
 

 

 :. به نام بی نام او .: 

 ر   مر ه ستتتتردز  ااز رنکور  و ه استتتتن آموخا   ر  مواره یکش اد عنرصتتتتا استتتترفتتتتد    ر  ااین  آر راستتتتارز ارد راش  اهتتتتا   ر    تستتتتن د    

دنش  ر امر تستتتن  هتتتو  این نیرد  یش اد  ا دمر  احستتتری مش  ،ر   ر مبرحث حجیم   هتتت ی      م مواه   ستتت یمهتتتنرفتتتد   مرنن  ر ا  از  رهتتتا 

  ر چهرر ماحل  رلی  ری  صورت گیر :  انی  تسن د    ر مواقع گونرگو   طور ر  مش مر  و ؟   ریش  ری  انجرم هچ  دمر  

 

 را پیش اد ها ع مطرلعرت  ا  ری نگره رنی   سرلهرز پیش  رزرنکور  ا  ری  ر  : سواالت پیش از شروع مطالعات  1

  را  زنی  تر رم   ر هکل رلی سوال  هی آ   صل آهنر هو   تسن  رز طبق   ن ز ه ه اناهرز  ا  صل  هنگام مطالعات:   2

  زنی    ریمبحث  ر  ا اد  ا د ر ز را تسن  رز  ااز تسلط  یشتر،   پس از دو دور مطالعه وکسب تسلط نسبی بر مطالب:   3

  رز پیش را    هکل سرل    سرل  زنی     رص   گیری    رز رنکور رز سرلتسن  نزدیک به کنکور:   4

 

 ر اخایررتر   ) ااز  ا    رنکور  دارت علوم    دارت  ه اهتتتتن شتتتتنا تتتت ی  هال گذشتتتتشه رشتتتتشه روا بانک تستتتتک کنکورهال  تتتتا   ،ا ل ماحل   ااز 

نیز، اد  ستتتتتومماحل   م ااز     هو   ار هز ات ریهر   ستتتتتواالت طبق   ن ز هتتتتت ه ارثر   ر اناهرز  صتتتتتل  دنش،  تستتتتتن    مماحل   ااز   قاار  ار  

 رز   رنک تستتتتتتتتتتتن  می    م اد    چهررمماحل   ااز رنی     ااز رستتتتتتتتتتتل ح ارثر تستتتتتتتتتتتلط  ر  ا  ری استتتتتتتتتتتا ر ه مش درس به درسهال  بانک تستتتتتتتتتتک

 رنی     رز آدمریشد  اسا ر ه مش رز گذها  یر آدمو  رنکور رز سرل

ع   تهی  ه ه اسن: یک  رر پیش اد ها رنی ، مجموع  حرضا  ر پرسخ    نیرد همر  ر ماحل  ا ل   چهررم تسن دنش  مرنطور ر  مالحظ  مش

ز ستتواالت، رنی  تر  ر هتتکل ستتواالت آ   ری آهتتنر هتتو     طبه آ  هتتیوهمطرلع   ااز  ا  ری    ستتواالت    ستت  ستترل گذهتتا  آ  نگره مش

مطرلعرتار  را تنظیم رنی     رر  یگا  م پس اد چن    ر مطرلع  هز ات،    ستتتتتتتاا  ستتتتتتتواالت رنکور رز ستتتتتتترل  رز پیش مش ر      ستتتتتتترل    

 سرل تسن مش دنی     رص تر   ر  ا  ری      طور رلی را محرسب  مش رنی    

تمرم )   تتتتا  ا     10کنکورهال ه اهتتتتن،  ر  ر  ا اهتتتتت  تمرم ستتتتواالت  هتتتتنرفتتتتد   دارت    رنک تستتتتن ستتتتواالت رنکور رز یررهتتتتنرفتتتتد  ارهتتتت  ر ا  

 تشتتتتتتتتتا  ی ر     رمک   ر  ری
ک
، (14)رتبه این آدمو   ر  کیهانی موفق ، انم مریم بی طرفا    تتتتتتتتر ار   هز  ری دبر       مااه پرستتتتتتتتتخ  رز یرمال

تهی  هتت ه    ه اهتتن 11  خرنم نیلو ا پور ا اا یم رتب    شتتد هشهشتت یدانشتتگاع ولوم پزشتت ی شتتنا تت ی بال  ی دانشتتیول روا     آ    مشتتاور تص تت تت ی

 ار اسن: رز د ا  اخور اد   ژگش این مجموع . اسن

 هی صتتتتتتتتیی     این توانی  اد پرستتتتتتتتخ ر توه      قن  رالز خرنم اش طا ر      ااستتتتتتتتاررا  مجموع  ر هر ، مش  : ل مطمئ هاپاستتتتتتت  ✓

 مجموع  اطمینر  یرمل  اها   رهی    

  هال  پاس  ✓
ً
اقعا   رز پرسخ این آدمو ، این مجموع  ا لی  مجموع  از اسن ر     سواالتتشریحی:  و

ک
 تشا  ی  ا   رسن   یرمال

  ر اد ه ا ل   نمو ار ر  ااز توضی   هتر مطرلل اسا ر ه ه ه اسن    ر پرسخ: قابل فدمهال  پاس  ✓

 را نیز پوهش  ا ه اسن    آخا ن رنکور  اگزار ه ه  ر رشور  این مجموع  سواالت: کنکور ا       واالتپوشش  ✓

هتتتنرفتتتد   دارت  ه اهتتتن  ر ا  ز اعامر  هتتتمر  ا طلبر  گاامش آدمو  ستتتااستتتاز یررهتتتنرفتتتد  ارهتتت   ر، هتتتریستتتا ز این   ژگشامی  ار م  م 

ان ریررا  آ  تهی  هتو ،  رد  م  انیم یک مجموع   اچق ر  م ر   ر نهرین  قن   یوهتش  ستن،    خواش مش ر  ژگش ر  م  این قاار گیر    

 ر مر اد طا ه    و  خوا یم  ن مجموع صتتتتمیمرن  آمر ه هتتتتای   نظاات   پیشتتتتزهر ات هتتتتمر عز زا   ر را ط   ر ایپس هر  ااز  هتر هتتتت    ار    

jozavat@kayhanravan.ir  ر تمری  رهی     

 با آرزول موفق ک برال همه شما وزیزا 

 گروع آموزش ی ک ها   

 دپارتما  کنکور وزارت بههاشک 

  

mailto:jozavat@kayhanravan.ir


 

 

 :. داوطلبا زنی در موفق ک یا شکسک نقش تسکن اتی دربارع  .: 

 

 ری  انجرم هو   مساما     ره از  رز تحصیلی ا مین بسیررز  ار   اماز ر     هکل   ر آدمو  مو قین  دنش  ر راه آمر گش  ااز  تسن 

 س  ماحل  رلی  ااز آ   اض مشمر   
ک
 رنیم عم تر

تر  ر احامرل  رنی    ر چ  ر  کا ز مطرلع   را   ا  رفد   مطرلل   ار     انی   نیرد  دمرنش ر    ر ا ا از مطرلعرت اسن،    مرحله او    1

 ریش چو  این مجموع  نیرد  ار   تر سواالت سرلهرز  اینجر    مجموع     ابیریی اد پس سواالت آدمو  پیش ر   م   اوانی    یشترز  

     تغییرات  ر سواالت  ا  ری را تشخیص   یهمر  مخالف رنکور را    طور یرمل   سرل    سرل  ر اخایرر همر قاار        

هنرفد  ره  چ  سواالتش اد چ  هر ریش      چ  تاتیب  مطاح ه ه   این ر مثرل  ر  ه سرل گذها   ر  ری ر ا   انی  ر     طو 

  ر چ  سواالتش ر با ر مشر ن  تر سرل 
ک
هو        این   رز اخیر      ژه سرل گذها     چ  هکلی انجرم گا ا  اسن   همر احامرال

  ی  تر ت ر ت ا مین مطرلل را  رک  پیش اد ها ع مطرلعرت انجرم یرر را ن ر  این ضا رز استاتیل چگون   ری  مطرلع  رنی    

 هو    انجرم مش "کجاها مدم هست  و کجاها رو بصون م؟"رنی      عبررتش این یرر  ر راسارز پرسخ    سوال 

 ، سواالت پیرامو  یک مبحث از اد  مجموع    رمک  همر   ر میرن  مطرلعرت اسن ر   ، بع  اد مطرلع   ا  صل    مرحله دوم

 ر    ر ز مطرلل اصلی   اسرفد  ر   ر آدمو  ی   تر  بینیسنجمش  ای  انشد  را ر  ان  خا  تر ،مرنن  سواالت پریر   صل مجموع 

  ر پریر   ا  صل مطرلعرتش همر  ر  ستری  س ن        مور  توه   س ن  چ  میزا  تسلط  ار 
ک
 این سواالت عم تر

  اسن ر   ااز  ا مبحث    ا  صل تسن  رز مخال ش را حت  اد رنکور رز  مرحله  وم،    2
ک
بع  اد   ر   م مطرلعرتش )ح   ا

هو    ر این ماحل  مهم نیسن تسن  ریش ر  همر مش دنی     یشتر  مخالف مش دنی  تر آمر گش تر     طور رلی  ا آ  مبحث  یشتر  

 اد رنکور مور  نظاتر   ره     
ک
  عبررتش،  ا طلل آدمو  یررهنرفد  اره   دارت  ه اهن ممکن اسن  ااز  ری ر ا  هنرفد  حامر

ره  حت  تسن  ریش را  زن  ر   ر رنکور اره  یر  رترز  دارت علوم مطاح ه ه ان   سواالتش ر  اد ر ا  هنرفد  ره  لورا  اک 

م ی   س ن    رنکورهر  "لورا  اک" اسن،   ر  ی این  ری ر رنکور رز مخالف مش آی   ااز  م   ا طلبرنش ر  یکش اد منربع اصل

،      ژه  ااز   سارنش ر  رال ماهع ر هر  رنک تسن  ری     ری  مجموع   مطمئ    هرمع مرنن    رز  ری     ری   رنک تسن 

 اسن   بسیرر رمک رنن ه  رنن    انتهرز  ا  صل سواالت مابوط    رنکور را ن ارن ،را مطرلع  مش

 اق ام    سنجش آمر گش رلی خو  اعم  سرل    سرل رنکور رز مخالفدمرنش اسن ر     رمک سواالت   م   چدارممرحله    3
ک
، نهریار

 ریش مثل مجموع  م  اینجر    یرنمشیک رنکور   هی    سواالت  اد  انش ان  خا  ه ه    مچنی  توا  م یا ن دمر   ااز پرسخ

 آی   همر مشمجموع  حرضا    رمک 

 ههن ر : این    مطرلل  ار     ااسرفد   ر ا زایش تسلط همر  نقشد  دنش،    طور رلی    خرطا  اها   رهی  ر  تسن 

 هو  یک مطلل چن ین  رر  ااز همر تکاار هو     یشتر تث ین هو     رعث مش •

 رن  تر نقرط ضعف خو  را هنرسریش رنی     ر راسارز ر ع آنهر اق ام رنی    رمک مش •

د مطرلل بشو      ر ما ر   برره مطرلل    تسلط  یشترز هو  ماوه  رژ هم   ر    ا اهن  رز نر رسن خو  ا رعث مش •

 ر ز آنهر  اسی   

 

همه شما دو شا  آرزول موفق ک داریم برال  

ک ها  آموزش ی گروع   

  



 

 

 

 

 

 دربارع ک ها 

 رز تهاا ، هتتتتتتتتتنرفتتتتتتتتتد    مشتتتتتتتتتر ره ارهتتتتتتتتت     رترز  انشتتتتتتتتتگره رز  اتا ر ا یهر  م شتتتتتتتتتکل اد تع ا ز اد رتب گا ه آمودشتتتتتتتتتد  ر •

  ر دمین  رنکور اره     رترز مجموع  ر انشنرفد    مشر ره  عرلین  ار   
ک
 ههی  هشت ، عالم        اسن ر  صا ر

هال آموزشتتتتتتت ی با ریزل، مجمووه جزوات قابل اطم نا ، ف لمارائه  همات مشتتتتتتتاورع و برنامه رز ریهر  هتتتتتتتترمل  عرلین  •

 اسن    هال آموزش ی با ک ف کنشنا  ی به دانشیویا  و برگزارل کالسشنا  ی، ارائه  همات رواا ات ه برتر روا 

 رن  هنرفد    مشر ره ریهر   عرلین مشگا ه آمودشد  ریهر  تحن نظررت مساقیم مارز خ مرت ر ا  •

از ن ار    تمرم خ مرت   محصتتتتتوالت آ   قط اد خو  مارز ریهر     هتتتتتیوه اینترنت ، ریهر   ر  یچ رجرز رشتتتتتور هتتتتتعب  •

     حضورز قر ل  ر ر ن اسن تل ن

 تترز علم  مشتتتتتتتتتتتتتتر ره    انتترمتت  ر زز    مچنی  هز ات قتتر تتل اطمینتتر ،  ا ستتتتتتتتتتتتتترلتت  تعتت ا  قتتر تل   تت  لطف  تت  یتتررگیرز اد ر   •

خرنم ستتتتتتتمرن     ۹۷ان      طور مثرل   رستتتتتتترل   ر  و ههتتتتتتتنرفتتتتتتتد  اد میر  ریهرنشرنکور ارهتتتتتتت  ر ا   ۱۰۰ رز د ا  توهه  اد رتب 

،  ۶  خرنم اله  موالیش رتب   ۱خرنم  رئزه ق مش رتب    ۹۸،  ر ستتتتتتتتتترل  ۲، آقرز امیر  مریو  حالهیر  رتب  ۷ ا اا یم نژا  رتب 

  خرنم    ۱۵، خرنم د ال نکوماشتتد  نژا  رتب  ۳خرنم هتتقریه حری ی رتب    ۱۴۰۰   ر ستترل  ۶خرنم د اا  ایش رتب   ۹۹ ر ستترل  

 ان   ه   طور یرمل ریهرنش  و  ۱۶ناگس السر ات سلیلی رتب  

 

 دربارع جلسات مشاورع ک ها 

 هو   هلسرت       هکل رایگر  ) قط یک  رر  ر سرل    تخصصد  ) ر یک مشر ر    اناخرب  ا    اگزار مش •

 اخاصرصد  )یک مشر ر   یک  انشجو  ر  ا هلس    اگزار مش •
ک
 هو   هلسرت       هکل تل ن    حضورز   صا ر

  ا   ار   پا ن ه مابوط    اطالعرت خو  نز  مشر ر اخاصرصد  ا  انشجوز ریهرنش یک  •

 مسلط اسن  - ر ریهر ، مشر ر  ا رها  )ر انشنرفد  •
ک
 رتب   اتا  مر  رها  اسن    ا آ  آدمو  یرمال

ک
 مشر ره ، الزامر

مر  مشتتتتتتتتتتر را   هتتتتتتتتتتو    ستتتتتتتتتت س  ر  پررت رز علم    تجااش استتتتتتتتتتاخاا  مش رز  انرم  ر زز   مشتتتتتتتتتتر ره ریهر ، اد یر ا ر   •

 هو   اینجر اد آدمو    خطر خبرز نیسن  تصو ل مش

  ا    ا  ر  این ق رت اناخرب  انشجو را  رال مشریهر  اد حضور چن ین مشر ر تخصصد  )رتب   رز  اتا   هاه مش •

 ،    طاح   ژه ما ر ت  ر هاایط ما ر ت ارائ  را ه اسن  پیش ر  ریهر   ااز  ا طلبر  رنکور  •

 هو   رت مشر ره ریهر  تحن نظررت سوپا ایزر  رز ریهر  )آقریر   الح   نیک ماش   اگزار مشتمرم هلس •

  ز ن  هلسرت مشر ره  ر ریهر ، مطر ه ناخ مصوب عمومش اسن   •

 

 

 

 .: ک ها  مشعلق به شما ک، پس برال ارتقاء روز به روز  همات آ  به ما باز ورد ده ه :. 

.: آشنایی با مجموعه کـیـهـان :.
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 ویژه دکتری –وروسایکولوژی شناسیروان ببهداشتوزا
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 ویژه دکتری –وروسایکولوژی شناسیروان ببهداشتوزا

         «شناسی روانیآسیب » 

 کدام عامل نشانه پیش آگهی خوب در اختالل دو قطبی است؟  -1
 خصایص افسردگی دب( وجو  مانیا  هن دوردالف( کوتاه بو

 بد وضعیت شغلی  د(  ن مرد بودج( 

 چقدر است؟ DSM-IV-TRهای تشخیصی طول شدت عالئم در اختالل پانیک در مالک  -2
 دقیقه ۱۵( د دقیقه   ۱۰ج(  دقیقه   ۵ب(  دقیقه  ۲۰الف( 

 یابد؟در کدام هراس، ضربان قلب و فشار خون کاهش می -3
 د( خون ج( مکان بسته  ب( ارتفاع الف( حیوانات

 جویانه کدام است؟ ختالل نافرمانی مقابله اتفاوت اختالل سلوک و  -4
 شوند.  ه اختالل سلوک مبتال می بالف( کودکان مبتال به اختالل نافرمانى مقابله جویانه 

 ب( از نظر بالینی اختالل سلوک و اختالل نافرمانی مقابله جویانه مستقل نیستند. 
 کاری به شکل اختالل سلوک است.  ج( در اختالل نافرمانی مقابله جویانه خشونت و منفی 

 جویانه رابطه ندارد. روع در دوره نوجوانی با اختالل نافرمانى مقابله ش د( اختالل سلوک با

 در دیدگاه رفتاری سبب اختالل جسمانی کردن کدام یک از موارد زیر است؟   -5
 سازی یک احساس  ب( نمادین  الف( تجربه سوء استفاده فیزیکی داشتن 

 ات روزمرهد( اجتناب از تعهد های والدین در الگوهای معاشرتی  ج( آموزش

 کودکان مبتال به اختالل ریاضیات در کدام مهارت دچار نقیصه هستند؟ -6
 د( مهارت دریافتی  ج( مهارت بیانی  ها ب( بازشناسی واژه های زبانی  الف( مهارت

 صحیح است؟   دچار اختالل ساختگی با اختالل شخصیت ضد اجتماعی کدام یک از موارد زیر  در تشخیص افتراقی بیمار -7
 ب( فقدان روابط اجتماعی  الف( دروغگویی بیمارگونه  

 های تشخیصی تهاجمی د( عدم داوطلب شدن جهت روش     ج( سابقه مصرف مواد

 لو با کدامیک از انواع اختالل هذیانی منطبق است؟اصطالح سندرم اتلّ -8
 بینی د( خود بزرگ ج( جسمانی  ب( گزند و آسیب  الف( حسادت 

کند« با کدامیک از اصطالحات زیر  ای که در آن به دنبال مصرف مکرر یک ماده، دوز معینی از آن ماده اثرات کمتری ایجاد می »پدیده   -9

 منطبق است؟
 د( تحمل ج( اعتیاد ب( وابستگی  الف( سوء مصرف 

 کدام عبارت درباره توهم ناشی از مواد یا بیماری طبی عمومی درست است؟   -10
 ها اغلب به شکل دائمی حضور دارند  ب( توهم ای بینایی ناشی از صرع لوب گیجگاهی است  هالف( توهم

 . ها و حیوانات کوچک است د( توهمات بینایی اغلب به شکل آدم  کنند. ج( افراد به این توهمات عمل نمی 

 است؟  بر در راستای درمان مناسفردی با تجربه سوء رفتار شدید در کودکی به درمانگر مراجعه کرده است، کدام روش زی -11
 ب( کمک به کنار گذاشتن نقش قربانی توسط فرد    الف( طرح موضوع در مراجع قانونی 

 د( استفاده از هیپنوتیزم برای فراموش کردن ج( حاضر کردن شخص آزاردهنده در جلسات  

 ای کدام است؟ترین اختالل همبود با اختالل هویت تجزیه شایع  -12
 د( سوء مصرف مواد  ( شخصیت ضد اجتماعیج ب( اضطراب فراگیرج استرس پس از سانحه الف( 

 کدام مورد زیر است؟   ADHDعنصر مهم در درمان بیش فعالی کودکان مبتال به  -13
 د( قرارداد وابستگی  ج( تقویت ژتونی   ب( کنترل رفتار   الف( آموزش والدین 
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 شود؟  ( معموال در کدام اختالل دیده میAstasia-abasiaبد گامی ) -یستیااختالل راه رفتن نا -14
 ای د( اختالل تجزیه  ج( اختالل خود بیمارانگاری   سازیب( اختالل جسمانی الف( اختالل تبدیلی

 باشد؟  ، کدام یک از موارد زیر می"اختالل بدریخت انگاری بدن"ترین اختالل روانی در مبتالیان به شایع  -15
 د( شخصیتی ج( سایکوتیک فسردگی اساسی  ب( ا الف( اضطرابی  

 

         « های شخصیتنظریه »

 شود؟ های علمی چه فرآیندی مشاهده میدر تعریف نظریه  -16
 پذیری بندی، آزمونشناسی، طبقه الف( گمانه زنی، معرفت

 پذیری های مرتبط، استدالل استنتاجی منطقی، آزمون ب( یک رشته فرض، فرض 
 بینی  شناسی، تحقیق کنترل شده، پیشمعرفتج( فرضیه، 

 بندیزنی، تحقیق کنترل شده، طبقه های مرتبط، گمانه فرضد( 

 رویکرد آلپورت به شخصیت براساس چه مفاهیمی قرار دارد؟  -17

 صفات مشترک، روش مشاهده، صفات عمقی  ( ب نظیر بودن هر فرد، نگرش التقاطی، رفتار تاثیرگذار الف( بی
 د( گرایش تکوینی، خود پنداره، خودآرمانی  بینی رویدادها  گرایی تعبیری، روش پیشهای شخصی، تناوبج( سازه

 افتد؟ ( اتفاق میpersonificationبراساس نظریه سالیوان در اواسط نوباوگی چه »شخصیت بخشی« )  -18
 د( شخصیت بخشی مادر بد   ج( شخصیت بخشی من   شخصیت بخشی خیالی  ب( الف( شخصیت بخشی مادر خوب  

 درمانی از چه عناصری ترکیب شده است؟ روان "می"از نظر  -19
 د( علم، مهارت و دوستی ج( مذهب، مهارت و دوستی ب( مذهب، علم و دوستی   الف( مذهب، علم و مهارت 

 ت؟  بر طبق نظر مزلو کدامیک جزو رفتارهای بیانگر اس -20
 د( قدردانی دیگران  ج( لبخند زدن  ب( رفع گرسنگی  یابی  الف( دوست

 ( در چه حالی سودمند است؟ Egoردن خود )ک بر طبق نظر اتوکرنبرگ تقسیم  -21
 فکنی درگیر باشند. فکنی و برون ب( مکانیزم درون   الف( زمانی که دفاع علیه اضطراب باشد  

 د( احساس مثبت عمیق را ایجاد کند.  است.  سودمنددر بزرگسالی همواره ج( 

 شود؟  براساس دیدگاه جرج کلی اضطراب چگونه تعریف می -22
 باشد.  بینی میهای فرد قابل پیشالف( تجربه رویدادی که در دامنه سیستم سازه

 ای فرد خارج باشد.  ب( تجربه رویدادی که از دامنه سیستم سازه
 ای رو به سوی آینده باشد.  تجربه رویدادی که در سیستم سازهج( 

 کند.ای که از مواجهه با آینده اجتناب مید( سیستم سازه

کند با اطاعت متواضعانه و یا هدایای مالی به دنبال جلب مهر دیگران باشد، از چه روشی در مقابله با اضطراب  وقتی فردی سعی می  -23

 استفاده کرده است؟   بنیادی از دیدگاه هورنای
 د( محبت ج( سلطه پذیری ب( قدرت  الف( مایملک 

 ه است؟دهد، از دیدگاه رفتاری کدام مورد زیر اتفاق افتادتراشی، اضطراب خود را کاهش می وقتی فرد با بهانه  -24
 دهید( شکل  ج( تنبیه  ب( تقویت منفی   تقویت مثبت  الف( 

کند تا از عزت نفسش محافظت کند،  وقتی دانشجویی از ترس شکست خوردن در امتحان ورودی کارشناسی ارشد در آن شرکت نمی   -25

 گیری را استفاده کرده است؟ از دیدگاه آدلر چه روشی از کناره

 د( مانع تراشی  ج( تردید  تحرکی ب( بی  الف( واپس روی 
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 السیک از دیدگاه یونگ دارای کدام ویژگی شخصیتی هستند؟  کهای موسیقیدان -26 
 د( برونگرای شهودی ج( درونگرای احساسی   ب( درونگرای حسی   الف( برونگرای متفکر  

گوید »خیلی آسیب ندیده است« از  آلود به زمین افتاده، میای تصادف کرده و فرد خون وقتی راننده با عدم رعایت قانون با عابر پیاده   -27

 کند؟ه می شناختی توجی- یه اجتماعیر چه طریقی رفتار غیراخالقی خود را از دیدگاه نظ

 د( مقایسه مقرون به صرفه  ج( کوچک جلوه دادن پیامد رفتار  ب( تحریف پیامد اعمال  گیری پیامد رفتار  الف( نادیده

 دهد؟ چه نوع کنترل اجتماعی را نشان می  شود« این عبارت »اگر همچنان در کالس درس دیر حاضر شوی، درس شما حذف می -28

 د( سیری ج( محرومیت  ها ب( توصیف وابستگی  سازی کنشگر الف( شرطی 

 کند؟ شناختی از نظر بندورا چه چیزی ارزش تقویت را برای هر رویداد با عمل تعیین می-در دیدگاه یادگیری اجتماعی -29
 د( انگیزش  ج( موقعیت روانشناختی  ب( پتانسیل رفتار   الف( نیازهای فرد  

دارد و در رابطه عاشقانه خود  برای خود نگه می  »فردی که برای چیزهای بیرون از خودش ارزش قایل است، پول، احساسات و افکار را  -30

 کند معشوق را به تصرف درآورد« از نظر فروم چه منشی را داراست؟ سعی می
 د( محتکر گیرندهج(  کشی ب( بهره الف( بازاری 

 

         « رمانیدمشاوره و روان»

کند، کدام مکانیزم  فرسا مقابله میدسازی، با اضطراب طاقتهای حاکم دشمن از طریق هماننوقتی اسیری در اردوگاه با پذیرش ارزش  -31

 دفاعی اتفاق افتاده است؟ 
 د( جبران ج( جابجایی  فکنی  ب( درون الف( واالیش 

 وظیفه اصلی تعبیر در فرایند درمان روانکاوی کدام است؟  -32
 ب( کمک برای رسیدن به خودآگاهی   الف( پرده برداشتن از مواد ناهشیار 

 د( تشدید و تسریع فرایند انتقال  ج( کمک برای دستیابی به آزادی و عشق

 جا پهن کنم«، از دیدگاه گشتالتی وظیفه درمانگر چیست؟ گوید »برایم دشوار است که سفره دلم را اینجو میوقتی درمان -33
 ضمیر من به اول جمله  ب( افزودن  الف( برگرداندن این اظهار به سوال  

 د( برداشتن ابهام از عبارت و تصحیح آن   ج( برگرداندن استعاره به محتوای آشکار 

 مدل بولدر بر چه چیزی تأکید دارد؟  -34
 ب( تحقیق و کار بالینی   الف( پرورش مهارت بالینی 

 الینیبد( اثبات اعتبار علمی خدمات   ای  ج( نظارت حرفه

 ای تغییر از نظر »مایکنبام« کدامیک از موارد زیر است؟  له فرآیند سه مرح -35
 ها الف( خودنگری، مرحله مفهومی، مرحله فراگیری و تمرین مهارت
 های جدیدب( خودنگری، شروع کردن گفتگوی درونی تازه، یادگیری مهارت

 کردنها، مرحله کاربرد و دنبال ج( مرحله مفهومی، مرحله فراگیری و تمرین مهارت

 ها د( مرحله مفهومی، شروع کردن گفتگوی درونی تازه، فراگیری و تمرین مهارت

 کدام روش درمانی در درمان ترس از پرواز موثر است؟   -36
 د( رفتار خود گردان آموزی  ج( جسارت زدایی حرکت چشم  ب( حساسیت سازی الف( غرقه

 ت؟ کدام عبارت درباره ارتباط مشاوره و مذهب درست اس  -37
 ب( مشاوره با معنویت نه مذهب ارتباط دارد.  الف( هر دو به در میان گذاشتن عمیق مسائل انسان توجه دارند. 

 های مذهبی و معنوی در مشاوره ضروری است.د( تعیین ارزش ج( توجه به تاریخچه زمینه مذهبی فرد ضروری نیست. 
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 درمانی ساختاری کدام است؟  تمرکز زمانی خانواده  -38
 د( گذشته  گذشته  -ج( حال آینده  -ب( حال ( حال  فلا

 دهد؟شناختی را نشان میکننده خواهد بود اگر....« کدامیک از فنونعبارت »ناراحت  -39
 هیجانی  -د( تصویرپردازی عقالنی ج( تغییر دادن نحوه بیان خویش   ب( انجام دادن تکلیف شناختی  الف( چالش طلبیدن عقاید غیرمنطقی  

 درمان انتخابی پراشتهایی عصبی کدام است؟ -40
 درمانی حمایتید( روان ج( دارو درمانی  درمانی پویا ب( روان  رفتاری   -الف( درمان شناختی

 نقش ارزیابی در دیدگاه فردمدار چیست؟   -41
 کندالف( درمانگر با روش تشخیصی خود درمانجو را ارزیابی می 

 ت و تأکید بر خودسنجی درمانجو است  ب( چگونگی ارزیابی درمانگر مهم نیس
 شود های استاندارد شده یا شرح حال کامل استفاده میج( از آزمون

 د( ارزیابی شرط الزم برای فرایند درمان نیست 

 باشد؟نمی کدام یک از راهبردهای زیر جزو راهبردهای واقعیت درمانی -42
 direction and doingب(   wants and needsالف( 

 concept and acquisitionد(   Self-evaluationج( 

 باشد؟ر میل مدت والتر و پ  مدار کوتاه حلمدرن، کدام یک از موارد زیر جزو مراحل راهدر دیدگاه پست  -43
 گیرد.ب( درمانگر موضع مشارکتی با درمانجو را در نظر نمی  الف( هر جلسه انگار که آخرین و تنها جلسه است. 

 دهد. خود ترجیح می  کارد( درمانگر مشاوره شخصی برای  دهد.درمانجو اغلب چند جنبه از خود را نشان میج( 

رند که بتوانند در  بتر شوند و به آنها کمک شود که آگاهی خود را آنقدر باال بدر کدام نظریه هدف درمان این است که افراد انسان  -44

 ند؟ ن وضعیت بهتری انتخاب ک
 گراکاوی انساند( روان ج( روانشناسی فردنگر   ب( روانشناسی وجودی   الف( نظریه فردمدار 

فسردگی را نشان  اتوانم کاری انجام دهم و اگر کاری هم بکنم اوضاع بهتر نخواهد شد« کدام نشانه در  ام که نمی عبارت »آنقدر خسته   -45

 ؟ رفتاری به آن چیست -دهد و واکنش درمانگر شناختیمی

 "گیری دوستی را مالقات کنیدبه جای گوشه " -ب( انزوای اجتماعی  "به تدریج با کارهای کوچکتر شروع کنید" -الف( فقدان لیبیدو

 " اگر کاری نکنید احساس بدتری نخواهید داشت؟" -د( نافعالی   " تا به حال چه کارهایی کردید که اوضاع بدتر شده است" -ج( بدبینی
 

         «های روانیآزمونسنجی و روان»

 های فرافکن دارای چه ویژگی است؟  در مقایسه با نقاشی  TATآزمون  -46
 های کیفی کمتر وابسته است.  به روش  TATب( تفسیر  کنند.  دارتری ارائه می های ساختمحرک TAT الف( کارتهای

 های مختلف بیمار روانی کارآمدی زیادی دارد گروه  د( در تفکیک بین ج( برساخت زیر بنای اساسی شخصیت تأکید بیشتری دارد.

 های تصویر انسان کدام است؟ترین فرضیه به عنوان پشتوانه تفسیر فرافکنی نقاشیعمده  -47

 شناختی نقش اصلی و اولیه دارد. الف( در نقاشی انسان رشد 
 های شخصیتی او است. ب( نقاشی معرف نقاش و یا الاقل برخی از جنبه 

 شناختی در نقاشی به صورت بارز مشهود است. های آسیبویژگیج( 
 در نظر گرفته شود. ترسد افکنی آزمودنی باید بر اساس خود واقعی، خود آرمانی یا فردی که آزمودنی از آن مید( فر
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 ارد؟  گرفته است، چه تشخیص احتمالی درباره وی وجود د  Tنمره باالیی در مقیاس   MCMI-IIIفردی در آزمون  -48 
 گشتگی ناشی از سایکوز الف( گیجی، انزوا و گم 

 ب( داشتن تصورات ذهنی یا هیجانی غیرقابل کنترل 
 ج( مشکالت مربوط به عود سوء مصرف مواد 

 حرکتی، بدبینی و ناامیدی  -د( کندی روانی

 ( چه مدت است؟  WMS-Rمتوسط زمان اجرای آزمون حافظه و کسلر ) -49
 دقیقه ۶۵د(  دقیقه   ۵۰ج(  قه  دقی ۱۰۰ب(  دقیقه  ۴۲الف( 

 در آزمون رورشاخ به چه معنا است؟  Ddنمره  -50
 د( پاسخ جزء عام ج( پاسخ جزء غیرمعمول  ب( پاسخ به ناحیه سفید   الف( پاسخ کلی  

 باشد؟  ( می CPIکدامیک از موارد زیر از محاسن پرسشنامه روانی کالیفرنیا ) -51
 شناسی محدودهای دارای خصایص آسیبجمعیت شناسی و الف( تمرکز بر آسیب 

 عدیبینی صفت خاص، درونی و یک بُب( پیش
 فردی اشخاص نسبتا بهنجار ج( سنجش خصایص درون 

 های مختلف آزموند( تحلیل عاملی در تدوین مقیاس

 باشد؟نمی روانی -عصبی گانه سنجش آسیبهای سه کدامیک از موارد زیر جزء جنبه -52
 (Localization) یابیموضعب(  (Lesion detection)عه الف( کشف ضای

 (Biological intelligence)د( هوش زیستی  (Lateralization) ج( مشخص کردن برتری جانبی

 اگر فردی در آزمون بندرگشتالت به جای نقطه از دایره استفاده کند، کدام نوع خطا اتفاق افتاده است؟  -53
 د( چندپارگی  ج( درجاماندگی   سازیب( ساده روی الف( واپس

نمره پایین    K( در مقیاس  MMPIفردی با درخواست از کارافتادگی به دلیل مشکالت روانی در پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا )  -54

 آورد. کدام عبارت درست است؟ می
 ب( نشانگر وانمود بد است    . اقتصادی باال است -الف( از طبقه اجتماعی

 د( تعارضاتش را آشکار کرده است   دهدج( حالت دفاعی را نشان می

 شود؟توجه پیچیده در آزمون وکسلر از چه طریقی سنجیده می -55
 ها ب( یک رشته از تک ضربه   یک رشته از اعداد  الف( 

 های کالمی د( زوج تداعی   ج( تکرار معکوس ارقام  
 

         « شناسی رشد وان»ر

 منظور پیاژه در مورد »اصول اخالقی دگر مختار« چیست؟   -56
 های متفاوت ب( داشتن دیدگاه  الف( تحت نفوذ دیگران بودن  

 د( تأکید بر توافق اجتماعی   ج( تأکید بر پیامدهای عینی عمل 

 افتد؟ شناختی اتفاق می( در میانسالی کدام مرحله از رشد Scialieبراساس نظریه شای )  -57
 ب( مرحله دستیابی   الف( مرحله فراگیری 

 د( مرحله ادغام مجدد  ج( مرحله مسئولیت 

   باشد؟نمی  کدامیک از مورد زیر جزو مراحل رشد شغلی -58
 گراییواقع هدورد(  دودلی ه ورج( د ب( دوره تثبیت وره خیالی  دالف( 
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 باشد؟  انسجام من در برابر ناامیدی« مربوط به کدام مرحله از رشد می»سون، کنظریه اریدر  -59
 د( نوجوانی  ج( اوایل بزرگسالی  ب( اواخر بزرگسالی   الف( میانسالی  

 در رضایت زناشویی، چه عاملی در سالمت روانی زنان بیشترین تأثیر را دارد؟   -60
 د( اهمیت دادن به هم   های حل تعارضج( مهارت های مشترک  ب( ارزش  الف( کیفیت رابطه  

 افتد؟ ای از رشد اتفاق می( خبرگی هیجانی در چه مرحله Labouvie- Viefویف ) -براساس نظریه البووی -61
 د( نوجوانی  ج( اوایل بزرگسالی  سالی ب( میان سالخوردگی  الف(

 علت بزهکاری بیشتر نوجوانان پسر چیست؟   -62
 تر بودن آنان  ب( کنترل بیشتر پسران به خاطر تکانشی الف( درک بیشتر تعارضات خانواده توسط پسران 

 د( عوامل هورمونی   ج( تجربه طرد بیشتر توسط همساالن 

 بیشتر دختران در دوره نوجوانی چیست؟   علت افسردگی -63
 ب( تأثیر بیشتر افسردگی والدین بر آنان   شناختی مربوط به رشد دختران  الف( عوامل زیست

 اختیاری و وابستگی دختران د( تشدید جنسیت، بی  های اسنادی درمانده ج( داشتن سبک

نیز داشته باشد که او را   ای مثل ناسزا گفتنکه فرد سالخورده دارای معلولیت جسمانی و یا روانی باشد و صفات شخصیتی  یهنگام   -64

 شود؟آمیزی مطرح میپذیر سازد چه نوع عامل مخاطره نسبت به بدرفتاری آسیب 
 ه د( وابستگی آزارند ج( وابستگی متقابل   ستگی قربانی بب( وا وابستگی مقصر  الف( 

از نظر هولند »فردی که مشاغل سازمان یافته را دوست دارد و برای اموال و مقام اجتماعی ارزش قایل است« چه تیپ شخصیتی را    -65

 داراست؟ 
 گراد( آدم سنت نردوستج( آدم ه گرا  ب( شخص واقع الف( شخص جستجوگر  

 ( چیست؟  Griefمنظور از سوگ ) -66
 ب( نحوه ابراز افکار و احساسات فرد    الف( پریشانی شدید جسمانی و روانی  

 د( مواجهه با واقعیت از دست دادن عزیز ج( تجربه از دست دادن فردی عزیز در اثر مرگ 

 جریمه برای کاهش رفتار بزهکارانه شامل کدام مورد زیر است؟   -67
 ب( اصالح اثرات محیطی رفتار نامناسب  کننده مثبت الف( از دست دادن یک تقویت 

 ای کوتاهکننده مثبت برای دورهف تقویت ذد( ح  ج( تمرین مکرر رفتارهای مناسب 

ها  های مختلف که به این ریسمان های متفاوت، اشیائی با وزنهایی با اندازه در آزمایش »پاندول« )نظریه پیاژه( به نوجوانی ریسمان   -68

خواهیم که به این سوال که »چه دهیم سپس از نوجوان میاند را نشان میآویزان شدهها از آن  ای که این ریسمان اند و میلهمتصل شده 

پاندول این  خوردن  تاب  سرعت  بر  میچیزی  تأثیر  از  ها  کدامیک  باشد  عملیات صوری  مرحله  در  نوجوان  چنانچه  دهد.  پاسخ  گذارد؟« 

 کند؟ های زیر را به عنوان پاسخ مساله انتخاب میفرضیه 
 ب( وزن شیء آویزان شده از آن    انالف( طول ریسم

 شودد( مقدار نیرویی که به شیء وارد می    شودج( ارتفاعی که شیء قبل از رها شدن بلند می

 ( در کودکان، حداقل مدت ادامه عالئم اصلی عبارتست از: Picaبرای مطرح شدن تشخیص هرزه خواری ) -69
 د( سه ماه ج( سه هفته  ب( یک ماه  الف( یک هفته 

   آید؟نمی کدامیک از موارد زیر، جزو اختالالت نافذ رشد بشمار  -07
 د( اوتیسم ج( رت  ب( لکنت زبان   الف( آسپرگر 
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        « فتارری کی و فیزیولوژیکبنیادهای بیولوژی » 

 شود؟  کدام یک از موارد زیر موجب پرخوری و افزایش وزن در ارگانیسم می -71
 ب( آسیب به منطقه پیش بینایی جانبی هیپوتاالموس  الف( آسیب جدی به هیپوتاالموس جانبی 

 میانی -آسیب جدی به هیپوتاالموس شکمید(  ( آسیب به منطقه پیش بینایی هیپوتاالموسج

سازی در  منابع ذخیره  میلی گرم در لیتر کاهش یابد،  0/16تر از  »اگر کلسیم در غذای شما کم باشد و غلظت آن در خون به پایین   -72

میلی گرم در لیتر باالتر رود، بخشی از   0/16کنند، اگر سطح کلسیم در خون از  های شما کلسیم اضافی را به داخل خون آزاد میاستخوان

 شود؟شوند.« این فرآیند چه نامیده میها ذخیره شده و بخشی دفع میستخوانکلسیم اضافی در ا

 د( تغییر حیاتی ج( بازخورد منفی   ب( نقطه تثبیت   الف( تعادل حیاتی 

 فعالیت مناطق مغز به چه صورت است؟  REMدر مدت خواب  -73
 پشتی  -بیب( افزایش فعالیت در قشر پیشانی جان  الف( افزایش فعالیت سیستم لیمبیک 

 د( افزایش فعالیت در قشر بینایی اولیه  ای و گیجگاهی  ج( کاهش فعالیت در قشر آهیانه

 باشد؟ نمی کدامیک از موارد زیر در مورد خشونت صحیح  -74
 الف( دوقلوهای یک تخمکی از نظر خشونت به هم شباهت دارند.  
 شود.  مال بیشتری پسر او به خاطر رفتارهای تبهکارانه دستگیر می ب( هرچه مادر در مدت حاملگی بیشتر سیگار کشیده باشد به احت

 آمیز تأثیر زیادی دارد.ج( آمادگی زیستی به تنهایی در رفتار خشونت
 د( رفتار پرخاشگرانه با سطح باالی تستوسترون همراه است. 

 باشد؟  می  Bیا نوع   IIکدامیک از موارد زیر مربوط به الکسیم نوع  -75
 ب( مردان و زنان تقریبا به طور برابر     الف( شروع تدریجی

 سالگی(  ۲۵د( شروع زودهنگام )معموال قبل از   ج( خویشاوندان ارثی کمتر مبتال به الکسیم 

 شوند؟ار آسیب میهای کدام ناحیه مغز دچ در بیماری آلزایمر سیناپس -76
 پیشانی  -د( آهیانه گیجگاهی -ج( آهیانه گیجگاهی  -ب( پیشانی پیشانی  -سریالف( پس

 سنجد؟ در آزمون وضعیت روانی چه چیز را می "نام شما چیست؟"عبارت -77
 د( استدالل ج( حافظه  ب( هوشیاری  یابی الف( جهت

دارد، تشخیص او بر چه    م ه  عالئم افسردگی اساسی را  دچار بیماری دیابت است وای به شما مراجعه کرده است. او  ساله   45مرد    -78

 گیرد؟ قرار می DSM-IV-TRمحورهایی 
 III، افسردگی  Iد( دیابت  II  افسردگی ،I دیابتج(  I  ، افسردگیIIIب( دیابت  I، افسردگی IIالف( دیابت 

 شناختی در رویاها بر چه چیزی تأکید دارد؟  کالبد  -دیدگاه فرضیه بالینی -79
 گیرد.الف( رویا همانند تفکر است با این تفاوت که این نوع تفکر تحت شرایط غیر عادی صورت می

 تأکید زیادی دارد. Pons- geniculate- occipital (PGO)ب( بر امواج  
 . تأکید زیادی دارد REMج( بر خواب  

 کند کمتر وابسته است.  د( رویا به خاطرات اخیر و هرگونه اطالعاتی که مغز از حواس دریافت می 

 های پیشانی و گیجگاهی نیمکره راست چه پیامدی دارد؟  افزایش فعالیت قطعه -80
 کند. ب( شادی و خشم را ایجاد می   کند.الف( در تجربه نفرت مشکل ایجاد می

 یابد. د( رفتار شادی و معاشرتی شدت می   دهد. ا افزایش می ج( توجه و انگیختگی ر

 رود؟ در روانشناسی فیزیولوژیک، برای کدام یک از موارد زیر به کار می Zeitgelber""اصطالح  -81
 د( تشخیص دهنده کیفیت رشد نوع بیماریدهنده  تشخیصج(  کننده زمان ب( تعیین کننده پاسخ به درمان  الف( تعیین
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 باشد؟ نمی امیک از موارد زیر از عناصر حافظه فعال کد -82
 د( تکلیف پاسخ تاخیری ج( مجری مرکزی   فضایی  -ب( طرح دیداری شناسی  الف( حلقه واج

 روزی خواب و دما بر عهده کدامیک از موارد زیر است؟های شبانهکنترل اصلی ریتم  -83
 هیپوتاالموس –د( مسیر شبکیه  ج( هسته فوق چلیپایی  ب( مالتونین  الف( غده صنوبری 

هنگام خونریزی شدید و ناگهانی یا دفع زیاد مایعات بدن، کدام هورمون برای جلوگیری از دفع بیشتر آب بدن، از غده هیپوفیز ترشح    -84

 شود؟می
 FSHد(  ACTHج(  ADHب(  LHالف( 

که    -85 دیدگاه  اضافه"این  واحد  یک  عنوان  به  با سهولت    زبان  کودکان  اساس  همین  بر  و  است  یافته  تکامل  جدید(  )تخصص  مغز 

 مربوط به چه کسی است؟  "دهندانگیزی زبان را پرورش میشگفت 
 د( ورنیکه  پیاژه  ج(  ب( برو کا   الف( چامسکی 

 

         «شناسی عمومی و فرهنگیروان»

 ترین راه یادگیری زبان در کودکان کدام است؟ پذیرفته شده  -86
 د( آزمون فرضیه سازی کالسیک ج( شرطی  سازی عاملی ب( شرطی  تقلید ( الف

 عملکرد قاعده نرخ پایه در استدالالت منطقی چیست؟   -87
 شود  ستدالل استقرایی می ب( باعث افزایش احتمال صحت ا دهد الف( احتمال درستی استدالل قیاسی را افزایش می 

 دهد د( احتمال تعلق شی به یک طبقه را متناسب با اعضای آن طبقه قرار نمی  شود  ج( باعث افزایش درستی گزاره در ترکیب با گزاره دیگر می

 کند؟ شناختی را استفاده میدارد که اضطراب دارد، وی کدام کنش روانای در خودرویی اعالم میدنبال سانحه به فردی -88
 د( برانگیختگی خودمختار  شناختی ج( ارزیابی ب( برانگیختگی هیجانی   الف( تمایز بین شناخت و هیجان  

ای و در سنی که در کودکان طبیعی برتری نیمکره   دچار نارسایی بوده   Lateralizationکدامیک از کودکان در زمینه بررسی جانبی    -89

 مانند؟  اقی میب  alimbidextriousشود دو سو توان مغز تثبیت می
 د( اختالل درخودماندگی  ج( اختالل زبان بیانی   ب( اختالل یادگیری  های حرکتی الف( اختالل مهارت

( به ترتیب چند درصد موارد کم توانی ذهنی را  20ر از  مت ک  IQ)میق  ( و کم توانی ذهنی ع70تا    50بین    IQکم توانی ذهنی خفیف )  -90

 دهد؟ تشکیل می
 درصد ۴درصد،  ۷۵د(  درصد ۱۰درصد،  ۵۰ج(  درصد  ۴درصد، حدود  ۱۰ب(  درصد ۲تا  ۱درصد،  ۸۵الف( 

 دی از نظر ساختاری شبیه کدام انتقال دهنده عصبی است؟اسال -91
 د( گابا ج( دوپامین  ب( سروتونین   الف( نوراپی نفرین 

 دهد؟ در چه سنی کودک به نزدیک شدن فرد غریبه واکنش نشان می -92
 ماهگی ۱۲-۱۳د(  ماهگی  ۴-۵ج(  ماهگی   ۱۰ -۱۱ب(  ماهگی  ۸-۷الف( 

رفتار خود از آن کمتر تأثیر  های جنسیتی کمتر تاکید کند، کودکان نیز در  اگر فرهنگ معینی در جهان بینی خود بر نقش"این عبارت    -93

 دهد؟ آموزی جنسیتی نشان می کدام نظریه را در نقش   "پذیرندمی
 د( طرحواره جنسیتی رشدی  -ج( شناختی ب( یادگیری اجتماعی  الف( روانکاوی  

 شود؟  کند کدام گزینه را شامل می غو فرصت تماشای تلویزیون برای کودکی که بدرفتاری میل -94
 د( تنبیه منفی  ج( تنییه مثبت   ب( تقویت منفی   الف( تقویت مثبت  
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 های زیر از نظر »سوسی« در تبیین هوش صحیح است؟ کدام یک از گزینه  -95 
 شناختی چندگانه است که بنیاد زیستی دارند. استعدادهایب( شامل   الف( در برگیرنده یک عامل عمومی است. 

 گیرد.شناختی و گاهی ساختاری را در برمی  د( فرایندهای شود. ای، تجربی و بافتی را شامل میج( سه خرده نظریه مولفه 

یافتن، گربه به رفتار کوشش و خطا  یابد. به جای بصیرت  های بیشتر، بهبود می در آزمایشی »عملکرد گربه به تدریج طی کوشش   -96

 شود؟شود« این فرایند چه نامیده مینیرومندتر می پردازد و وقتی پاداش بالفاصله به دنبال یکی از آن رفتارها بیاید، یادگیری آن عملمی

 اید( اثر هاله ج( سطح خط پایه   ثر اب( قانون  الف( قانون بقای انسب  

و متمایل به کارهای داد    ای به سیاست نداردپارچه از خود دست نیافته، عالقهیکنوجوانی که به مفهوم براساس نظریه جیمز مارسیا،    -97

 باشد، در کدام موقعیت از رشد هویت قرار دارد؟  و ستد می 
 د( پراکندگی هویت یابی  ج( تعلیق هویت یابی ناقص  ب( هویت الف( دستیابی به هویت

 داشته است؟  وی خلبانان درگیر با عملیات رزمی، کدام یک از عالئم زیر شیوع بیشتریبر اساس تحقیقات بعمل آمده ر -98
 اختیاری ادارار و مدفوعد( بی ج( ناتوانی در تمرکز حواس  ب( خشکی گلو و دهان   الف( تپش شدید قلب و تندی نبض  

کند، در کدامیک از مراحل کند و آنها را بر اساس اندازه، ردیف می بندی میهنگامی که یک کودک، اشیاء را برحسب چند ویژگی طبقه  -99

 رشد نظریه پیاژه قرار دارد؟ 
 د( پیش عملیاتی ج( حسی حرکتی  ینب( عملیات عی الف( عملیات صوری  

فراطی و بیش از اندازه از ا  کند و به همین دلیل بطور ناخودآگاه، در حدمادری که به خاطر دوست نداشتن فرزندش احساس گناه می  -100

 کند، کدام مکانیسم دفاعی را بکار برده است؟کودک خود، مراقبت می
 د( واکنش وارونه  ج( فرافکنی   ب( دلیل تراشی   جابجاسازیالف( 

 

              «آمار و روش تحقیق»

متغیر تصادفی    -101 میانگین    Xاگر  با  انحراف معیار توزیع متغیر تصادفی   64و واریانس    16دارای توزیع نرمال  میانه و  آنگاه    باشد، 

Y X= +  به ترتیب برابر است با:  6

 ۸و  ۲۲د(  ۶۴و  ۲۲ج(  ۸ و ۱۶ب(    ۱۴و  ۲۲الف( 

باشد، کواریانس این دو متغیر برابر    25و    16،  0/8تیب برابر  به تر  Yو    Xهای دو متغیر تصادفی  اگر ضریب همبستگی و واریانس   -102

 است با: 
 ۳۲۰د(  ۳۲( ج   ۱۶ب(   -۱۶الف( 

 Xمتغیر تصادفی    تایی از  nمیانگین یک نمونه    Xباشد، چنانچه    2و واریانس    یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین    Xاگر    -103

 باشد، کدامیک از عبارات ذیل صحیح است؟ 

Z  در فاصله X  درصد ۹۵الف( با اطمینان  ,
n


−


 

1
2

X  در فاصله Xب( احتمال این که  باشد. می  Z ,
n


−




1
2

 درصد است.  ۹۵باشد  

Zدر فاصله   درصد  ۹۵ج( با احتمال  ,
n


−


 

1
2

X  در فاصله درصد   ۹۵د( با اطمینان  قرار دارد.  Z ,
n


−




1
2

 قرار دارد. 

 { برابرست با:9، 7، 5، 3، 1( نمونه تصادفی }SEخطای معیار ) -104

 10د(  ۱۰ج(  2ب(   ۵الف( 
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sراف معیار قند خون  حو ان  160نفری از بیماران    64اگر میانگین قند خون یک نمونه    -105 =  95که با اطمینان    ایباشد، فاصله   24

Z)/است از:  رگیرد عبارتبر دمیانگین واقعی قند خون جامعه را  ددرص )=0975 2 
 ( ۲۵/۱۵۹، ۷۵/۱۶۰د( ) ( ۵/۱۵۸، ۵/۱۶۱ج( ) (۱۱۲، ۲۰۸ب( ) (۱۵۴، ۱۶۶الف( )

ای به حجم باشد و از این جامعه نمونه  12و انحراف معیار    68گین  اگر متغیر کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای توزیع نرمال با میان  -106

 ای برابر است با:به تصادف انتخاب کنیم، خطای معیار میانگین نمونه  36

 ج( ۲ب(  ۱۲الف( 
۱

۳
 ۱د(  

کیلوگرم پیروی نماید، احتمال    0/5کیلوگرم و انحراف معیار    3اگر وزن نوزادان در یک جمعیت روستایی از توزیع نرمال با میانگین    -107

 :  باباً برابر است کیلوگرم بیشتر باشد، تقری 4اینکه وزن نوزادی که در این روستا متولد شده است از 
 ۰۵/۰د(  ۹۵/۰ج(  ۰۲۵/۰ب(  ۹۷۵/۰الف( 

ماه تا دو سال    باشد و احتمال مرگ، در فاصله شش  3/0چنانچه احتمال مرگ، پس از یک عمل جراحی تا شش ماه پس از عمل    -108

 سال زنده بماند برابر است با:  2پاشد، احتمال اینکه فردی که به تازگی این عمل جراحی را انجام داده است بیش از  0/1پس از عمل 
 ۳۷/۰د(  ۹/۰ج(  ۶۳/۰ب(  ۷/۰الف( 

 ها دارای توزیعی با چولگی مثبت باشند کدامیک از روابط زیر برقرار است؟اگر داده -109
 میانه ≤مد   ≤د( میانگین  میانه ≤میانگین   ≤ج( مد  میانگین  ≤میانه   ≤ب( مد  مد ≤  میانگین ≤ انهالف( می

درصد    10د و در مردان برابر با  صدر  20ای یکسان باشد، اگر شیوع افسردگی در زنان برابر با  فرض کنید نسبت زن و مرد در جامعه   -110

 به تصادف از جامعه انتخاب گردد، احتمال اینکه فرد انتخابی افسرده نباشد چقدر است؟   باشد، چنانچه یک نفر 
 ۱۵/۰د(  ۷۰/۰ج(  ۳۰/۰ب(  ۰/ ۸۵الف( 

 احتمال اینکه از سه عدد انتخاب شده به صورت تصادفی از توزیع نرمال، هر سه عدد کمتر از چارک اول باشند عبارت است از: -111

1الف( 
4

1ب(  
64

3ج(  
4

27د(  
64

 

گردند یک نفر به کم وزنی مبتال با شند، احتمال اینکه از سه نوزادی که به تازگی متولد  فرض کنید از هر ده نوزادی که متولد می  -112

 نوزاد به کم وزنی مبتال باشند، برابر است با: اند حداقل دوشده 
 ۰۲۶/۰د(  ۰۲۸/۰ج(  ۰۲۷/۰ب(  ۰۱/۰الف( 

و بقیه توسط   Bآزمایشگاه  درصد توسط  A ،30درصد آزمایشات تشخیصی پزشکی در یک شهر توسط آزمایشگاه  60فرض کنید  -113

به ترتیب    Cآزمایشگاه   اینکه جواب    Cو    Bو    Aهای  درصد جواب آزمایشگاه   10و    4،  5انجام گیرد. چنانچه  باشند، احتمال  نادرست 

 ر است؟قدهای مذکور ارجاع گردد نادرست باشد چآزمایشی که به تصادف به یکی از همین آزمایشگاه 
 ۰۵۵/۰د(  ۰۵۲/۰ج(  ۰۶۳/۰ب(  ۰۶۵/۰الف( 

 کیلوگرم باشد در این صورت: 2نوزادان در بدو تولد برابر با  چنانچه صدک پنجم وزن  -114

 کیلوگرم هستند  ۲درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از  ۵ب(  کیلوگرم هستند  ۲الف( دو و نیم درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از 
 .کیلوگرم هستند ۲ی وزنی بیشتر از درصد نوزادان دارا ۹۷/۵د(  کیلوگرم هستند ۲درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از  ۹۵ج( 

ی جزو  tاند، مقدار آماره آزمون  کیلوگرم داشته   - 4،  2،  4،  -2چهار نفر در یک برنامه رژیم الغری شرکت کرده و تغییر وزنی به اندازه    -115

 برای بررسی تأثیر رژیم الغری برابر است با:  
 - ۵/۰د(   ۰/۵ج(  ب( صفر   ۱الف( 

 محتوای یک سند تاریخی نویسنده کدامیک از موارد زیر را باید دارا باشد؟  در تعیین اعتبار  -116
 د( هر سه مورد باال ج( صالحیت ب( صداقت  شهرتالف( 
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 شناسی روانی«»آسیب 

پیش آگهی بیماران دچار اختالل دوقطبی بدتر از بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی است. کوتاه بودن مدت دوره های مانیا، باال   صحیح است.  1. گزینه  1

 بودن سن شروع، کم بودن افکار خودکشی و کم بودن مشکالت روانپزشکی یا طبی همزمان به نفع پیش آگهی خوب است.  

حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختالل هول )پانیک( می نامند. مشخصه این اختالل حمالت و دوره   صحیح است.  3. گزینه  2

  ۱۰اختالل در عرض  های مجزای ترس شدید است و فراوانی بروز آنها از چند حمله در یک روز تا صرفا تعداد انگشت شماری حمله در سال فرق می کند. عالئم این  
 دقیقه به حداکثر شدت خود می رسد.  

هراس از خون، آمپول و جراحت با سایر هراس ها تفاوت دارد چرا که در آن پس از افزایش اولیه ضربان قلب که در تمام انواع هراس ها   صحیح است. 4. گزینه 3

 شایع است، اغلب کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون روی می دهد.  

اختالل نافرمانی مقابله جویانه الگوی پایدار رفتار منفی و خصومت آمیز است بدون آنکه هنجارها و قوانین اجتماعی به طور جدی زیر پا   صحیح است. 4. گزینه 4

سلوک الگوی تکراری و  سالگی تشخیص داده شود و معموال تا پایان نوجوانی بیشتر طول نمی کشد. اختالل   ۸سالگی شروع شود و در  ۳گذاشته شود. ممکن است در 
وع در دوران کودکی  پایدار رفتاری است که طی آن حقوق اساسی دیگران، موازین عمده اجتماعی اخالقی متناسب با سن و یا قوانین نقض می شود و شامل دو نوع شر

 و شروع در نوجوانی است که این اختالل با اختالل نافرمانی مقابله جویانه رابطه ای ندارد.  

دیدگاه رفتاری اختالل جسمانی سازی تاکید می کند که آموزش والدین، سرمشق والدین و آداب و رسوم قومی ـ اخالقی ممکن است به    صحیح است.  3ه  . گزین5

 برخی از کودکان بیاموزد که بیش از سایرین اقدام به جسمانی سازی کنند.

و یادگیری ارقام و به خاطر سپردن اصول پایه ای مربوط به اعداد، اشکال دارد و در محاسبه   کودک مبتال به اختالل ریاضیات در خواندن  صحیح است.  1. گزینه  6

شد. همین طور  کند و بی دقت است. مهارت های ریاضی کودک به طرز چشمگیری پایین تر از حد مورد انتظار برای سن، سطح تحصیالت و توانایی هوشی وی می با
 هارت های زبانی دچار نقیصه است. کودک مبتال به اختالل ریاضیات در م

بیمار دچار اختالل ساختگی به علت دروغ گویی بیمارگونه، فقدان روابط نزدیک با دیگران، منش خصمانه و سابقه سوءمصرف دارو و    صحیح است.   4. گزینه  7

معموال داوطلب روش های تشخیصی تهاجمی نمی شوند و  ارتکاب جرم، اغلب مبتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی تشخیص داده می شود. ولی افراد ضداجتماعی  
 سبک زندگی شان مملو از بستری های درازمدت یا مکرر نیست. 

اصطالح سندرم اتللو حسادت بیمارگونه ای را توصیف می کند که نگرانی های متعددی منشا آن هستند. این هذیان معموال مردان را    صحیح است.  1. گزینه  8

ند.افراد اختالل ناگهان آشکار می شود و به کمک آن می توان رویدادهای زیادی را که از قبل تا کنون در رفتار همسر مشاهده کرده اند را توجیه کنمبتال می کند. این 
 مبتال به هذیان حسادت بیشتر به آزار جسمی و کالمی اقدام می کنند تا اعمال افراطی مانند خودکشی یا دگرکشی.

تحمل: به دنبال مصرف مکرر یک ماده دوز معینی از آن ماده اثرات کمتری ایجاد می کند یا برای دستیابی به اثرات دوزهای اول نیاز به   صحیح است.   4. گزینه 9

ای )معموال توسط  ر ماده  افزایش میزان ماده مصرفی وجود دارد. وابستگی: مصرف مکرر دارو یا یک ماده شیمیایی، با یا بدون وابستگی جسمی. سوءمصرف: استفاده از ه
اعتیاد: مصرف مکرر و افزایش یافته یک ماده که محرومیت از آن سبب بروز عالیم ناراحتی    خود فرد( به شیوه ای که خارج از الگوهای مورد تایید اجتماعی یا طبی باشد.

 د.   و میل غیرقابل کنترل برای مصرف مجدد آن می شود و این روند به تباهی جسمی و روانی منجر می شو

در توهم ناشی از مواد یا بیماری طبی عمومی، توهم ممکن است در یک یا چند اسلوب حسی روی داده باشد. توهم های لمسی نظیر    صحیح است.  4. گزینه  10

آدم های )لی لی پوتی( یا احساس خزیدن حشرات کوچک روی پوست، توهم های شنوایی و بویایی و توهم های بینایی اغلب شکل مناظری را به خود می گیرد که از 
 انواع و اقسام حیوانات کوچک تشکیل شده است. 

زمانی که فردی با تجربه سوءرفتار شدید در کودکی به درمانگر مراجعه می کند، درمانگر در راستای درمان باید به او کمک کند تا نقش    صحیح است.   2. گزینه  11

 قربانی اش را کنار بگذارد. 

  PTSDاز آنجا که اختالل هویت تجزیه ای جزو اختالالت طیف تروما محسوب می شود، اکثر بیماران واجد مالک های تشخیصی    .صحیح است  1. گزینه  12

 هستند.  PTSDدرصد بیماران دچار اختالل هویت تجزیه ای واجد مالک های تشخیصی برای  ۷۰نیز هستند. مشخص شده است که حدود 

است به تنهایی نمی تواند نیازهای جامع درمانی کودکان مبتال را برآورده سازد.یکی   ADHDبااینکه درمان دارویی خط اول درمان    صحیح است.  1. گزینه  13

ردن دریابند بااینکه کودک احتماال به طور ارادی این عالئم را بروز نمی دهد قادر است مسئولیت برآو ADHDاز اهداف مشترک درمان این است که والدین کودکان 
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است. اساس اکثر آموزش های والدین کمک به ایجاد مداخالت    ADHDانتظارات معقول را بپذیرد. بنابراین آموزش والدین بخشی الزم از مداخالت روان درمانی  
 رفتاری قابل استفاده همراه با تقویت مثبت است که هم رفتارهای تحصیلی و هم رفتارهای اجتماعی را هدف قرار می دهد.  

( شامل عالئم یا نقایص موثر بر کارکردهای حسی یا حرکتی ارادی است و وجود یک اختالل طبی conversionاختالل تبدیلی )  صحیح است.  1گزینه  .  14

نوع اختالل راه رفتن در    . یکدیگر را به ذهن متبادر می کند اما ناشی از عوامل روانشناختی به نظر می رسد زیرا به دنبال تعارضات یا عوامل استرس زا بروز کرده است
بدگامی نام دارد و شامل تلوتلو خوردن، حرکات پرتابی خشن و نامنظم تنه و حرکات موجی دست هاست. چنین بیمارانی به    –اختالل تبدیلی دیده می شود که ناایستی 

 ندرت روی زمین می افتند و اگر هم بیفتند معموال آسیبی نمی بینند.  

بیماران مبتال به اختالل بدریخت انگاری اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر یا چهره خود دارند و این اشتغال ذهنی سبب تخریب    صحیح است.  2. گزینه  15

درصد  ۹۰اند که بیش از حوزه های عملکردی بیمار می شود. اختالل بدریخت انگاری به طور شایعی همراه با دیگر اختالالت روانی دیده می شود. مطالعات نشان داده 
 بیماران دچار اختالل بدریخت انگاری دوره ای افسردگی اساسی را در زندگی شان تجربه کرده اند.  

 

 »نظریه های شخصیت« 

پذیر از استدالل های آزموندهد برای تدوین کردن فرضیهنظریه علمی یک رشته فرضهای مرتبط است که به دانشمندان امکان می   صحیح است.  2. گزینه  16

های های یک نظریه مناسب را تأمین کند. نظریه یک رشته فرضتواند نیازمندیاجی منطقی استفاده کنند. نظریه یک رشته فرض است. یک فرضِ تنها هرگز نمیاستنت
آنها اهای تشکیل دهنده نظریه، واقعیت مرتبط است. فرض  باشد ولی  به طور قطعی ثابت شده  آنها  اعتبار  نیستند که  اثبات شده  نگارکه درست هستند پذیرفته های 

ها عناصر نظریه کنند. اصول یک نظریه باید با دقت و همسانی منطقی کافی بیان شوند. فرضیه ها از استدالل استنتاجی منطقی استفاده میشوند. برای تدوین فرضیه می
 )آزمون پذیری( ارزش است.ای آزمایش کنیم بییم فرضیه را به گونه پذیر هستند؛ در صورتی که نتوانآیند. فرضیه ها آزموننیستند بلکه از آنها به دست می 

رویکرد آلپورت به بررسی شخصیت بر پایه چند اصطالح و مفهوم مهم قرار دارد: انگیزش هشیار، افراد برخوردار از سالمت روانی، رفتار   صحیح است.  1. گزینه  17

 های دیگر.التقاطی به نظریه نظیر بودن هر فرد، و نگرش تأثیرگذار، بی 

بخشی  کند )منِ بد، منِ خوب و منِ هیچ( که عناصر اصلی شخصیتبخشی من را اکتساب میکودک در اواسط نوباوگی، سه شخصیت صحیح است. 3. گزینه 18

گیرد. شخصیت بخشی منِ خوب از  ادرشان شکل می بخشی منِ بد از تجربیات تنبیه شدن و تأیید نشدن کودکان از جانب مدهند. شخصیترا تشکیل می  (self)خود  
بخشی منِ هیچ را تشکیل دهد و تجربیات مرتبط  تواند باعث شود کودک شخصیتشود. اضطراب شدید ناگهانی میتجربیات کودکان در رابطه با پاداش و تأیید ناشی می 

شوند، هیجان غیرعادی بر آنها چیره که بزرگساالن دچار اضطراب شدید و ناگهانی می با آن اضطراب را تجزیه نموده یا به صورت گزینشی به آن توجه نکند. زمانی  
 شود. می

می درمان را تا اندازه ای مذهب، تا اندازه ای علم و تا اندازه ای رفاقت می دانست. این رفاقت رابطه اجتماعی معمولی نیست؛ بلکه    صحیح است.  2. گزینه  19

 را مواجه سازد و او را به چالش بطلبد. می معتقد بود این رابطه به خودی خود شفابخش است.  ایجاب می کند که درمانگر بیمار

رفتار بیانگر اغلب نابرانگیخته است. رفتار کنار آمدن همیشه برانگیخته است. رفتار بیانگر به خودی خود هدف است و به هدف دیگری   صحیح است. 3. گزینه 20

گیرد. این رفتار هدفی ندارد، بلکه فقط شیوه بیان فرد است. رفتار  عموالً ناهشیار است و به صورت طبیعی و با تالشی ناچیز صورت می کند. این نوع رفتار مخدمت نمی 
ند. رفتار بیانگر معموالً شوتواند بدون تقویت یا پاداش ادامه یابد. رفتارهای بیانگر، طرز راه رفتن، ژست، صدا و لبخند را نیز )حتی در حالت تنهایی( شامل میبیانگر می 

کنند. رفتار کنار آمدن معموالً هشیار، پرتالش، آموخته شده و به وسیله محیط  ناآموخته و خودانگیخته است و به جای محیط، نیروهایی در درون فرد آن را ایجاد می 
 کنند.رانگیخته می شود. رفتارهای کنار آمدن هدفمند هستند و همیشه نیازهای کمبود آن را ببیرونی ایجاد می

برخالف کلین و ماهلر که تقریبا به طور انحصاری با کودکان کار کردند، کرنبرگ عمدتاً با بیمارن بزرگسال کار کرد. کرنبرگ معتقد    صحیح است.  1. گزینه  21

صیت، واحدهای ساختاری مشابه، یا روابط شیء  فرزند است. کرنبرگ در تمام سطوح سازمان شخ  -است عنصر مهم در آگاهی یافتن از سازمان شخصیت رابطه مادر
دهد. بر طبق نظر اتوکرنبرگ تقسیم کردن الشعاع قرار میسازی شده را پیدا کرد. یعنی: خودانگاره، شیء انگاره، و عاطفه خاصی که خودانگاره و شیء انگاره را تحت درون

 خود )ایگو( زمانی سودمند است که دفاع علیه اضطراب باشد.  

با اینکه کِلی برای توصیف آسیب روانی از برچسب های سنتی استفاده نکرد، اما چهار عنصر مشترک در اغلب اختاللهای انسان را   صحیح است.  2ینه  . گز22

بت سیستم سازه او خارج شود از دامنه مناسمشخص نمود: تهدید، ترس، اضطراب و گناه. از نظر کلی اضطراب پی بردن به اینکه رویدادهایی که فرد با آنها مواجه می
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های ناسازگار را تحمل کند و  شوند. اضطراب بیمارگون زمانی وجود دارد که فرد نتواند سازهای مواجه  کنند که با رویداد تازههستند. افراد زمانی احساس اضطراب می 
 سیستم سازه او درهم بشکند. 

شود،است.هورنای  منزوی و درمانده بودن در دنیایی که به صورت بالقوه متخاصم پنداشته می از نظر هورنای اضطراب بنیادی احساس  صحیح است.  4. گزینه  23

راهبردی که همیشه محبت:  کنند:  چهار روش کلی را مشخص نمود که افراد به وسیله آنها از خودشان در برابر احساس تنهایی در دنیای بالقوه متخاصم محافظت می

: امکان دارد افراد پذیریسلطهممکن است سعی کنند با اطاعت متواضعانه، کاالهای مادی، یا مرحمت جنسی، محبت را بخرند.  شود. افرادبه عشق اصیل منجر نمی

قدرت، دفاعی است علیه خصومت    مایملک:یا    قدرت، مقامرنجور خودشان را به دیگران یا موسساتی مانند یک سازمان یا نهاد مذهبی تسلیم کنند. تالش برای  روان 

شود؛  گیرد؛ مقام، محافظی است علیه تحقیر و به صورت تمایل به تحقیر کردن دیگران ابراز می اقعی یا خیالی دیگران و شکل گرایش به حاکم شدن بر دیگران می و

رنجور غالباً با افراد روان   یری:گکنارهشود.  کند و به صورت گرایش به محروم کردن دیگران آشکار میمایملک به عنوان سپری در برابر فقر و تهیدستی عمل می

 کنند. مستقل شدن از دیگران یا جدا شدن عاطفی از آنها، از خودشان در برابر اضطراب بنیادی محافظت می

احتمال وقوع دهد. حذف کردن یک محرک ناخوشایند از موقعیت نیز تقویت منفی چیزی است که شرایط محیطی زیانبار را کاهش می  صحیح است.   2. گزینه 24

شود. اضطراب نیز یک شرایط ناخوشایند است که با بهانه تراشی کاهش می یابد بنابراین  دهد. این حذف شدن به تقویت منفی منجر میرفتار قبل از آن را افزایش می 
 تقویت منفی صورت گرفته است. 

ها وظیفه گرایشهای محافظ  آیند. این نشانه نفس فرد به وجود می افظت از عزت رنجوری برای محهای روان به عقیده آدلر، همه نشانه   صحیح است.  2. گزینه  25

گیری، محافظت  گیری سه گرایش محافظ رایج هستند. در کنارهتراشی، پرخاشگری، و کنارهتوانند هشیار یا ناهشیار باشند. بهانه را بر عهده دارند. گرایشهای محافظ می
گریزند. آدلر چهار روش  رنجور با ایجاد فاصله بین خودشان و مشکالت زندگی، به صورت ناهشیار از این مشکالت می راد روان گیری است. اف از خود از طریق فاصله 

به    مانند، صرفاًتحرک میتراشی. در بی تحرکی، افرادی که بی تردید و مانع ،تحرکیبی   روی،گیری را مشخص کرد که عبارتند از واپسمحافظت از خود از طریق کناره

کنند تا مطمئن شوند با هیچ شکستی مواجه نخواهند شد. مانند دانشجویی که از ترس شکست  کنند؛ بنابراین، آنها از تمام مسئولیت ها اجتناب میهیچ جهتی حرکت نمی
 در کنکور ارشد در آزمون شرکت نمی کند.

ای و غیره قرار دارند. آنها به جای  های ذهنی دیدنی، شنیدنی، چشیدنی، المسهگرای حسی عمدتاً تحت تأثیر حس کردن  افراد درون   صحیح است.   2. گزینه  26

 نگاران( و موسیقی دان های کالسیک در این گروه جای می گیرند. شوند. نقاشان پرتره )چهرهخودِ محرکها، به وسیله تعبیرشان از محرکهای حسی، هدایت می

ار، اعمال زشت خود را از طریق تغییر دادن ساختار شناختی توجیه می کنند تا به این وسیله مسئولیت خود را به  افراد با بازنگری در رفت صحیح است. 3. گزینه 27

توجیه اخالقی: که به موجب آن رفتار درخور سرزنشی طوری توجیه می    -۱حداقل برسانند یا از آن فرار کنند. افراد با سه روش از مسئولیت رفتار خود فرار می کنند:  
مقایسه های مقرون به صرفه یا تسکین بخش: فرد رفتار غیرعادالنه خود را با ستمگری های بیشتری که دیگران   -۲ه قابل دفاع و حتی عالی به نظر برسد.  شود ک

گرفتن رفتار و پیامدهای استفاده از برچسبهای با حسن تعبیر. روش دوم اجتناب کردن از مسئولیت، تحریف کردن یا نادیده    -۳مرتکب می شوند مقایسه می کند.  
افراد می توانند پیامدهای رفتارشان را کوچک جلوه دهند، مانند همین راننده که تصادف کرده و می  -۱زیانبخش آن است. حداقل سه روش تحریف کردن وجود دارد: 

 یامدهای اعمالشان را تحریف یا بد تعبیر دهند. می توانند پ -۳می توانند پیامدهای اعمالشان را نادیده بگیرند.  -۲گوید فرد زیاد صدمه ندیده. 

شود و معموالً به  توصیف وابستگی ها یعنی توصیف کردن وابستگی های تقویت برای فرد. توصیف وابستگی ها زبان را شامل می  صحیح است.   2. گزینه  28

 شوند. مثل: عالیم رانندگی، تهدیدها، تبلیغات.یادآور می صورت کالمی است و از این طریق، وابستگی های رفتار هنوز صادر نشده افراد را به آنها

برداشت فرد در ارزش مثبت یا منفی یک رویداد دخالت دارد. راتر این برداشت را تقویت درونی نامید و آن را از تقویت بیرونی متمایز   صحیح است.   1. گزینه  29

توانند با یکدیگر هماهنگ یا در های درونی و بیرونی می یا  فرهنگ فرد برای آن ارزش قایل است. تقویت ها، شرایط، یا اعمالی اشاره داد که جامعه  کرد که به رویداد
تر باشد، ارزش آن تقویت بیشتر  کند، قویتضاد باشند. عامل دیگری که در ارزش تقویت دخالت دارد نیازهای فردی است. وقتی نیازی که تقویت خاصی آن را ارضا می 

دهند، های مرتبط با آینده روی میها به ندرت مستقل از تقویت شوند. تقویت گذاری میهای آینده نیز ارزشهای مورد انتظار برای تقویت ها طبق پیامدشود. تقویت می
کنند که اگر به صورت  بینی میپیشگرا هستند؛ آنها  ها هدفهای تقویت نامید. انسانشوند که راتر آنها را دستهتقویت ظاهر می  -های تقویتبلکه به صورت زنجیره

 رسند.خاصی رفتار کنند به هدف می 

منش های محتکر به جای اینکه برای چیزهای بیرون از خودشان ارزش قایل باشند، به دنبال ذخیره کردن چیزهایی هستند که از قبل    صحیح است.  4. گزینه  30

دارند و در رابطه عاشقانه سعی  دهند. آنها پول، احساسات، و افکار را برای خودشان نگه می یزی را از دست نمیچدارند و هیچاند. آنها هر چیزی را نگه می به دست آورده



 

 

 

 127                                                                   شناس یدکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان       بالینی وزارت بهداشت  سواالت آزمون ارشد  بانک    

 

حاصلی، یکدندگی، وسواس، و فقدان خالقیت است. و صفات مثبت آنها نظم،  ناپذیری، بی می کنند معشوق را به تصرف درآورند. صفات منفی شخصیت محتکر، انعطاف
 قولی است. پاکیزگی و خوش

  

 »مشاوره و روان درمانی«

دیگران. شکل های مثبت درون فکنی، جذب کردن    معیارهای   و  ارزشها  «بلعیدن»  و  دادن  فرو  از   است  عبارت  فکنی  درون  مکانیزم  صحیح است.  2. گزینه  31

ن از طریق همانندسازی با ارزش های والدین یا درمانگر را شامل می شود و نمونه منفی این است که در اردوگاه اسرا برخی زندانیان به وسیله پذیرفتن ارزش های دشم
 مهاجم با اضطراب کوبنده مقابله می کنند. 

ه تعبیرها این است که خود )ایگو( را قادر سازند تا مواد جدید را جذب کند و فرایند آشکار ساختن بیشتر مواد ناهشیار را سرعت وظیف  صحیح است.  1. گزینه  32

 بخشد. طبق تعریف های امروزی تعبیر عبارت است از مشخص کردن، روشن کردن و بازگو کردن ساده تر مسائل درمانجو.  

می کند که درمانگران باید یاد بگیرند چگونه به استعاره های درمانجویان گوش کنند. آنها با توجه کردن به استعاره های  پولستر تاکید صحیح است. 3. گزینه 33

خت است سفره دلم را  درمانجویان سرنخ های مهمی را به کشمکش های درونی درمانجویان به دست می آورند. نمونه هایی از این استعاره ها عبارتند از: » برایم س
 اینجا باز کنم «، »احساس می کنم که انگار روحم تکه تکه شده«، » احساس می کنم در چرخ گوشت انداخته شدم«. 

 مدل بولدر بر تحقیق و کار بالینی تاکید دارد.  صحیح است. 2. گزینه 34

 یادگیری مهارت های جدید –  ۳درونی تازه  شروع کردن گفتگوی –  ۲خودنگری  –  ۱مرحله ای تغییر مایکنبام :  ۳فرایند  صحیح است. 2. گزینه 35

 اعمال،   احساسات،  افکار،  به  نسبت  فزاینده  است.حساسیت  خودشان  به  کردن  گوش  به  تمایل  مهم،  کنند. عامل  مشاهده  را  خود  رفتار  چگونه  افراد:خودنگری:  ۱مرحله
 تازه   رفتاری  زنجیره  باید گویند  می   خودشان   به   که   آنچه:  تازه  درونی   گفتگوی   کردن  شروع :  ۲مرحله .دیگران   به  دادن   نشان  روشهای واکنش  و   فیزیولوژیکی،  واکنشهای

 پس .گذارد  می  تأثیر  درمانجویان  شناختی  ساختارهای  بر  خود  نوبه  به  فرایند  این.دارد  برعهده  جدید  رفتار  برای  را  راهنما  وظیفه  آنها  تازه  درونی  آورد.گفتگوی  در  اجرا  به  را  ای
  مهارت های   درمانجویان  تغییر،  فرایند  مرحله  سومین  در:  جدید  مهارتهای  یادگیری:  ۳مرحله  .شناختی  ساختار  تغییر  آن  از  پس  و  رفتار   تغییر  سپس  خودگویی  تغییر  اول

 شوند.   می اجرا زندگی واقعی موقعیتهای در که گیرند  می یاد را مؤثر کردن مقابله

طوالنی   مدت برای آور اضطراب  های محرک با تجسمی یا واقعی  مواجهه سازی است که به   درمان مواجه سازی، غرقه نوع دیگری از   صحیح است.  1. گزینه 36

 اضطراب  واقعی  سازی  غرقهاشاره دارد. مانند تمام درمان های مواجه سازی با اینکه درمانجو در مدت مواجهه دچار اضطراب می شود پیامدهای ترسناک رخ نمی دهد. در  
  سازی  ندارد. غرقه   وجود   آور  اضطراب   های  موقعیت  برای  محدودیتی  که   است  این   واقعی  سازی  غرقه   بر   تجسمی  سازی  غرقه  از  استفاده  می یابد. امتیاز  اهشک  سرعت   به
 موثر است.  و درمان ترس از پرواز (باز مکانهای فوبی)آگورافوبی درمان در

 مشاوره و مذهب هر دو به در میان گذاشتن عمیق مسائل انسان توجه دارند.   صحیح است. 1. گزینه 37

او می    .آورد  وجود  به  را  ساختاری  درمانی  خانواده  مدرسه،  در  فقیر  های  خانواده  بزهکار  پسران  با  کردن  کار  طریق  از  مینوچین  سالوادور  صحیح است.  3. گزینه  38

 دوگانه ساختاری درمانی خانواده دهد. هدفهای روی خانواده در ساختاری تغییرات باید کرد، برطرف  یا داد کاهش بتوان را خانواده اعضای های نشانه  اینکه از گوید قبل
  مناسب  مرزهای  کردن   برقرار و  خانواده  تبادلی  مقررات کردن  تعدیل   با  سیستم  درون  ساختاری  تغییر   آوردن  وجود   به(  ۲)  و  کژکاری های  نشانه   دادن  کاهش(  ۱)  :هستند

 تر. خانواده درمانی ساختاری بر زمان حال و گذشته تمرکز می کند.  

  مثال به   .شوند  جایگزین  ترجیحات  با  باید  «حتماها»  و  «بایدها»  که  است  معیوب  تفکر  فرایندهای  علت های  از  یکی  مبهم  بیان  نحوه  صحیح است.  3. گزینه  39

 ... «.  اگر بود خواهد کننده  ناراحت »بگویند  ،...« اگر بود خواهد مطمئنا وحشتناک » بگویند اینکه جای

پراشتهایی عصبی شامل پرخوری و پاکسازی است، معموال در اواخر نوجوانی شروع می شود و در زنان شایع تر است. پر اشتهایی عصبی    صحیح است.   1. گزینه  40

 تا   ۱۸  حدود  شامل  و  شود  می  محسوب  عصبی  پراشتهایی  درمان  برای  انتخابی  روش  اولین  و  ترین  مهم  رفتاری  -  شناختی  درمان شایع تر از بی اشتهایی عصبی است.
 .  باشند می ماه ۶ تا ۵ طی جلسه ۲۰

نمی  ارزیابی غالبا به عنوان پیش نیاز فرایند درمان در نظر گرفته می شود. درمانگران فردمدار عموما ارزیابی و تشخیص سنتی را مفید  صحیح است. 2. گزینه 41

را ارزیابی می کند، بلکه    دانند زیرا این روش ها درمانجو را به دیدگاه بیرونی و کارشناسانه دلگرم می کنند. آنچه اهمیت دارد این نیست که چگونه مشاور درمانجو
 خودسنجی درمانجویان اهمیت دارد. 
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 ویژه دکتری –وروسایکولوژی شناسیروان ببهداشتوزا

    WDEPبرد: می کار به را روش این درمانی واقعیت کاربست برای وبولدینگ صحیح است. 4. گزینه 42 

W=wants and needs; D=direction and doing;E=self-evaluation; P=planning 

W   نیازها؛ و ها = خواسته Dدادن؛ انجام و = جهت E و   خود؛ = ارزیابیPریزی.  = برنامه 

  درمان   فرایند  که ای  مرحله  دهند.آنها چهار  می  ترجیح  خود   کار  برای  را  شخصی  مشاوره  و  اند  گذاشته  کنار  را  درمان  اصطالح  پِلِر  و  والتر  صحیح است.  1. گزینه  43

  می  چه   آنها  که  دریابید   خواهند،  نمی  را   چیزی  چه   درمانجویان  که   باشید  آن   دنبال  به   اینکه  جای  به (  ۱:)دهند  می شرح  کنند  می  توصیف   را   مدت   کوتاه  مدار   حل  راه
  و   دهند  می  انجام درمانجویان  که   آنچه  به آن،  جای  به.دهید  تنزل را  آنها  درمانجویان  به   تشخیصی زدن  برچسب با که  نکنید  سعی و   نباشید آسیب  دنبال  به (  ۲. )خواهند
  ترغیب  را  آنها  صورت  این  در  نیست،  کارساز  دهند  می  انجام   درمانجویان  که  کاری  اگر(  ۳.)دهند  ادامه  را  مسیر  همین  تا  کنید  ترغیب  را  آنها  و  کرده  توجه  است  کارساز

 کنید.  کوتاه را درمان است، جلسه تنها و آخرین که انگار جلسه هر با کردن برخورد با( ۴.)کنند امتحان را متفاوتی کار کنید

 وجودی   رویکردبنیادی    هستیم. اصل  خود  اعمال  و  انتخاب ها  مسئول  بنابراین  و  آزادیم  ما  که  است  استوار  فرض  این  بر  رویکرد وجودی  صحیح است.  2. گزینه  44

باشیم.در این رویکرد هدف درمان این است که افراد انسان تر شوند   ایم  گرفته   تصمیم  که  هستیم  کسی  همان   زیاد  مقدار  به  نیستیم، زیرا  شرایط  قربانی  ما  که   است   این
  فکر به درمانجویان کردن ترغیب  وجودی درمان اصلی براین هدف و به آنها کمک شود که آگاهی خود را آنقدر باال ببرند که بتوانند وضعیت بهتری را انتخاب کنند و بنا

 های گزینه  تا  کند  ترغیب   را  درمانجویان  که  است  این  درمانگر  اصلی  آنهاست. وظیفه   بین  از  کردن  انتخاب  و  آنها  روی  پیش  هایگزینه  دادن   تشخیص  زندگی،  درباره  کردن
 کنند. بررسی معنی با  وجودِ آفریدن برای را خود

برخی از نشانه های رفتاری افسردگی، نافعالی، گوشه گیری و اجتناب هستند. نشانه نافعالی اینگونه است که فرد می گوید» آنقدر خسته    صحیح است.  4گزینه  .  45

سقراطی نظیر این کاوش می کند:»با امتحان  ام که نمی توانم کاری انجام دهم و اگر کاری هم بکنم اوضاع بهتر نخواهد شد«. در این مواقع درمانگر با سوال کردن  
 بیهوده است؟«  کردن فعالیتی خاص، چه چیزی از دست خواهد رفت؟ اگر منفعل باشید احساس بدتری خواهید کرد؟ از کجا می دانید که امتحان کردن این فعالیت

 

 »روان سنجی و آزمون های روانی«

محرک ساخت    TATافکنی یا آزمون های از نوع لکه جوهر مانند رورشاخ تفاوت دارد. زیرا کارت های  این آزمون با نقاشی های فر  صحیح است.   1. گزینه  46

بیشتر به روش های تفسیر کیفی استوار است و به    TATدارتری را ارایه می دهند و مستلزم پاسخ های کالمی سازمان یافته تر و پیچیده تری هستند. عالوه بر این،
 ی شخصیت ویژگی های اینجا و اکنون موقعیت زندگی فرد را مورد سنجش قرار می دهد.جای ساخت زیر بنایی اساس 

تفسیر نقاشی ها ) و بطور کلی آزمون های فرافکنی ( عمدتا به نظریه روان تحلیل گری مبتنی است. یکی از فرض های اساسی این   صحیح است.  2. گزینه  47

ز طریق خودسنجی هشیارانه به دست نمی آید و لذا پرسش نامه ها برای این منظور ارزش محدودی دارند. برای  شیوه آن است که بسیاری از جنبه های مهم شخصیت ا
معرف نقاش یا الاقل   به دست آوردن تصویر دقیق از جهان درونی شخص باید راهی انتخاب شود که از مقاومت ها و دفاع های ناهشیار پیشگیری شود. بنابراین نقاشی

 ای شخصیتی او است.برخی از جنبه ه

سابقه ای عود کننده از مشکالت مربوط به سوءمصرف دارو دارند. همچنین تعدادی از صفات   Tافراد دارای نمره های باال در مقیاس    صحیح است.  3. گزینه  48

تار، هوس رانی، بهره کشی و ویژگی های شخصیت مربوط به مشکالت مرتبط با دارو وجود دارند: لذت جویی، تکانشوری، مشکل در پیروی از استانداردهای رایج رف
ی، قانونی و یا شغلی را خودشیفته. افراد دارای نمره های باال احتماال برای سازمان دهی فعالیت های زندگی روزمره مشکل دارند و گرفتاری های اجتماعی، خانوادگ

 تجربه می کنند.  

 دقیقه است.   ۴۲بطور متوسط  زمان اجرای آزمون حافظه وکسلر صحیح است. 1. گزینه 49

 نشان داده می شود.    Dو پاسخ جزء عام با    Dd، پاسخ جزء غیرمعمول با  S، پاسخ به ناحیه سفید با  Wدر آزمون رورشاخ پاسخ کلی با    صحیح است.  3. گزینه  50

هایی  شناسی، حوزهبه تشخیص و شناخت رفتار میان فردی در بین جامعه های بهنجار متمرکز است. به جای تمرکز بر آسیب   CPI  صحیح است.  3. گزینه  51

هایی است که عالقه بسیاری از  برای اشخاص بهنجار مناسب است و شامل موضوع  CPIمانند خویشتن داری، سلطه گری و پیشرفت را مورد سنجش قرار می دهد.  
 ود جلب می کند. بنابراین سنجش خصایص درون فردی اشخاص نسبتا بهنجار یکی از محاسن این آزمون می باشد. مردم را به خ

نوروپسیکولوژی ( می    L3بررسی جنبه های سه گانه عصبی ـ روانی شامل کشف ضایعه، موضع یابی و مشخص کردن برتری جانبی )  صحیح است.  4. گزینه  52

 سه گانه سنجش عصبی ـ روانی نیست. باشد و هوش زیستی جزء جنبه های
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زمانی برای ساده سازی نمره داده می شود که تصویر به صورت ساده یا به روش آسان کشیده شود. باید توجه داشت که برای ساده    صحیح است.  2. گزینه  53

ی در سطحی ابتدایی کشیده شود. نمونه هایی از ساده سازی عبارتند  سازی زمانی نمره داده می شود که تصویر به صورت ساده تر کشیده شده باشد نه اینکه از نظر رشد
 از کشیدن طرح به صورت بسیار ساده، کشیدن دایره به جای نقطه و جدا کشیدن بخش هایی که باید هم پوش شوند.  

از خودشان ترسیم می کنند. نمره های پایین برای جداسازی و تعیین مراجعانی طراحی شده است که تصویر کامال مثبتی    Kمقیاس    صحیح است.  2. گزینه  54

است که در آن شخص درباره بیماری خود مبالغه می کند. همچنین ممکن است نشانگر پروتکلی باشد که در آن به تمام سوال ها پاسخ  "وانمود بد"نشانگر یک نیمرخ

 داده شده است.  "درست "

خرده مرحله فراخنای ارقام آزمون وکسلر است که این مقیاس یک آزمون حافظه کوتاه مدت و توجه به شمار  تکرار معکوس ارقام جزء   صحیح است.  3. گزینه 55

تر است. آزمایش شونده  می رود. این مقیاس شامل دو مرحله است یک مرحله تکرار مستقیم ارقام است و مرحله دوم تکرار معکوس ارقام است که ارقام وارونه پیچیده 
رکز و توجه  برای مدت بیشتری در حافظه نگهدارد و پیش از بیان مجدد ترتیب آنها را تغییر دهد. عملکرد خوب در ارقام وارونه نشانه انعطاف پذیری تمباید اطالعات را 

   پیچیده است.
 

 شناسی رشد«  »روان

که از کلمه دگرمختار ) یعنی تحت اختیار دیگری( برمی آید،  سالگی ادامه دارد. به طوری    ۱۰تا    ۵اصول اخالقی دگرمختار، تقریبا از    صحیح است.  1. گزینه  56

ا اطاعت کرد. در ضمن آنها  کودکان تصور می کنند که مقررات را صاحبان قدرت )خدا، والدین، معلمان( به صورت دائمی و تغییرناپذیر وضع می کنند و حتما باید از آنه 
 صدمه زدن روی پیامدها تمرکز می کنند.  هنگام قضاوت کردن درباره غلط بودن یک عمل، به جای قصد

مرحله   -۳مرحله دستیابی در اوایل بزرگسالی،    -۲مرحله فراگیری در کودکی و نوجوانی،    -۱رشد شناختی طبق نظریه شای شامل:    صحیح است.  3. گزینه  57

 مرحله ادغام مجدد در اواخر بزرگسالی است.  -۴مسئولیت در میانسالی و 

دوره خیالی: در اوایل و اواسط کودکی. ترجیحات آنها که عمدتا تحت تاثیر آشنایان و زرق و برق و هیجان  ـ ۱ افراد: رشد شغلی  مراحل صحیح است. 2. گزینه 58

سالگی ، نوجوانان به صورت پیچیده   ۱۶تا    ۱۱: بین  یا تردید  دوره دودلی  ـ۲  انگیز بودن مشاغل قرار دارند، با تصمیماتی که سرانجام خواهند داشت، ارتباط چندانی ندارند.
سالگی،   ۳۰تا  ۲۰دوره واقع گرایی: در اواخر نوجوانی و اوایل ـ ۳ تری به مشاغل فکر می کنند، ابتدا برحسب تمایالتشان، و بعد بر حسب توانایی ها و ارزش های خود.

 بنابراین دوره تثبیت جزء مراحل رشد شغلی نمی باشد. د را محدود می کنند. ی خوهاگزینهکه واقعیت های مالی و عملی بزرگسالی نمایان می شوند، جوانان  

 صحیح است.  2. گزینه 59

 نوباوگی اعتماد در برابر بی اعتمادی سالگی   1تولد تا 
 اوایل کودکی استقالل در برابر شرم و تردید  سالگی  ۳تا  ۱

 دوره بازی ابتکار عمل در برابر احساس گناه سالگی  ۶تا  ۳

 دوره مدرسه سخت کوشی در برابر احساس حقارت  سالگی  ۱۲تا  ۶

 نوجوانی  هویت در برابر سردرگمی نقش  سالگی  ۱۸تا  ۱۲

 جوانی  صمیمیت در برابر انزوا  سالگی  ۳۵تا  ۱۸

 بزرگسالی زایندگی در برابر رکود سالگی  ۶۰تا  ۳۵

 بزرگسالی( پیری )اواخر  انسجام در برابر ناامیدی سالگی به بعد ۶۰

مردان بیشتر از زنان می گویند از زندگی زناشویی خود راضی هستند. گرچه در گذشته کیفیت رابطه زناشویی بر سالمت روانی زنان    صحیح است.   1. گزینه  60

رسا  ری و کار طاقت فتاثیر بیشتری داشت، این روزها سالمت روانی هر دو جنس را پیش بینی می کند. با این حال، در صورتی که فشارهای شوهر، فرزندان، خانه دا
 باشد زنان از زندگی زناشویی خیلی احساس نارضایتی می کنند. 

پژوهش البووی ویف که به رشد استدالل بزرگساالن در زمینه هیجان مربوط می شد و اشاره دارد که پیچیدگی شناختی عاطفی از    صحیح است.  1. گزینه  61

توانایی    سالخوردگانپردازش اطالعات در اواخر بزرگسالی کاهش می یابند، افت پیدا می کند. اما  نوجوانی تا میانسالی افزایش می یابد و بعد هنگامی که مهارت های  
 بهتر می شوند.  ،، یا توانایی به حداکثر رساندن هیجان مثبت و تعدیل کردن هیجان منفی یاز نظر بهینه سازی عاطف  هیجانی جبران کننده ای را نشان می دهند، آنها
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بزهکاران کودک و نوجوان کسانی هستند که به اعمال خالف قانون می پردازند. در نوجوانی، اختالف جنسیت در پرخاشگری زیاد می   صحیح است. 2. گزینه 62 

دارند. ارتباط  بزهکاری  با  با همساالن ضداجتماعی  و معاشرت  به عالوه    شود. خلق و خوی دشوار، هوش کم، عملکرد تحصیلی ضعیف، طرد همساالن در کودکی 
ر می گیرند، زیرا فعال پروری ناکارآمد می تواند پرخاشگری کودکان را ترغیب کرده و به آن تداوم بخشد. پسرها بیشتر از دخترها مورد خشم و انضباط بی ثبات قرافرزند

 ود.  تر و تکانشی ترند و بنابراین کنترل کردن آنها دشوارتر است و به همین علت بزهکاری نوجوانان پسر بیشتر از دختر می ش

افسردگی شایع ترین مشکل روان شناختی نوجوانی است. افسردگی در دختران نوجوان بیشتر از پسران نوجوان است. به نظر می رسد    صحیح است.  4. گزینه  63

گی هستند. در  که رویدادهای استرس زای زندگی و روش های کنار آمدن نقش یابی شده جنسی مسئول باشند. دخترهایی که زود بالغ می شوند خیلی مستعد افسرد
زنانه همانندسازی تشدید جنسیت اوایل نوجوانی معموال بی اختیاری و وابستگی دخترها را افزایش می دهد. هماهنگ با این توجیه نوجوانانی که قویا با صفات  ضمن  

 می کنند، صرف نظر از جنسیت، افسرده تر هستند. 

این بدان معنی  نی و جسمانی ضعیف هستند، نسبت به بدرفتاری آسیب پذیرترند.  سالخوردگانی که بسیار پیر، شکننده، و از لحاظ روا  صحیح است.  2. گزینه  64

، سالخوردگانی  بدرفتاری مهیا باشد  برای  سایر شرایط   وقتیبلکه    ؛ اغلب سالخوردگان ناتوان آن را تجربه نمی کنند. عملکرد موجب بدرفتاری می شود  در   کاهشنیست که  
آنهایی که اختالل های جسمانی و شناختی دارند، ممکن است صفات شخصیتی نیز داشته باشند که   د از خود محافظت کنند.که شدیدا ناتوان هستند خیلی کم می توانن

ی پایین. در این شرایط  آنها را آسیب پذیر می سازند مانند گرایش به ناسزا گفتن زمان عصبانیت، روش منفعل با دوری جویانه در برخورد با مشکالت و احساس کارای
 ستگی قربانی عامل مخاطره آمیزی مطرح می شود.  واب

که از کارکردن روی   شخص جستجوگر،  جان هولند، شش تیپ شخصیت را مشخص کرد که بر انتخاب شغل تاثیر می گذارند:  صحیح است.  4. گزینه  65

که تعامل کردن با دیگران را دوست    شخص اجتماعی،  افکار و عقاید لذت می برد، احتماال شغل علمی را انتخاب می کند. )مثل انسان شناس، فیزیکدان، یا مهندس(.

ه مسایل دنیای عملی و کارکردن روی اشیا را ترجیج ک  شخص واقع گرا،  دارد، به سمت خدمات انسانی گرایش دارد )مثل مشاوره، مددکاری اجتماعی، یا تدریس(.

که هیجانی است و نیاز زیادی به ابزار وجود دارد، به سمت    شخص هنرمند،  می دهد، شغل فنی را انتخاب می کند )مثل ساختمان سازی، لوله کشی یا نقشه برداری(. 

تکالیف سازمان یافته را دوست دارد و برای اموال و جایگاه اجتماعی    شخص سنت گرا،  .رشته ای هنری گرایش دارد )مانند نویسندگی، موسیقی، یا هنرهای تجسمی(

که ماجرا جو، ترغیب    شخص متهور،  ارزش قایل است، صفاتی دارد که با رشته های تجاری خاصی متناسب هستند )مثل حسابداری، بانکداری، یا کیفیت کنترل(.

 فروشندگی و سرپرستی یا سیاست گرایش دارد.کننده، و رهبری قدرتمند است، به سمت مشاغل 

ناراحتی جسمانی که به معنی   پاسخ می دهیم  (grief)با سوگ    که ماجربه از دست دادن فردی عزیز در اثر مرگ است  ت  داغدیدگی  صحیح است.  1. گزینه  66

ابراز افکار و احساسات فرد داغدیده است.   می باشد.  و روانی شدید ( پایان دادن به عذاب  ۲( پذیرفتن واقعیت فقدان؛ )۱)شامل مراحل    فرایند سوگ  سوگواری نحوه 
 است.    ( برقرار کردن پیوندی درونی با متوفی و ادامه دادن زندگی۴( سازگار شدن با دنیای بدون فرد عزیز؛و )۳سوگ؛)

بزهکاری در کودکی ریشه دارد و از رویدادهای چندین موقعیت ناشی می شود پیشگیری باید زود شروع شود و در چند سطح    چون  صحیح است.  1. گزینه  67

ای  هند. به عالوه در برنامه صورت گیرد. روابط مثبت خانواده، فرزندپروری مقتدرانه، تدریس با کیفیت عالی در مدارس، تبهکاری نوجوانان را به مقدار زیاد کاهش می د
کردن آنها از همساالن   به نام درمان چند سیستمی درمانگران مداخله خانوادگی را با درگیر کردن نوجوانان خالفکار در فعالیت های تحصیلی، کاری و تفریحی و جدا 

 خالفکار ترکیب کردند. همینطور از دست دادن یک تقویت کننده مثبت جریمه ای برای کاهش رفتار بزهکارانه می باشد. 

در حالی که کودکان در مرحله عملیات عینی می توانند ))طبق    سالگی آغاز می شود.  ۱۱به عقیده پیاژه، مرحله عملیات صوری در حدود    صحیح است.  1. گزینه  68

استدالل فرضی ـ قیاسی  نیاز ندارند.یعنی دیگر به اشیا و رویدادهای عینی  ،واقعیت عمل کنند((، نوجوانان در مرحله عملیات صوری قادرند ))طبق عملیات عمل کنند((
نوجوانانی که به استدالل فرضی ـ قیاسی می   با احتمال و فرض شروع می شود و به واقعیت و آزمایش می انجامد.  است که  اولین ویژگی مرحله ی عملیات صوری

ن تاثیر بگذارند. بعد آنها هر متغیر را مجزا کرده و آزمایش می کنند و پردازند، به متغیرهایی فکر می کنند که ممکن است احتماال بر سرعت نوسان پاندول در قوس آ
ه آن بر سرعت نوسان پاندول متغیرها را با هم نیز امتحان می کنند. در نهایت آنها به این نتیجه می رسند که وزن شئ، ارتفاع رها شدن آن و مقدار نیروی وارد شده ب

 ن اهمیت دارد. در قوس آن تاثیری ندارد و فقط طول ریسما

هرزه خواری یا پیکا به خوردن مکرر مواد غیر خوراکی به مدت حداقل یک ماه می گویند. این رفتار باید نسبت به سطح رشد کودک    صحیح است.   2. گزینه  69

 نامناسب باشد، اساس فرهنگی نداشته باشد و به حدی شدید باشد که مستلزم توجه بالینی شود.  
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از ویژگی های اختالالت نافذ رشد تاخیر و تحریف هایی است که در عملکردهای روانی اصلی و مهارت های اجتماعی کودک بوجود   است.صحیح    2. گزینه  70

  رگر است و لکنتمی آید که برای هیچ یک از مراحل رشدی بهنجار نیست. این گروه شامل اختالالت اتیسمی، اختالل رت، اختالل فروپاشنده دوران کودکی و آسپ 
 زبان جزء این اختالالت نیست.  

 

 بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار« »

دانشمندان علوم اعصاب آگاه شدند که وارد شدن آسیب جدی به هیپوتاالموس شکمی ـ میانی به پرخوری و افزایش وزن منجر می    صحیح است.  4. گزینه  71

 ا، افزایش وزن و سطح باالی انسولین می شود. شود. تاثیر این آسیب شامل افزایش فراوانی وعده های غذ

والتر بی.کنون فیزیولوژیست اصطالح تعادل حیاتی را معرفی کرد و منظور وی تنظیم دما و فرایندهای زیستی دیگر بود که برخی از    صحیح است.  2. گزینه  72

دری محدود است که آن را نقطه تثبیت می نامیم، یعنی ارزش واحدی که بدن تالش  متغیرهای بدن را در دامنه ثابت نگاه می دارند. در موارد متعددی این دامنه به ق
 می کند آن را نگه دارد.) مانند همین مثال کلسیم ذکر شده(

، فعالیت در پل و سیستم لیمبیک )که برای پاسخهای هیجانی مهم است( افزایش می یابد. فعالیت در قشر  REMدر طول خواب    صحیح است.   1. گزینه  73

 بینایی اولیه، قشر حرکتی و قشر پیش پیشانی جانبی ـ پشتی کاهش می یابد ولی در قسمتهایی از قشر آهیانه ای و گیجگاهی افزایش دارد.  

بیشتر از دوقلوهای دو تخمکی از نظر خشونت و رفتارهای تبهکارانه به هم شباهت دارند و فرزندخوانده ها به   دوقلوهای یک تخمکی  صحیح است.  3. گزینه  74

انه در نوجوانی و جوانی، سیگار  والدین تنی خود بیشتر از والدینی که آنها را به فرزندی پذیرفته اند شباهت دارند. یک عامل مهم پیش از تولد برای انجام رفتار تبهکار
تاثیر را دارند. باالترین   شیدن مادر در مدت حاملگی است. آمادگی زیستی به تنهایی در رفتار خشونت آمیز تاثیر زیادی ندارد و عوامل محیطی و زیستی، باهم بیشترینک

ا برانگیخته نمی کند، ولی روشی را که افراد  ساله است که باالترین سطح تستوسترون را دارند. تستوسترون رفتار خشونت آمیز ر ۱۵-۲۵میزان شیوع خشونت در مردان 
 به محرکهای گوناگون واکنش نشان می دهند تغییر می دهد.  

   صحیح است. 4. گزینه 75

 ( : Bیا نوع )  Пالکلیسم نوع  ( : Aیا نوع ) Іالکلیسم نوع 
 سالگی(  ۲۵ از قبل شروع زود هنگام )معموال سالگی(  ۲۵شروع دیر هنگام )معموال بعد از 

 شروع سریع تر  شروع تدریجی 

 الکلیسم  به  مبتال بیشتر ارثی خویشاوندان خویشاوندان ارثی کمتر مبتال به الکلیسم 

 مردان خیلی بیشتر از زنان  مردان و زنان تقریبا به طور برابر 

 اغلب شدید؛ معموال با تبهکاری ارتباط دارد عموما نه چندان شدید 

بیماری آلزایمر نوعی بیماری پیش رونده است و در سن پیری که با اختالل شدید حافظه و توجه مشخص می شود شایع تر است. این    است.صحیح    3. گزینه  76 

 ند.  ر آسیب می شوبیماری تا حدی به وسیله رسوب پروتئین آمیلوئید بتا در مغز ایجاد می شود. در این بیماری سیناپس های ناحیه آهیانه و گیجگاهی مغز دچا

 در آزمون وضعیت روانی جهت یابی فرد را می سنجد. "نام شما چیست"عبارت صحیح است. 1. گزینه 77

شامل تمام اختالالت بالینی مانند    Іکه برای طبقه بندی تشخیصی به کار می رود عبارتند از: محور    DSM-IVمحور مورد استفاده    ۵  صحیح است.  2. گزینه  78

شامل مشکالت روانی ـ     VІشامل بیماری های طبی عمومی مانند دیابت، محور  І І Іشامل اختالالت شخصیت و عقب ماندگی ذهنی، محور    Пافسردگی، محور  
 ارزیابی کلی عملکرد بیمار است.   Vاجتماعی و محور

ترکیب شباهت دارد: در هر دو نظریه، رویاها با محرکهای تحریک -کالبد شناختی از چند لحاظ به نظریه ی فعال سازی-بالینیفرضیه  صحیح است. 1. گزینه 79

درست  این فرضیه رویاها را  کننده ای که درون مغز به وجود می آیند، همراه با خاطرات اخیر و هرگونه اطالعاتی که مغز از حواس دریافت می کند، آغاز می شوند. اما  
فت می کند، بنابراین  مانند تفکر در نظر می گیرد، با این تفاوت که این نوع تفکر تحت شرایط غیر عادی صورت می گیرد. مغز از اندامهای حسی اطالعات کمی دریا

اندازه ای از محرک های بیرونی ناشی می شوند ولی  شناختی، رویاها تا  کالبد-بالینی ی آزاد است تا بدون قید و بند یا تداخل، تصورات ذهنی را تولید کند. طبق فرضیه
 عمدتا از انگیزش ها، خاطرات، و برانگیختگی خود مغز سرچشمه می گیرند. 
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افزایش فعالیت قطعه های پیشانی و گیجگاهی نیمکره راست با سیستم بازداری رفتاری ارتباط دارد که توجه و انگیختگی را افزایش    صحیح است.  3. گزینه  80 

ی آن با آنچه  د، از عمل بازداری می کند، و هیجانهایی چون ترس و نفرت را تحریک می نماید. اما فعالیت نیمکره چپ، مخصوصا قطعه های پیشانی و گیجگاهمی ده
تواند شادی یا خشم را توصیف    جفری گری سیستم فعال ساز رفتاری نامیده است، ارتباط دارد که با انگیختگی خودمختار کم تا متوسط و گرایش به نزدیک شدن، که می

 کند، مشخص می شود.  

 در روانشناسی فیزیولوژیک به معنی تعیین کننده زمان است.   Zeitgeber صحیح است. 2. گزینه 81

نماییم. حافظه فعال، یعنی  حافظه فعال، روشی است که ما اطالعات را در حالی که روی آن کار و به آن کار توجه می کنیم، ذخیره می    صحیح است.  4. گزینه  82

حلقه واج شناختی، که اطالعات شنیداری، از جمله   -  ۱کار کردن با حافظه و حافظه ای است که به توجه کنترل شده نیاز دارد. سه عنصر حافظه ی فعال عبارتند از :  
مجری مرکزی که توجه را به سمت یک محرک یا محرک دیگر   -  ۳فضایی، که اطالعات دیداری را ذخیره می کند؛ و-طرح دیداری  -  ۲کلمات را ذخیره می کند؛  

 هدایت کرده و تعیین می کند که چه موادی در حافظه ی فعال اندوخته شوند. بنابراین تکلیف پاسخ تاخیری جزء عناصر حافظه فعال نیست.

ای از هیپوتاالموس به نام هسته فوق چلیپایی است که مطمئن ترین روش برای صدمه زدن به ساعت زیستی، مختل کردن منطقه    صحیح است.  3. گزینه  83

ناشی می شوند نه از گیرنده    SCN، کنترل اصلی ریتم های شبانه روزی خواب و دما را به عهده دارد که این ریتم ها از خود   SCNمی باشد.  SCNمخفف آن  
 های محیطی.

زیاد مایعات بدن، هیپوفیز خلفی هورمونی به نام وازوپرسین را آزاد می کند که با منقبض  در زمان خونریزی شدید و ناگهانی یا دفع    صحیح است.  2. گزینه  84

( نیز معروف است، زیرا کلیه ها را قادر می سازد آب را دوباره از ادرار جذب  ADHکردن رگهای خونی فشار خون را باال می برد. وازوپرسین به هورمون کاهنده ادرار )
 غلیظ تر نمایند.   کنند و بنابراین ادرار را

چامسکی اعتقاد دارد زبان به عنوان یک واحد خاص یا بخش اضافی مغز تکامل یافته است و بر همین اساس کودکان با سهولت شگفت    صحیح است.   1. گزینه  85

اگیری زبان توصیف می کنند. به عقیده او کودکان  انگیزی زبان را پرورش می دهند. او این واحد فرض شده را به صورت وسیله فراگیری زبان، مکانیزمی فطری برای فر
می توانند آنها را یاد گرفته  با زبان به دنیا می آیند. او می گوید کودکان موارد متعددی از برخی ساختارهای دستوری را که اکتساب می کنند نمی شنوند و بنابراین، ن

 باشند.  
 

 شناسی عمومی و فرهنگی«»روان

طبق نظریه فرضیه آزمایی، کودکان در یادگیری زبان فرضیه سازی می کنند؛یعنی تقلید و تقویت به گفته های خاص کودک تمرکز    است.صحیح    4. گزینه  86

صول ساخته  تعداد اندکی ا دارند اما اصوال کودک چیزی کلی و فراگیر را می آموزد. کودک برای این کار از اصول عملی استفاده می کند. این فرضیه ها ظاهرا بر اساس 
توجه به پسوندها    می شوند، با استفاده از این اصول توجه کودک به مشخصه های مهم جمالت جلب می شود. برخی از این اصول توجه به آخر واژه هاست. اصل دیگر

ابراین پذیرفته شده ترین راه یادگیری زبان در و پیشوندهایی است که نشانه تغییر معنای واژه ها محسوب می شوند. عوامل فطری هم در فراگیری زبان نقش دارند. بن
   کودکان آزمون فرضیه است.

در استدالل یک گزاره در نقش حکم یا نتیجه ای است که در پی استنتاج آن هستیم، و بقیه گزاره ها، دالیل حکم یا مقدمات نتیجه  صحیح است.    2. گزینه  87

احتمال تعلق هر سه به یک طبقه، متناسب با تعداد اعضای آن طبقه است. استدالل استقرایی به این معناست که در صورت  محسوب می شوند. قاعده نرخ پایه می گوید  
در استدالالت منطقی باعث  صادق بودن مقدمات، نامحتمل است که نتیجه کاذب باشد. پشتوانه استقرا، احتماالت است نه امور یقینی. بنابراین عملکرد قاعده نرخ پایه  

 افزایش احتمال صحت استدالل استقرایی می شود. 

انگیختگی فیزیولوژیایی دستگاه عصبی    صحیح است.  3. گزینه  88 نوع هیجانی دارد. هرچند  از طریق فرایند ارزیابی شناختی در می یابد که چه  اغلب  آدمی 

تر در این مورد که چه نوع هیجانی را تجربه می کنیم اغلب بستگی به    خودمختار سرنخ را می دهد که نوعی هیجان را تجربه می کنیم، با این حال قضاوت ظریف
 ارزیابی شناختی ما از اوضاع و احوال پیرامونمان دارد.

کودکان دارای اختالل درخودماندگی در زمینه برتری جانبی دچار نارسایی هستند و در سنی که در کودکان طبیعی برتری نیمکره ای    صحیح است.  4. گزینه  89

 ز تثبیت می شود دوسوتوان باقی می مانند.مغ



 

 

 

 133                                                                   شناس یدکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان       بالینی وزارت بهداشت  سواالت آزمون ارشد  بانک    

 

درصد موارد کم   ۲تا   ۱( حدود  ۲۰کمتر از    IQدرصد و کم توانی ذهنی عمیق )  ۸۵( حدود  ۷۰تا    ۵۰بین   IQکم توانی ذهنی خفیف )  صحیح است.  1. گزینه  90

 توانی ذهنی را تشکیل می دهد.  

ن ساختن تجربه های ادراکی است، داروهای توهم زا یا روان پریشی زا نامیده می شوند، ال اس دی  داروهایی که اثر عمده آنها دگرگو  صحیح است. 2. گزینه 91

مصرف، ممکن است   یکی از این داروهاست. پدیده بازگشت در مصرف ال اس دی دیده می شود یعنی فرد توهماتی را که در جریان مصرف، تجربه کرده، بعد از آخرین 
ماه ها آنها را تجربه کند. وخیم ترین پیامد ال اس دی )اسید لیزرژیک دی اتیالمید( از دست دادن قدرت تشخیص واقعیت است. ال اس    تا روزها، هفته ها، سال ها و

نتقال دهنده تاری شبیه ا دی که سبب تغییر خلق و خو می شود این اثرش را از راه زیاده سازی میزان سروتونین در مغز ایجاد می کند بنابراین ال اس دی از نظر ساخ
 عصبی سروتونین می باشد. 

ماهگی بسیاری از کودکان تدریجا با نزدیک شدن غریبه ها رفتاری احتیاط آمیز در پیش می گیرند. با آماده شدن    ۸یا    ۷در حدود    صحیح است.  1. گزینه  92

می کند، البته این پدیده اضطراب غریبگی نام دارد و در همه بچه ها دیده    والدین برای بیرون رفتن، بی وقفه می گرید و آرام نمی گیرد و در غیاب آنها تا مدتی فغان
 سالگی از بین می رود. ۳نمی شود و در 

واژه نقش آموزی جنسیتی به کسب آن دسته از رفتارها و ویژگی هایی که فرهنگ جامعه معینی برای زنان و مردان خود مناسب می   صحیح است.  2. گزینه  93

ا به  ود. نخستین روانشناسی که شرح جامعی از هویت جنسیتی و نقش آموزی جنسیتی به دست داد، فروید بود. به نظر می رسد پدرها بیشتر از مادره داند، اطالق می ش
اجتماعی است که طبق   نقش آموزی جنسیتی فرزندان، بویژه پسرها، توجه دارند. چندین نظریه این موضوع را شرح می دهند که یکی از این نظریه ها، نظریه یادگیری

 ند.  این نظریه اگر فرهنگ معینی در جهان بینی خود بر نقش های جنسیتی کمتر تاکید کند، کودکان نیز در رفتار خود از آن کمتر تاثیر می پذیر

تنبیه ارایه محرکی آزارنده )تنبیه مثبت(، مانند شوک برقی، یا حذف محرکی خوشایند )تنبیه منفی(، مانند قطع کردن تلفن یک نوجوان    صحیح است.  4. گزینه  94

کند. تأثیر تنبیه  میکند؛ تنبیه این کار را نکننده منفی پاسخ را نیرومند می یا لغو فرصت تماشای فیلم برای یک کودکی که بدرفتاری می کند است. علی رغم اینکه تقویت 
برند که جلوی افراد را از عمل کردن به شیوه خاص بگیرند. در صورتی که تنبیه مؤثر  بینی است. معموالً تنبیه را به این منظور به کار میاز تأثیر پاداش کمتر قابل پیش

 واقع شده باشد، افراد رفتار کردن به آن شیوه را متوقف خواهند کرد.  

استعدادهای شناختی چندگانه دست    g  عامل  به جای فقط یک هوش عمومی زیربنایی یا  می گوید  نظریه زیست بوم شناختی سوسی  ح است.صحی  2. گزینه  95

توان    افت را برای تحققاندر کارند که بنیاد زیستی دارند. این استعدادها پیوند تنگاتنگی با فرصت ها و چالش های موجود در محیط شخص یعنی بافت دارند. سوسی ب
ست ذهنی،  های شناختی ضروری می داند. منظورش از بافت، زمینه های اطالعات و همچنین عواملی از قبیل شخصیت، انگیزش و آموزش است. بافت ها ممکن ا

نظر سوسی عملکرد هوشی روزمره  در کل به    اجتماعی، جسمانی و فیزیکی باشند. استعدادهای شناختی چندگانه همچنین برای فرایندهای ذهنی حدومرز تعیین می کنند.
کرد هوش محصول  و عادی یا کارکرد شخص در زندگی واقعی را هوشبهر و مفاهیم زیست شناختی از قبیل هوش عمومی نمی توانند به تنهایی تبیین کنند بلکه عمل

 تعامل چند استعداد شناختی با پایه های دانش غنی است که بسیار سازمان یافته نیز باشد. 

شناسی که پیامدهای رفتار را به طور منظم بررسی کرد، ادوارد ال. ثرندایک بود. ثرندایک مشاهده کرد که یادگیری عمدتا  اولین روان   صحیح است.  2نه  . گزی96

شوند در صورتی که بالفاصله دهد و این مشاهده را قانون اثر نامید. قانون اثر دو قسمت دارد. پاسخ هایی که به محرک ها داده میبه علت پیامدهای پاسخ روی می
ای به دنبال داشته باشند، تکرار  شوند چنانچه بالفاصله شرایط آزاردهندهشوند. پاسخ هایی که به محرک ها داده میای در پی داشته باشند، تکرار می شرایط خشنودکننده

ن را  پیوند بین محرک و پاسخ  تنبیهیرومند مینخواهند شد. درحالیکه پاداش ها )شرایط خشنودکننده(  را تضعیف کنندهکنند،  پیوند  این  ها )شرایط آزاردهنده( معموال 
 برد. کند ولی آن را از بین نمیکنند؛ یعنی، تنبیه کردن رفتار صرفا از این رفتار جلوگیری مینمی

هویتی مفهوم وضعیت هویتی را مطرح کرد. او با  جیمز مارسیا بر اساس افکار اریکسون در توصیف وضعیت تشخیص از جهت تحول    صحیح است.  4. گزینه  97

احساس تعهد نسبت به    (identity achievement)( کسب هویت،  ۱)وضعیت هویتی رسید که شامل:    ۴ترکیب دو بعد مهم هویت یعنی اکتشاف و تعهد به  
( کاوش،  دوره  یک  از  بعد  هدفها  و  عقاید،  ها،  هویت،۲ارزش  وقفه   )(identity moratorium)  کاوش  (  ، تعهد  احساس  به  رسیدن  هویت،  ۳بدون  ضبط   )

(identity foreclosure)  ( پراکندگی هویت،  ۴احساس تعهد بدون کاوش، و )(identity diffusion)    حالت بی تفاوتی که مشخصه آن فقدان کاوش و

هویت خود را با    کسب هویت:   محبتی.بی  و    یروش شناختی متعصبانه و بدون انعطاف، ترس از طرد شدن و بی مهر  ضبط هویت:؛ می باشد.  احساس تعهد است

آنها در جریان کاوش کردن هستند.   ولی  این افراد هنوز احساس تعهد قطعی ندارند  ند،در حال تردید  وقفه هویت:سازگارانه هستند.    تعهد و کاوش کسب کرده اند و

هرگز تردید    ضبط هویت:  .دآوری و فعالیت هایی را امتحان می کنند، به این امید که ارزش ها و اهدافی را برای هدایت کردن زندگی خود پیدا کننداطالعاتی را گر

معلمان، رهبران مذهبی، یا    نکرده اند از تهدید شدن عقاید می ترسند. آنها هویت حاضر و آماده ای را پذیرفته اند که صاحبان قدرت)معموالً والدین ولی گاهی اوقات
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ند هستند و نه اینکه به  معشوق های رمانتیک( برای آنها انتخاب کرده اند. پراکندگی هویت: هیچ هویتی ندارند حتی هویت حاضر. آنها نه به ارزش ها و هدف ها پایب 
 سعی می کنند به آنها دست یابند.  طور فعال 

 طبق تحقیقات به عمل آمده روی خلبانان درگیر با علیات رزمی،عالئم تپش شدید قلب و تندی نبض شیوع بیشتری داشتند.   صحیح است. 1. گزینه 98

  ،(سالگی ۶)عدد نگهداری به .کند فکر منطقی  طور به رویدادها و اشیا درباره تواند می (سالگی  ۱۱ تا۷)عینی  کودک در مرحله عملیات صحیح است. 2. گزینه 99

کودکان کند و آنها را بر اساس اندازه، ردیف می کند.    بندی  طبقه  ویژگی  چند  برحسب  را  همین طور او می تواند اشیا  .یابد  می  دست(  سالگی  ۹)وزن  و(  سالگی  ۷)جِرم
ند طول و وزن، ردیف کردن نامیده می شود.  توانایی مرتب کردن چیزها طبق بعد کمیت، مان سالگی می توانند مسئله گنجاندن در طبقه پیاژه را حل کنند. ۱۰تا    ۷بین  

سالگی اتفاق می افتد( یا )چیدن ترکه ها از کوچکترین به بزرگترین(. کودکی که در مرحله عملیات عینی قرار   ۱۰)حتی دسته بندی کارتها، تمبرها و کلکسیون ها در  
 نامیده می شود.    (transitive inference)نده دارد می تواند به صورت ذهنی نیز ردیف کند که این توانایی استنباط فرا رو 

تواند هشیار شود این است که ظاهر مبدلی بگیرد که با شکل اصلی آن کامال مغایر باشد.  هایی که تکانه سرکوب شده مییکی از راه صحیح است.  4. گزینه 100

 دفاع   نوع  یک  وارونه،   گونه آن تشخیص داد. واکنشآمیز و حالت وسواستوان از خصلت اغراق می شود. رفتار واکنشی را  این مکانیزم دفاعی واکنش وارونه نامیده می
 .مخالف نمایان می شود تکانه  فعاالنه دادن نشان کننده است که به صورت تهدید تکانه علیه

 »آمار و روش تحقیق«

شود ولی جمع و ها، همان مقدار ثابت به میانه اضافه میهمان طور که می دانیم با اضافه کردن یک مقدار ثابت به هر یک از نمره  صحیح است.  4. گزینه  101

𝑦                       تفریق روی واریانس و انحراف معیار تاثیری ندارد.به عالوه میانگین و میانه در توزیع نرمال با هم برابرند.  بنابراین :              = 𝑥 + ۶ 

میانه = ۱۶ + ۶ = ۲۲ 

𝛿 =  √۶۴ = ۸ 
  

 صحیح است. 2. گزینه 102

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦

𝑆𝑥 × 𝑆𝑦
→ ۰.۸ =  

𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦

۴ × ۵
 → 𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦 = ۱۶ 

هدف این است که برای پارامتر مجهول جامعه،)میانگین( یک فاصله اطمینان بدست آوریم آن هم بر اساس تابعی از نمونه تصادفی  صحیح است. 4. گزینه 103

۱یعنی میانگین نمونه ای. براورد فاصله ای حدودی را می دهد که با احتمال   − α   ضیحات )درصد اطمینان(، این فاصله پارامتر مجهول جامعه را در بر می گیرد. طبق تو
 صحیح است.  ۴گزینه 

 طبق توضیحات داده شده ابتدا میانگین و سپس واریانس مجموعه را حساب می کنیم:  صحیح است. 2. گزینه 104

x̅ =
۱ + ۳ + ۵ + ۷ + ۹

۵
= ۵ 

𝛿۲ =
∑(𝑥 − �̅�)۲

n − ۱
=

۱

۴
∑(𝑥 − ۵)۲ = ۱۰

۵

𝑖=۱

 

 

𝑆�̅� =
𝑆

√𝑛
=  

√۱۰

√۵
=  √۲ 
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x̅ = ۱۲، 𝑠 = ۱، 𝑛 = ۶۴، 𝑧 = ۲ 

x̅ ± 𝑧
𝑠

√𝑛
  

۱۶۰ ± ۲ ×  
۲۴

۸
= ۱۶۰ ± ۶ → (۱۵۴،۱۶۶) 
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S�̅� =
Sx

√n
=  

۱۲

√۳۶
= ۲ 
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درصد برای    ۵درصد از مساحت وجود دارد، پس    ۹۵مقدار    -۲و    ۲به بعد خیلی کم است، بین   ۲با توجه به نمودار باال مشاهده می شود که مقدار مساحت زیر نمودار از  

مساحت  ۰.۰۲۵دقیقا  ۰.۰۵برابر است، پس از  ۲با کمتر از   ۲شکل باقی می ماند، چون این توزیع نرمال استاندارد متقارن است پس مقدار مساحت بیش از دوطرف کنار  
 است.   ۰.۰۲۵کیلو بیشتر باشد تقریبا برابر  ۴است و بنابراین احتمال اینکه وزن نوزادی که در این روستا متولد شده از  ۲زیر نمودار بیش از 

و بنابراین احتمال زنده ماندن پس از آن عمل تا شش ماه  ۰.۳احتمال مرگ پس از یک عمل جراحی تا شش ماه پس از عمل برابر  صحیح است. 2. گزینه 108

 و بنابراین احتمال زنده ماندن پس از آن عمل در فاصله شش ماه تا دو   ۰.۱است. همین طور احتمال مرگ در فاصله شش ماه تا دو سال پس از عمل برابر    ۰.۷برابر  
سال زنده بماند باید از اصل ضرب استفاده کنیم و احتمال زنده ماندن در شش ماه بعد عمل را ضربدر    ۲است. حال برای محاسبه احتمال اینکه فرد حداقل    ۰.۹سال برابر  

 p(c)=p(a) × p(b)= 0.7×  0.9 = 0.63احتمال زنده ماندن شش ماه تا دو سال بعد عمل کنیم بنابراین: 

 صحیح است. 2 . گزینه109 

 
 اگر توزیع دارای کجی مثبت یا منفی باشد، بین نما، میانه، و میانگین روابط زیر برقرار است:  

  میانگین است.   >میانه   >در توزیع هایی که کجی منفی دارند  مد 

 مد است.   >میانه  >در توزیع هایی که کجی مثبت دارند میانگین  

و    ۰.۲احتمال زن افسرده =      ۰.۹و احتمال مرد سالم =    ۰.۱احتمال مرد افسرده =      ۰.۵احتمال زن بودن = احتمال مرد بودن =    صحیح است.  1. گزینه  110

𝑃(𝐴)حال برای محاسبه احتمال اینکه فرد افسره نباشد باید احتمال مرد سالم را ضربدر احتمال زن سالم کنیم، بنابراین :      ۰.۸احتمال زن سالم =   = ۰.۹ × ۰.۵ +

۰.۸ × ۰.۵ = ۰.۸۵ 
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۱

۴
×

۱

۴
×

۱

۴
=

۱

۶۴
 

 صحیح است. 3. گزینه 112
نوزاد(    ۲نوزاد کم وزن )چون گفته حداقل    ۳نوزاد کم وزن و    ۲نوزاد کم وزن یعنی مجموع احتمال    ۲احتمال حداقل       ۰.۹احتمال وزن نرمال =      ۰.۱احتمال کم وزنی =  

 برابر است با : 

(
۳

۲
) (۰.۱)۲ × (۰.۹)۱ = ۳ × ۰.۰۱ × ۰.۹ = ۰.۰۲۷ 

(
۳

۳
) (۰.۱)۳ × (۰.۹)۰ = ۰.۰۰۱ 

۰.۰۲۷ + ۰.۰۰۱ = ۰.۰۲۸ 
 صحیح است. 3. گزینه 113

۶۰

۱۰۰
×

۵

۱۰۰
+

۳۰

۱۰۰
×

۴

۱۰۰
+

۱۰

۱۰۰
×

۱۰

۱۰۰
= ۰.۰۵۲ 

کیلوگرم   ۲درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از    ۹۵کیلوگرم باشد در این صورت    ۲چنانچه صدک پنجم وزن نوزادان در بدو تولد برابر با    صحیح است.  3. گزینه  114

 هستند. 

 زوجی برابر صفر است.  tها برابر صفر می شود و چون صورت کسر صفر می شود  Dطبق فرمول زیر جمع  صحیح است. 2. گزینه 115

t =
∑ D

√N ∑ D۲ − (∑ D)۲

N − ۱

 

شود. اعتبار محتوا  گیری به کار برده می اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معموال برای بررسی اجزای تشکیل دهندة یک ابزار اندازه   صحیح است. 4. گزینه 116 

 . بنابراین در تعیین اعتبار محتوای یک سند تاریخی نویسنده باید دارای شهرت، صداقت و صالحیت باشد.  به قضاوت داوران بستگی دارد

های عمدة این روش، کنترل ترین شکل پژوهش علمی است. یکی از ویژگی ترین، و درعین حال پیچیدهترین، علمیآزمایش دقیق  صحیح است.  4. گزینه  117

اند. آزمایش عبارت است از مطالعه اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته. هایی است که مورد کنترل قرار گرفتهاست. هدف آزمایش، استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده
اخله و  با توجه به هدف پژوهش، در متغیر مستقل دستکاری به عمل آورد و اثر آن را بر متغیر وابسته ارزیابی کند، پس در تحقیق آزمایشی محقق مد  تواندپژوهشگر می

 تاثیر آن را ارزیابی می کند.  

ها پژوهشگر با توجه به متغیر  شود که در آن ق می رویدادی معموالً به تحقیقاتی اطال -های پسای یا روشمقایسه -های علّیروش صحیح است. 1. گزینه 118

نگر است و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد. به ای گذشتهپردازد. به عبارت دیگر تحقیق علی ـ مقایسهوابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می
 گیرد.شود، زیرا علت و معلول )متغیر مستقل و وابسته( پس از وقوع مورد بررسی قرار می می ای، تحقیقات پس ـ رویدادی نیز گفته تحقیقات علی ـ مقایسه

 مفروضه های زیر بنایی روش علمی شامل ماهیت هستی یا واقعیت، یکسانی طبیعت و فرایندهای روانی   می باشد.  صحیح است. 4. گزینه 119

آزمودنی ها بر مبنای متغیری که با مقادیر متغیر وابسته ارتباط دارند، سنجیده می شوند ) انجام یک در طرح جفت های همانند ابتدا  صحیح است. 4. گزینه 120

نمی شود اما توان آزمایش،  آزمون مقدماتی (. بعد جفت های همانند ایجاد می شوند، بنابراین در کاربرد طرح جفت های همانند مستقل بودن دو مشاهده از هر فرد لحاظ  
 و اعتبار ساختاری بررسی می شوند.   اعتبار بیرونی 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 257                                                                  شناس یدکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان       بالینی وزارت بهداشت  سواالت آزمون ارشد  بانک    

 

 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

ماه مانده   ۱-۳های برتر. مناسب روزهای پایانی )حدود  : شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس به انتخاب رتبهکپسول مهمترین نکات دروس تخصصی .1

 به کنکور(.  

 

عمومی و بالینی   شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر یک از دروس کنکورهای گرایش  مجموعه بانک سواالت درس به درس دروس تخصصی: .2

زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. برای هر درس یک های هر درس، مناسب تستسرفصلشناسی وزارت علوم و وزارت بهداشت، مطابق با  کنکور کارشناسی ارشد روان 
 مجموعه بانک تست در دسترس است. 

 

از تمام دروس گرایش عمومی و بالینی کنکور   های اخیرسال  شامل سواالت کنکور  سال اخیر کنکور وزارت علوم:  14  بانک سواالت کنکورهای بیش از .3

 تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد. های کامالًسراسری با پاسخ
اما زدن تست نوع سواالت وزارت بهداشت و وزارت علوم متفاوت است،  از  درست است که  این دو کنکور  جمله  های کنکورهای وزارت علوم برای دروس مشترک 

های تک رقمی و دو رقمی  ها )که توسط رتبههای تشریحی آنشناسی فیزیولوژیک در کنار مرور پاسخشناسی رشد، آمار و روش تحقیق و روان شناسی روانی، روانآسیب
 ای کند. تواند به افزایش تسلط شما کمک ویژهاین آزمون تهیه شده است( می
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