که نمیدرماندگی آموخته شده یافته بزرگ    « صحی  است.3گزیاه » -10

آمده شنوند بلکه درماندگی نتیجه تعبیر این افراد از شنرایط پیشزا درمانده نمیسبینی و کنترل داشنته باشند ولی همه افراد در مواجهه با شنرایط اسنترها قدرت پیشپدیده
 باشدامی

راز شده در ودکی بین فرزندان خانواده رقابت آاز نخستین سال های ک  ابر رقابت و توفیق شخصی تاکید می شود در جامعه معموال  « صاحی  است.4گزیاه » -11

 مدرسه ادامه پیدا می کند و تا رقابت های حرفه ای و شغلی امتداد می یابدا این تعارض نوعی تعارض گرایشی اجتنابی استا

سنوده فراد کامال بی خیال و آا Bاسنت و افراد سننخ شنخصنیتی    Aاز ویژگی های تیپ شنخصنیتی  گزینه ها به جز  گزینه همه ی   « صاحی  اسات.1گزیاه » -12

 .خاطری هستند

ها یا خاطراتی که بیش از حد ترسنناک تکانهزنی،  دانسنتا در واپسترین سنازوکار دفاعی میترین و اسناسنیزنی را مهمفروید واپس « صاحی  اسات.1گزیاه » -13

شوندا احساسات خصمانه شوندا خاطراتی که باعث شرمندگی، احساس گناه یا تقبی  خود شوند، ارلب واپس زده مییا آزارنده هستند از حیطه باخبری خودآگاه حذف می
 ندابه اشخات محبوا و تجربیات شکست ممکن است از حافظه خودآگاه بیرون رانده شو

 را واکنش وارونه میگویندا وی در گرویدن به انگیزه ی متضاد آنپنهان سازی هر انگیزه ی معین از خویشتن از راه زیاده ر « صحی  است.4گزیاه » -14

های منطقی یا مطلوا انگیزهتراشی به معنای عمل براساس دالیل محکم و عاقالنه نیست، بلکه نسبت دادن برخالف تصور، دلیل « صحی  است.2گزیاه » -15

کاهد )به هرحال خوریم، از یأس ما میتراشنی دو فایده دارد: وقتی در کسنب هدفی شنکسنت میکنیما دلیلجامعه به رفتارمان اسنت تا به نظر رسند که عاقالنه رفتار می
 کندمان فراهم میهای قابل قبولی برای اعمالچندان هم خواهان آن نبودم( و نیز انگیزه

ام رفتارهای متناسنب با سنن خود را انجبازگشنت نوعی واکنش دفاعی اسنت که فرد به یکی از دوران کودکی خود برمی گردد و   « صاحی  اسات.3گزیاه » -16

 نمیدهد در اینجا فرد مانند کودکان به والدینش پناه می بردا

 « صحی  است.4گزیاه » -17

 را واکنش وارونه میگویندا در گرویدن به انگیزه ی متضاد آن انگیزه ی معین از خویشتن از راه زیاده رویپنهان سازی هر  « صحی  است.4گزیاه » -18
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شنودا فروید ای که برآورده کردنش به یک شنکل ممکن نباشند، به مسنیر جدیدی هدایت میاز طریق سنازوکار جابجایی، انگیزه « صاحی  اسات.1گزیاه » -19

توان تغییر داد، ولی عینیتی را که سنائق به آن های پرخاشنگری و جنسنی اسنتا سنائق اصنلی را نمیترین شنیوه برخورد با تکانهبخشمعتقد بود که جابجایی، رضنایت
 اتوان تغییر دادمعطوف است، می

 18پاسخ سوال رجوع شود به  « صحی  است.4گزیاه » -20

پذیرفتن وجود از حد ناخوشنایند اسنت، فرد ممکن اسنت به کلی منکر وجود آن شنودا انکار، نوقتی مواجهه با واقعیت بیرونی بیش    « صاحی  اسات.4گزیاه » -21

 شونداها یا خاطراتی که بیش از حد ترسناک یا آزارنده هستند از حیطه باخبری خودآگاه حذف میزنی، تکانها در واپسواقعیت نامطلوا است
  18پاسخ سوالرجوع شود به  « صحی  است.3گزیاه » -22

 16پاسخ سوال رجوع شود به  « صحی  است.2گزیاه » -23

 « صحی  است.1گزیاه » -24

های منطقی یا مطلوا جامعه به تراشنی به معنای عمل براسناس دالیل محکم و عاقالنه نیسنت، بلکه نسنبت دادن انگیزهدلیل « صاحی  اسات.1گزیاه » -25

کاهد )به هرحال چندان هم خوریم، از یأس ما میتراشنی دو فایده دارد: وقتی در کسنب هدفی شنکسنت میا دلیلکنیمرفتارمان اسنت تا به نظر رسند که عاقالنه رفتار می
هایی انجام دهیم که حتی نزد خودمان، مایل ها یا انگیزهکندا چناننه عملی را براسنناس تکانهمان فراهم میهای قابل قبولی برای اعمالخواهان آن نبودم( و نیز انگیزه

 اشان نباشیمصدیقبه ت
عقالنی سنازی تالشنی اسنت برای رهایی از یک موقعیت پرفشنار از طریق برخورد انتزاعی و عقالیی با آن موقعیتا پزشنکی که  « صاحی  اسات.1گزیاه » -26

 تفاوتی احتیاو دارداانجام درست کارش، به مختصری بیل تک تک بیماران، درگیری هیجانی پیدا کندا او برای ئتواند با مسادائما  با رنج آدمی سروکار دارد، نمی

فروید و سنایر روانکاوان افسنردگی را ناشنی از فقدان می دانند که فرد خشنم ناشنی از فقدان را متوجه خودش می سنازد و دچار  « صاحی  اسات.1گزیاه » -27

 افسردگی می شودا

 19پاسخ سوال رجوع شود به  « صحی  است.3گزیاه » -28

 « صحی  است.4یاه »گز -29

 19پاسخ سوال رجوع شود به  « صحی  است.2گزیاه » -30

 اای مورد پسند جامعه است محل ورزشتصعید تغییر سائق ها به انگیزه ه « صحی  است.1گزیاه » -31

 « صحی  است.3گزیاه » -32

 « صحی  است.1گزیاه » -33

کنندا درهنگام ناکامی، پرخاشگری : این افراد همیشه احساس کمبود وقت دارند، همیشه با حداکحر توان کار میAالگوی رفتاری نوع    « صحی  است.4گزیاه »  -34

 های قلبی هستندا معرض بیماریر گیرد و دوست دارند روی محیط خویش مسلط شوندا این افراد بیشتر از سایرین دو نفرت وجودشان را فرا می 

از جنبه پسخوراند زیستی )بیوفیدبک(: درآموزش پسخوراند زیستی، شخز اطالعاتی دربا  « صحی  است.2»گزیاه    -35 خود    های وضع فیزیولوژیکیره یکی 

 کوشد آن وضع را تغییر دهدا کند و بر آن اساس می دریافت می

های بیرونی یا موقعیتی  های شخصیتی فرد دیگر استا اسناد یژگی ها و وهای درونی یا گرایشی، گرایش به باورها، نگرش اسناد  « صحی  است.1گزیاه »  -36

 گویندا های موقعیتی را خطای بنیادین اسناد میهای گرایشی به جای اسنادهای اجتماعی و تهدید هستندا سوگیری درجهت اسنادهمان عوامل بیرونی مانند پول، هنجار

گیرند  کنند و تصمیم میکنند، مشکل را مشخز می مدار( موقعیت را به شکل قابل تغییر ارزیابی میئلهمدار )مسدر کنارآمدن مشکل  « صحی  است.4گزیاه »  -37

پردازند که درونی و خصوصی است و هدف آن کنترل کردن ناراحتی به هنگامی  مدار میدرباره آن چه کاری انجام دهندا اگر این کار ملثر واقع نشد، به کنارآمدن هیجان
شوندا  های منفی وجود دارد که به دو دسته رفتاری و شناختی تقسیم میهای مختلفی برای مقابله با هیجانان کار چندانی درباره پیامد انجام دادا شیوهتواست که نمی

دیگران و درخواست حمایت    تدابیر رفتاری عبارت است از دست زدن به تدابیر فیزیکی از قبیل ورزش یا مصرف الکل یا سایر داروها، خالی کردن خشم خود بر سر
 داشتن ذهن خود از مسئلها تدابیر شناختی عبارت است از اندیشیدن موقت به مسئله و کم کردن تهدید موجود از راه تغییر معنای موقعیتا عاطفی دوستان برای دور نگه

 « صحی  است.3گزیاه » -38

 « صحی  است.4گزیاه » -39



 97                                                     شناس ی روانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک            شناسی عمومی بانک تست روان   

تواند بر علت تغییر  درماندگی آموخته شده یافته بزرگ سلیگمن است و اشاره دارد به این که فرد به این ادراک رسیده باشد که نمی   « صحی  است.3گزیاه » -40

آمده درماندگی نتیجه تعبیر این افراد از شرایط پیششوند بلکه  زا درمانده نمیسبینی و کنترل داشته باشد ولی همه افراد در مواجهه با شرایط استر ها قدرت پیشپدیده
 باشدا می

دهند و شنامل سنه مرحله هشندار، مقاومت و استهالک هایی اسنت که همه جانداران به فشنار روانی میمجموعه پاسنخ  نشنانگان سنلیه « صاحی  اسات.1گزیاه » -41

گاه سنمپاتیک یا بخش قشری دستگاه فوق کلیه یا با مختل کردن دستگاه ایمنی بر سالمت تاثیر اسنتا فشنار روانی مسنتقیما با ایجاد برانگیختگی مفرط و مزمن در دسنت
شنودا با توجه به توضنیحات فوق چنین اسنتنباط بگذاردا افراد تحت فشنار روانی ممکن اسنت رفتارهای محبت مرتبط با سنالمت انجام ندهند که خود منجر به بیماری می

 آیدات )پایداری( پدید میمر مرحله مقاوشود که روش جنگ یا گریز دمی

کردن پاسنخی اسنت که با اضنطراا ناسنازگار زدایی منظم روشنی برای جانشنینسنازی زنده: حسناسنیتزدایی منظم و مواجهحسناسنیت  « صاحی  اسات.1گزیاه » -42

گیرد که خود را به آرمیدگی عمیق برسناندا گام اسنت(ا ابتدا مراجع یاد میاسنتا محال  جایگزین کردن حالت آرمیدگی )در یک زمان هم آرام و هم مضنطرا بودن دشنوار 
ها به ترتیب از موقعیتی که حداقل اضنطراا را ایجاد کرده تا موقعیتی که بیشنترین را به انگیز اسنتا این موقعیتهای اضنطراامراتبی از موقعیت بعدی سناختن سنلسنله

 اشوندبندی میوجود آورده درجه

 .فلسفه بافی)ذهنی سازی(: تالش در جهت گسلش عاطفی از یک موقعیت « صحی  است.3گزیاه » -43

ا رویدادهای مهار نشدنی 2ا فراتر از چهار چوا تجربه های عادی زندگی باشند1رویدادهای تنش زا شامل رویداد هایی هستند که    « صحی  است.2گزیاه » -44

رویدادهایی که بیشنینه ی توان و خود پنداره ی شنخز را می طلبدا بنابراین اگر یک روبداد پیش بینی پذیر باشند اسنترس را کاهش ا  4ارویدادهای پیش بینی ناپذیر 3
 می دهدا

انه هر نگرشی که مبتنی بر دالیل عملی یا سودجوی  ( کارکرد ابزاری:1) نگرش های شخصی دارای پنج کارکرد روانشناختی هستند:  « صحی  است.4گزیاه »  -45

گرش  ( کارکرد دانشی: ن 2) اباشد در خدمت کارکرد ابزاری استا این قبیل نگرش ها صرفا بیانگر موارد ویژه ای از تمایل کلی ما به کسب پاداش و اجتناا از تنبیه است
( کارکرد بیانگر ارزش:  3و به اطالعات گوناگونی که باید در زندگی روزمره خود جذا کنیم نظم می بخشندا )  هستند  برای ما   هایی که در خدمت معنا بخشیدن به جهان

( کارکرد دفاع از خود: نگرش  4) ارزش هستندا این گونه نگرش ها به آسانی تغییر نمی کنندا-نگرش های نمودار ارزش ها یا بازتاا دهنده خودپنداره ما دارای کارکرد بیانگر
( کارکرد سازگاری اجتماعی: نگرش هایی که به ما کمک می کنند تا احساس کنیم بخشی از 5) یی هستند که ما را از اضطراا یا از تهدید عزت نفسمان حفظ می کننداها

 ا اجتماع هستیم
انطباقیا بازبینی رفتار عبارتست از ثبت دقیق محرک ها یا خودگردانی عبارت است از بازبینی یا شیوه مشاهده رفتار و تغییر رفتار ریر   « صحی  است.1گزیاه » -46

 موقعیت هایی که رفتار ریر انطباقی را در فرد فرا می خوانند و پاسخ هایی که با آنها ناهمسازندا
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 منابع 
 

 1400تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانا 1

 1400تا  1376شناسی وزارت بهداشت  مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد روانا 2

 1400تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری دکتری روانا 3

 1400تا   1376شناسی مجموعه سواالت کنکور دکتری وزارت بهداشت روان ا 4
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

 ا  ماه مانده به کنکور 3تا  1حدود مناسب  ،: شامل صدها نکته خیلی مهم از همین درسشااسی عمومیکپسول روان .1

 

از دروس گرایش  مجموعه بانک سواالت درس به درس: .2 از هر یک  بندی شده  ارشد  شامل صدها تست طبقه  بالینی کنکور کارشناسی  های عمومی و 

 های هر درس، مناسب جهت تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتیا برای هر درس یک مجموعه بانک تست در دسترس استا  شناسی، مطابق با سرفصل روان
 

، با و بالینی های عمومیاز تمام دروس گرایش جلد(: 2) –شااسی اخیر کارشااسی ارشد رشته روانسال  14بانک سواالت کاکورهای بیش از  .3

ارد و در روزهای های کامال  تشریحیا قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتیا این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر د پاسخ
 پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کندا 

 

بالینی کنکور وزارت بهداشت با پاسخ  کور وزارت بهداشت:سال اخیر کا  10بیش از  بانک سواالت کاکورهای   .4 های کامال  از تمام دروس گرایش 

 تشریحیا قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتیا 

 

 

 

 :.  02166475620به سامانه  1 )ژیامک( درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال.: 
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