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 «درمانیهای رواننظریه»

 شود؟ می« رابطه درمانی»بر  کمتریدر کدام روش درمانی تأکید  -1
 د( واقعیت درمانی هیجانی -ج( رفتار درمانی عقالنی مدار  -ب( درمان فرد الف( شناخت درمانی بک 

 مصاحبه انگیزشی در مبانی کدام مدل درمانی ریشه دارد؟  -2
 د( درمان گشتالتی ج( رفتار درمانی  مدار  -ب( درمان فرد الف( روانکاوی 

 کند؟ های زیر را ایفا میدر روانکاوی کالسیک درمانگر کدامیک از نقش -3
 د( آموزشی ج( مشارکتی  ب( فعال  الف( خنثی 

 شخصیت است؟  A-B-Cدرمانی زیر مبتنی بر نظریه کدامیک از رویکردهای روان -4
 دید( درمان وجو مدار  -ج( درمان فرد ب( واقعیت درمانی رفتاری  -الف( درمان شناختی

 اجتماعی اریکسون کدامیک از موارد زیر است؟  -کوشی در برابر احساس حقارت از مراحل روانیدامنه سنی سخت -5
 سالگی ۳3تا  ۲۱د(  سالگی ۲۱تا  ۲۱ج(  سالگی ۶تا  ۳ب(  سالگی  ۲۱تا  ۶الف( 

 مربوط به کدام رویکرد است؟ « های ناهشیار و درونی کردن اشیای بیرونیکاوش در همانندسازی»مفهوم  -6
 هاسیستم( د ج( میان فردی ب( روانکاوی  الف( روابط شئی 

 شود؟ رنجوری به کدام یک از موارد زیر اطالق میاضطراب روان -7
 ب( ترس از اینکه خطر ناشی از دنیای بیرونی رخ دهد.   الف( ترس از اینکه مبادا غرایز از کنترل خارج شوند.

 کننده خود به دیگراند( نسبت دادن غرایز یا امیال ناراحت ج( منحرف کردن انرژی جنسی یا پرخاشگرانه 

تفریح  وها با پنج نیاز ژنتیکی: بقا، محبت و تعلق پذیری، قدرت یا پیشرفت، استقالل یا آزادی بر اساس کدام نظریه، انسان -8

 شود؟ آیند که موجب برانگیختگی فرد در زندگی میبه دنیا می
 د( رویکرد پست مدرن ج( تحلیلی رفتار متقابل ب( درمان وجودی  الف( واقعیت درمانی 

د، آورهای افسردگی خود میهای مشکل، و دالیلی که فرد برای نشانهکدام رویکرد زیر برای درمان افراد افسرده بر زمینه -9

 تمرکز دارد؟ 
 د( تحلیل رفتار متقابل  ج( وجودی  ب( مبتنی بر پذیرش و تعهد  رفتاری  -الف( شناختی

 های دفاعی کدام یک از اظهارات زیر درست است؟ درباره مکانیسم -11
 روند. فرد به کار می ب( برای مقابله با اضطراب کنند. الف( همه آنها در سطح هشیار و خودآگاه عمل می

 باشد.د( بکار گرفتن هر کدام از آنها نشانه ناپختگی فرد می کند. ج( سوپرایگو برای حفظ تمامیت خود از آنها استفاده می

 بشمار آید؟ « رابطه دوگانه»تواند تحت عنوان از دیدگاه اخالقی، برقراری چه نوع رابطه با درمانجو می -11
 د( درمانی آموزشی ج(  یصیب( تشخ الف( ارزیابی 

ت تری چون خانواده، بشریبرخی رؤیاها ممکن است به رابطه کلی فرد با کل بزرگ»پردازان معتقد است: کدام یک از نظریه -12

 ؟«اند، اشاره داشته باشندهایی که در طول زمان وجود داشتهیا نسل
 د( پیاژه ج( یونگ ب( اریکسون الف( فروید

ندی به سمت تمامیت و رشد، خردم های تفرد، قابلیت انساننگرد، بر جنبهنظریه پردازان زیر انسان را مثبت میکدام یک از  -13

 ها تأکید دارد؟درونی و در کل دگرگون کردن شخصیت
 لفرد ادلرآد(  ج( گوستاویونگ ب( زیگموند فروید الف( کارن هورنای

عنوان یک آموزش ثمربخش در از معلم، دانشمند، به  کیبیرت ترصومان را به ، رابطه دریدرمانهای روانکدام یک از نظریه -14

 گیرد؟ نظر می
 عاطفی -شناختی -ب( درمان منطقی  های میان فردی الف( درمان

 د( درمان چندوجهی  گشتاست درمانی ج( 

 های روانکاوی بوجود آمده است؟ درمانی از اصول و کاربستهای خانوادهکدام یک از نظریه -15
 د( موری بوئن ج( ویرجینیا سیتر  ب( کارل ویتاکر  الف( سالوادورمینوچین 
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 سازی در کدام رویکرد مطرح شده است؟سازی، درونای رشد درمانجو در درمان شامل: کشف، برونتوالی ادغام سه مرحه -16
 رفتاری -شناختید(  طرحواره ج( ب( گشتالت الف( روابط موضوع 

 شود؟از دیدگاه ماهلر به کدام مرحله زمانی از زندگی گفته می« اوتیسم بچگانه بهنجار» -17
 ماهگی 3یا  ۴د(  هفته اول  ۴یا  ۳ج(  ماهگی  ۳ب(  ماهگی  ۲۱تا  ۱الف( 

 یعنی چه؟  dreamWork« عمل رویا»درمانی در روند تحلیل رویا در روان -18
 ب( هشیار شدن فرد به محتوای خواب   الف( تغییر محتوای آشکار خواب 

 د( تبدیل محتوای نهفته رویا به محتوای کمتر تهدیدکننده ها و امیال فرد در خواب دیده شکار شدن انگیزهآج( 

 ( درست است؟ Transitionکدام یک از عبارت زیر در مورد گذار ) -19
 ب( تشویق بیمار به طرح موضوع دیگر   مار الف( گذار از احساسات منفی بی

 د( گذار از مراحلی از رشد  فایده ج( گذار از موضوعات بی

 درمانی کدام عبارت زیر صحیح است؟ در روان« بینش»در مورد کسب  -21
 ب( کاوش در مورد انتقال متقابل  الف( کاوش در مورد انتقال و ضد انتقال 

 گیرد.د( بینش به رابطه انتقالی صورت می  یارهای ناهشکاوش مواد و دفاعج( 
 

 «روانشناسی عمومی و رشد»

 باشد؟ های طولی مرتبط با فرایند رشد با کدامیک از مشکالت زیر مواجه میپژوهش -21
 ب( نادیده گرفته شدن تاثیرات فرهنگ  الف( افزایش تعداد جمعیت مورد مطالعه 

 د( این روش فقط مناسب سنین بزرگسالی است ج( افزایش آگاهی افراد از افکار خودشان بر اثر بررسی مکرر 

 کدام یک از موارد زیر از نقائص نظریه یادگیری اجتماعی است؟  -22
 ب( عدم توجه به نقش فرهنگ و زبان الف( توجه به مشارکت افراد در رشد خودشان 

 د( افراط در نقش خانواده نادیده گرفتن مشارکت افراد در فرایند رشد  ج(

 کسی است؟  شناختی کودکان وابسته به حمایت بزرگساالن است، متعلق به چهاین عقیده که رشد -23
 د( اریکسون ج( ویگوتسکی  ب( والن  الف( پیاژه 

 است؟  یتحت تأثیر چه فرآیند تقلید معوق عمدتاً -24
 د( واکنش چرخشی ثانوی ج( وانمودسازی  ب( واکنش چرخشی سوم نمایی ذهنی الف( باز

 گیرد؟ های رشدی مورد استفاده قرار میمقیاس آپگار برای ارزیابی چه شاخص -25
 د( حرکتی شناختی  ج( ب( جسمانی  اجتماعی  -الف( روانی

 شود؟ اوج خودکشی در کدام دوره سنی مشاهده می -26
 د( پیری ج( جوانی  ب( نوجوانی  الف( میانسالی 

 شود؟ نوسانات خلق و گرگرفتگی در کدام مرحله رشدی بیشتر مشاهده می -27
 د( پیش دبستانی ج( جوانی  ب( نوجوانی  الف( سالمندی 

 مهمترین ویژگی غیر منطقی تفکر پیش عملیاتی چیست؟  -28
 ناپذیریتد( برگش ج( خودمحوری  ب( وانمودسازی ای الف( تفکر فرضیه

 

 نظریه مراحل زندگی لوینسون با کدام نظریه رشد هماهنگی بیشتری دارد؟  -29
 د( قضاوت اخالقی کلبرگ  شناختی پیاژه ج( جنسی فروید-ب( روانی اجتماعی اریکسون -الف(روانی

 ها در حافظه و توجه، اهمیت بیشتری دارد؟ کدام بک از عصب رسانه -31
 د( گلوتامات ج( سروتونین  ب( دوپامین  الف( استیل کولین 

هایی از کودکانی که با خیال راحت و خوشحالی زیر دست به کودکی جهت غلبه بر ترس و اضطراب از دندانپزشک فیلم -31

 شود. این روش تغییر رفتار چه نام دارد؟نشیند نشان داده میدندانپزشک می
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 دهید( سرمشقی سازی ج( غرقه زدایی ب( حساسیت الف( تقویت خویشتن 

تی با شناخپردازان، ضمن رد یک استعداد عمومی واحد برای حل مسئله، هوش را وابسته به چند استعدادکدام یک از نظریه -32

 داند؟ بنیاد زیستی می
 د( سوسی ج( اندرسن  ب( کاردنر  الف( اشترنبرگ 

چه نوع خطایی را مرتکب شده و فراوانی آن چگونه « لباسیمن »بگوید « لباس من»اینکه کودکی در سخن گفتن به جای  -33

 است؟
 د( دستوری با فراوانی کم ج( مفهوی با فروانی زیاد ب( معانی با فراوانی کم الف( دستوری با فراوانی زیاد

 بندی را انجام داده است؟ دهد. وی چه نوع طبقهبندی اشیاء را براساس کارکرد آنها انجام میکودکی طبقه -34
 د( پدیداری  ج( کنشگر  ب( مفهومی  الف( ادراکی 

 کننده باشند؟ توانند ترمیمزند کدام یک از افراد زیر میزمانی که شخص ثالث به روابط خانوادگی آسیب می -35
 و همساالند( دوستان  ج( خواهران و برادران  هاها و پدربزرگب( مادربزرگ الف( معلمان و مربیان 

 

 «شناسی بالینیروان»

 پردازد؟ های زیر به فهم نقش متغیرهای روانشناختی در بیماریهای جسمی میکدام یک از حوزه -36
 روانشناسی سالمتد(  روانپزشکیج(  نگرب( روانشناسی بالینی عصب الف( روانشناسی بالینی

 دهی هدف نهایی سنجش، اولین گام کدام است؟ در شکل -37
 ب( ابالغ نتیجه سنجش   های سنجش آوری دادهالف( جمع

 هاآوری دادههای جمعریزی برای روشد( برنامه  ج( دریافت و روشن کردن سوال ارجاع شده 

 تر است؟ مانی برای درمان اختالل شخصیت مرزی مناسبدرکدام نوع روان -38
 د( رفتار درمانی دیالکتیک درمانی  ج( گشتالت ب( روان تحلیلگری  شناختیالف( رفتار درمانی

 تر است؟ با کدام گزینه هماهنگ« گردد.ام نابود میاگر در دانشگاه پذیرفته نشوم، زندگی»شناختی تحریف -39
 د( تعمیم افراطی سازی ج( شخصی ب( تفکر دوقطبی  سازی الف( فاجعه

گوید شود میاش پرسیده میکند، وقتی از او علت گران فروشیمیهایش را به قیمت غیرمتعارف عرضه فروشی، میوهمیوه -41

 ، او از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟ «فروشندهمه گران می»
 د( تثبیت  ج( فرافکنی  ب( سرکوبی  الف( واکنش وارونه 

چار کدام کند، دز سنجش تأکید میزمانی که روانشناس بالینی به جای اتکاء بر اطالعات بعدی، به اطالعات نخست حاصل ا -41

 نوع سوگیری شده است؟ 
 د( اکتشاف براساس دسترس پذیری ج( لنگری  ب( فرهنگی الف( تایید 

 موفقیت درمان به روش واقعیت مجازی در درمان کدام اختالل زیر ثابت شده است؟  -42
 Acrophobiaد(  ADHDج(  MDDب(  PSDالف( 

 

 درمانی کدام است؟سودمند واقع شدن گروه ترین عامل درمعموال مهم -43
 د( همگانی بودن ج( ایجاد امید  ب( انسجام گروهی  الف( نوعدوستی 

 های درمانی وجود دارد، کدام است؟ کننده سومی که در مواجههشرکت -44
 د( سوپروایزر درمانگر ج( رابطه درمانی  ب( متغیرهای مربوط به مراجع  الف( تکالیف درمانی 

 دهد چه اتفاقی روی داده است؟ های مشابه روانشناسان بالینی پاسخ متفاوتی میهنگامی که بیمار به سوال -45
 رگد( واریانس مصاحبه مالک  ج( واریانس ب( واریانس اطالعات الف( واریانس بیمار

 باشد؟نمینامه اخالقی انجمن روانشناسی آمریکا کدام اصل جزو اصول عمومی آیین -46
 د( رازداری عدالتج(  ب( صداقت پذیری وفاداری و مسوولیت الف(
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هایی که ممکن است به روند درمان آسیب برساند شود تا سوء تفاهمدر مصاحبه، هنگامی که مراجع به اظهار نظر ترغیب می -47

 ای صورت گرفته است؟ از بین برود، چه نوع مصاحبه
 د( آماده سازی ج( مشکل ارجاع شده  ب( پذیرش  الف( گزارشی 

 اندازد کدام است؟ ترین عامل که اعتبار مصاحبه بالینی را به خطر میبدیهی -48
 د( غلط به یاد آوردن  ج( منابع اطالعاتی متنوع  گرب( ذهنیت قبلی مصاحبه گر الف( سوگیری شخصی مصاحبه

 سومین مرحله فرآیند مشاهده در روانشناسی بالینی کدام است؟  -49
 د( رمزبندی رفتارها ج( برانگیختن  ب( ثبت  تخاب الف( ان

پردازیم درمانگر با چه مشکلی احتماال هنگامی که به محیط کار درمانگر مثال کار در زندان و با خالفکاران خشن و مقاوم می -51

 شود؟ روبرو می
 د( نگرشی ج( محیطی  ب( وضعیتی  الف( قابلیتی 

 

 «شناسی روانیآسیب»

 عوامل ژنتیکی در کدام یک از اختالالت ذیل کمترین اهمیت را دارد؟  -51
 د( اضطرابی ج( شبه جسمی  ب( اسکیزوفرنیا  الف( خلقی 

 ای زیر گسترده است؟ نقصان حافظه در کدام اختالل تجزیه -52
 ستیگسد( هویت  ج( دگرسان بینی خود  ب( گریز گستی  تی سالف( یادزدودگی گس

 شناسی روانی مبتنی بر کدام الگوی ذیل است؟ وانکاوی از آسیبتبیین ر -53
 د( زیست شناختی ج( انگیزشی شناختیب( الف( تکاملی 

 نسخه اولیه نظریه ناامیدی افسردگی کدام یک از موارد زیر است؟  -54
 بکد( تریاد منفی  موخته شده آدرماندگی ج(  هب( خشم درون ریزشد های ناسازگار الف( طرحواره

زده به کشور پذیرنده مهاجرین رسیده، از دو ماه پیش دچار سردرد، ای که همراه با مادر خود از یک کشور جنگساله 8کودک  -55

 های تشخیصیحالت تهوع و استفراق، شکم درد، امتناع از رفتن به مدرسه و از دست دادن مادر خود شده است. براساس مالک

DSM V این کودک عبارتست از:ترین تشخیص برای محتمل 
 Separation Anxiety Disorderب(  Social Communication Disorderالف( 

 Social Anxiety Disorderد(  Persistent Depressive Disorderج( 

 شود؟ با کدام اختالل زیر همراه می زدگی معموالًاختالل وحشت -56
 د( افسردگی گزین یج( شخصیت دور ب( گذرهراسی  الف( اضطراب فراگیر 

ترسد که ضمن کند زیرا میکند: حدود یک سال است از مسافرت با هواپیما و قطار خودداری میای اظهار میساله 67آقای  -57

ترین تشخیص برای وی اختیاری ادرار گردد. چنانچه این شخص دچار بیماری عضوی نباشد، محتملسفر با آنها، دچار بی

 عبارتست از: 
 Agoraphobiaب(   Social Anxiety Disorderالف( 

 Generalized Anxiety Disorderد(   Panic Disorderج( 

 ضطرابی ناشی از مواد ایجاد کند؟اتواند اختالل کدام یک از موارد زیر می -58
 زاهاد( توهم ج( مواد افیونی  ب( مقلدهای سمپاتیک  الف( الکل

 بر کودکان کدام است؟  گزینه صحیح در مورد تأثیر طالق -59
 شود.داری دیده میهای طالق، مشکل سازگاری بطور معنیدرصد جوانان خانواده ۱۲تا  ۲3الف( در 

 های با ثبات است. های طالق، سه برابر کودکان خانوادهب( میزان طالق کودکان خانواده
 کنند. دکانی که والدینشان با هم زندگی میج( کودکان طالق به ویژه دخترها، به مراتب بیشتر پرخاشگر هستند تا کو

 اند مشکالت روانشناختی بیشتری دارند.د( کودکان طالق در مقایسه با کودکانی که پدر یا مادرشان فوت شده
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 بیشترین ابراز پایدار ناشی از سوگ در مورد داغدیدگی همسر کدام است؟  -61
 جسمید( دردهای  ج( تنهایی  ب( اضطراب الف( افسردگی 

 رود کدام است؟ ترین روشی که در درمان پراشتهایی روانی به کار میمعتبرترین و متداول -61
 د( روان تحلیلی  ج( درمان بین فردی ب( دارو درمانی  شناختی رفتاری الف( درمان

 ی است. مشخصه این اختالل وجود عالیم مرحله فعال اسکیزوفرنیا همراه با وجود سندرم مانیایا افسردگ -62
 د( کاتاتونیا ج( اسکیزوفرنی فرم  ب( اسکیزو تایپال  الف( اسکیزو افکتیو 

 Body"" انگاری بدنبدریخت کدام یک از اظهارات زیر در ارتباط با اختالل DSM Vبراساس تحقیقات مرتبط با  -63

Dysmorphic Disorder  نیست؟درست 
 پردازند. ها میرویه اندروژنب( بعضی از این بیماران به مصرف بی الف( حدود یک سوم مبتالیان به این اختالل دچار باور هذیانی هستند. 

 د( این اختالل با میزان باالی بدرفتاری و غفلت دوره کودکی مرتبط است. سالگی است.  ۲۱-۱۱غاز این بیماری آترین سن ج( شایع

ار باشد و رفتهای کارکردی وی مختل نمیکه علی رغم داشتن هذیان و اختالل عملکرد مرتبط با آن، سایر جنبهبیماری  -64

 غیرعادی و عجیب ندارد، به چه اختاللی مبتال است؟
 د( اسکیزوفرنیافرم ج( اختالل روانپریشی گذرا ب( هذیانی الف(شخصیت اسکیزوتایپی

 گردد؟کدام اختالل زیر را موجب می زندگی غالباًتجربه یک رویداد تروماتیک و جدی  -65
 د( فشار روانی حاد ج( اضطراب فراگیر ب( وحشتزدگی جبری -الف( وسواسی

 

 «آمار و روش تحقیق»

 شود؟ های یک تحقیق از محیط مورد پژوهش به شرایط محیطی دیگر اطالق میپذیری یافتهبه میزان تعمیم -66
 بینید( اعتبار پیش ج( اعتبار درونی  شناختی ب( اعتبار بوم الف( اعتبار جامعه 

 شود؟بینی تبیین میدهد که بوسیله یک یا چند متغیر پیشاین شاخص مقدار واریانس در متغیر مالک را نشان می -67

 Fد(  R2ج(  Rب(  )بتا( الف( 

 ر است؟ تای و ترتیبی باشند، استفاده از کدام شاخص آماری مناسبهمبستگی وقتی هر دو متغیر مقوله در یک تحقیق -68
 د( فی ج( کریمر  ب( المبدا  الف( گاما 

 

غییرات کننده این تتواند به تغییرات بوجود آمده در افراد خاص توجه کند و دالیل اجتماعی ایجاددر این نوع پژوهش محقق می -69

 ابد؟ را بی
 د( تحقیق پانلی ج( تحقیق مقطعی  ای ب( هم دسته الف( روند پژوهشی 

 ....تری برای انتخاب نمونه است کهدار )سیستماتیک( روش مناسبگیری نظاموقتی نمونه -71
 ب( یک نمونه بزرگ باید از یک فهرست منظم انتخاب شود.   الف( جامعه مورد نظر غیرمتجانس است. 

 های کنترل و آزمایشی بسیار کم باشد.د( تفاوت بین گروه ج( یک نمونه بزرگ بایستی از فهرستی غیرمنظم انتخاب شود. 

 شود؟ کدام مورد به عنوان خطای نوع اول در نظر گرفته می -71
 ست. ب( رد کردن یک فرض صفر وقتی فرض صفر درست ا الف( رد کردن فرض تحقیق وقتی فرض تحقیق درست است. 

 های وابسته د( استفاده از آزمون با مستقل در نمونه ج( پذیرش فرض صفر وقتی فرض صفر نادر است. 

 ها متقارن باشد، وضعیت میانگین نسبت به میانه توزیع چگونه است؟ وقتی توزیع نمره -72
 نهمیا ≥د( میانگین  میانه  <ج( میانگین  میانه  =ب( میانگین  میانه  > الف( میانگین

 های پژوهشی استفاده کرد؟ توان از منابع دست دوم یا چکیدهدر کدام پژوهش نمی -73
 نگرد( آینده ج( پس رویدادی ب( تحقیقات کیفی الف( فراتحلیل 

n تحلیل واریانس یکطرفه اگردر  -74 1 20 ،n 2 nو  18 3  ها کدام مقدار است؟گروهباشد، درجات آزادی درون 23
 3۳د(  35ج(  3۱ب(  ۶۲الف( 
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 ......... . Fها افزایش پیدا کند، نسبت هر اندازه که اختالف بین گروه -75

 یابدد( افزایش می شود ج( کوچکتر از یک می کندب( تغییر نمی یابدالف( کاهش می

 ( کدام است؟ df(، درجه آزادی )N=21ها )متغیر، تعداد دادهدر محاسبه ضریب همبستگی بین دو  -76
 ۲1د(  ۲5ج(  ۱۲ب(   ۲۱الف( 

 توان منتسب نمود؟ ها طی چندین زمان مختلف را به کدام روش پژوهش میجمع آوری داده -77
 یرویداد -د( پس ج( طولی ب( دلفی  الف( مقطعی 

 های پژوهشی متکی بر کدام شاخص زیر است؟ پذیری یافتهتعمیم -78
 د( اعتبار بیرونی ج( مدل آماری  ب( اهداف پژوهشی  الف( اعتبار درونی 

چنانچه پژوهشگری در یک آزمایش قصد دارد اثر بیش از یک متغیر مستقل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید چه طرحی را  -79

 کنید؟ پیشنهاد می
 د( همبستگی ج( یک عاملی با سطوح مختلف ب( تک آزمودنی ی الف( عامل

 نمایید؟ برای تعیین متغیرهای مکنون در ساخت یک پرسشنامه چه نوع تحلیل آماری را پیشنهاد می -81
 د( عامل ج( واریانس چند متغییری  نسب( واریا الف( رگرسیون 

 

 «های شخصیتنظریه»

 از دیدگاه اریک فروم کدامیک از موارد زیر جزو نیازهای انسانی در نظر گرفته شده است؟  -81
 د( عزت نفسی دار بودن ج( ریشه ب( امنیت اجتماعی  الف( انزواطلبی 

 یکی از انتقادات جدی کارن هورنای از فروید به چه موضوعی متمرکز است؟  -82
 د( رابطه والد کودک ج( تاثیرات کهن الگوها  های دفاعیب( مکانیزم الف( تاثیرات فرهنگ بر شخصیت 

 از نظر آدلر معیار ارزیابی سالمت روان کدام است؟  -83
 د( عالقه اجتماعی ج( قدرت ایگو  ب( برداشتهای ذهنی  الف( برتری شخصی 

از  ود آن اعتراف کنند و آنها رابراساس نظریه یونگ، کهن الگویی که بیانگر این ویژگی است که افراد دوست ندارند به وج -84

 خودشان و دیگران دور نگه دارند چه نام دارد؟ 
 د( آنیموس ج( آنیما  ب( پرسونا  الف( سایه 

 کند؟ ( در چه حدود سنی تظاهر میSecondary narcissismاز نظرگاه فروید، خودشیفتگی ثانوی ) -85
 سالگی ۱۲د(  ج( دوره نوجوانی و بلوغ  سالگی  3ب(  سالگی  ۱الف( 

 از دیدگاه آدلر هشیار و ناهشیار چه ارتباطی با هم دارند؟  -86
 ای هستند که با هم همکاری دارند. ب( دو بخش از سیستم یکپارچه های مخالف هشیاری هستند. الف( هشیار و ناهشیار جناح

 مه متضاد در وجود فرد هستند.د( هشیار و ناهشیار دو نی ج( محتوی هشیار و ناهشیار ارتباطی با هم ندارند. 

 از دیدگاه بندورا موثرترین منبع کارایی شخصی چیست؟  -87
 های جسمانی و هیجانید( حالت ج( تجربیات مهارت  سازی اجتماعیب( قانع گیری اجتماعی الف( سرمشق

 باشد؟ کدام یک از موارد زیر جزء سلسله مراتب سطوح سازمان رفتار در دیدگاه آیزنک نمی -88
 های فطریها یا انگیزهرگد( اِ صفت ج(  ب( تیپ  شناختی خاص عمالاالف( 

 با توجه به دیدگاه روانکاوی فروید عبارت غلط را مشخص نمایید.  -89
 های اولیه است.ب( نهاد مخزن برانگیزاننده کند. الف( فرآیند ثانوی از طریق نهاد عمل می

 است.« من»د( تنها منبع ارتباط فرد با دنیای بیرونی خود یا  بقای نهاد به رشد فرآیند ثانوی بستگی دارد. ج( 

 شود؟ حل بحران کدام مرحله از دیدگاه اریکسون به نیروی بنیادی اراده منجر می -91
 ب( خودمختاری در برابر شرم و تردید   اعتمادی الف( اعتماد در برابر بی

 کوشی در برابر حقارتد( سخت   عمل در برابر گناه ج( ابتکار
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 های انسان را باید از کدام زاویه در نظر گرفت؟ از دیدگاه آدلر ارزش تمام فعالیت -91
 د( عالقه اجتماعی ج( نیروی خالق  ب( حقارتهای عضوی  الف( تالش برای موفقیت 

ه خواند، براساس کدام اصل نظریوانمود کند که به طور جدی درس میوقتی دانش آموزی برای تنبیه نشدن ساکت بماند و  -92

 کند؟ سازی عاملی رفتار میشرطی
 د( تنبیه ج( تقویت منفی  ب( تقویت جانشین  الف( تقویت مثبت 

 اند؟ استفاده کرده« تحلیل عاملی»کدام یک از نظریه پردازان شخصیت از  -93
 کلی د( میلون و کلی  ( الپورت وج ب( کتل و آیزنک  الف( کتل و میلون 

 آید؟ تر به شمار نمیهای اصلی نظریه یادگیری اجتماعی راهای زیر از فرضکدام یک از گزینه -94
 ب( شخصیت انسان آموخته شده است.  کنند. دارشان تعامل میهای معنیالف( انسانها با محیط

 د( شخصیت وحدت اساسی ندارد.  ج( انگیزش هدف گراست

 شود. دهد، تقویت میهایی که میدر این برنامه تقویت، ارگانیزم به طور متناوب، طبق تعداد پاسخ -95
 ای ثابتد( فاصله ای متغیر ج( فاصله ب( نسبت ثابت  الف( نسبت متغییر 

 های اساسی نظریه فرد مدار راجرز کدامند؟ فرض -96
 گرایش شکوفا شدن -ب( گرایش تکوینی  خودآرمانی  -الف( خودپنداره

 گرایش شکوفا شدن -د( پذیرش غیرمشروط   خودشکوفایی -ج( توجه مثبت به خود

شد چه  روتوان در سطح هشیار به صورت سازنده با آن روبهشود و میاز نظرگاه رولومی، اضطرابی که سرکوبی را شامل نمی -97

 نام دارد؟
 د( آگاهانه ج( بهنجار  ب( بنیادی الف( صفات

 

 باشد؟ طبق دیدگاه تحلیل رفتاری اسکینر، کدام یک از موارد زیر جزء الگوهای نامناسب رفتار نمی -98
 د( تنبیه کردن دیگران اندازه نیرومند ج( رفتار بی ب( مصرف داروها  الف( خودآگاهی معیوب 

 نامید؟ راتر، احتمال روی دادن رفتار خاص در موقعیت بخصوص را چه می -99
 د( ارزش تقویت ج( احتمال پاسخ  ب( پتانسیل رفتار  تظار الف( ان

 ک از موارد ذیل است؟ یتفرد ماهلر به ترتیب کدام  -چهار مرحله جدایی -111
 ب( تمرین کردن، تجدید رابطه، تمایز، پایداری ابژه لیبیدویی  الف( تمایز، تمرین کردن، تجدید رابطه، پایداری ابژه لیبیدویی 

 د( تجدید رابطه، تمایز، تمرین کردن، پایداری ابژه لیبیدویی ج( تمایز، تجدید رابطه، تمرین کردن، پایداری ابژه لیبیدویی 
 

 «بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار»

 ای کدام است؟ مهمترین عمل اختصاصی قطعه آهیانه -111
 د( حافظه حرکتی ج( حافظه  ب( ادراک شنیداری  الف( دریافت حسی دهلیزی

 شود؟ می "Deterioration"در کدامیک از اختالالت و بیماریها، دستگاه عصبی انسان دچار تباهی  -112
 د( فنیل کتونوری ج( اضطراب منتشر  ب( هیپرتیروئیدی  الف( وسواس جبری 

 باشد؟ ضبط حافظه حرکتی از کارکردهای اختصاصی کدام قسمت مغز می -113
 د( قطعه پیشانی آمیگداال ج(  ب( سیستم لیمبیک هیپو کامپ الف( 

 ناشی از آسیب در کدام لوب مغزی است؟ « توجهی یک طرفهبی» -114
 د( آهیانه ج( گیجگاهی  سری ب( پس الف( پیشانی 

 کدام دیدگاه معتقد است که ذهن فعالیت مغز است؟  -115
 د( موضع همسانی گرایی ج( ذهن ب( ماتریالیسم  نگری الف( دوگانه

 ها به ترتیب مسئول درک چیستی شئی دیده شده و مکان آن شئی هستند؟ کدام یک از قسمت -116
 فرونتال )پیشانی( -سریب( پس  لوب آهیانه  -الف( لوب گیجگاهی
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 یگیجگاه -د( پیشانی  سری پس -ج( آهیانه

که بعد از خواندن هر کلمه، توسط آزمونگر کلمه قبل را بازگو کند یعنی شود در آزمایش توالی کلمات از آزمودنی خواسته می -117

ای را خوانیم او کلمه اول را بگوید، در این صورت چه حافظهخوانیم او چیزی نگوید و وقتی کلمه دوم را میوقتی اولین کلمه را می

 کنیم؟ ارزیابی می
 د( فعال ج( رویدادی ب( درازمدت الف( کوتاه مدت 

 کدام گزینه در مورد فعالیت جنسی مردان صحیح است؟  -118
 باشد. ب( پایین بودن سطح تستوسترون مبنای معمول برای ناتوانی جنسی می دهد.الف( کاهش سطح تستوسترون معموال فعالیت جنسی مردان را کاهش می

 شود.وسین موجب کاهش لذت جنسی مید( افزایش آکسی ت ج( هورمون آکسی توسین تا حدی در لذت جنسی مشارکت دارد. 

 ای چه تاثیری در رفتار انسان دارد؟ قطع کردن جسم پینه -119
 کنند. ب( در تکالیف ناآشنا مثل نخ کردن سوزن بدون اشکال عمل می شوند. الف( در تکالیف آشنا مثل بستن کفش دچار مشکل می

 کنند.ریزی دو عمل در یک زمان مشکل پیدا میبرنامه د( در کنند. ج( نیروی عقالنی و انگیزش خود را حفظ می

 های هیجانی است؟ چه بخشی از مغز مسوول پاسخ به محرک -111
 اید( جسم پینه ج( هیپوکامپ هیپوتاالموس ب(  الف( بادامه

 

 

 

 «شناختیارزیابی روان»

« ن ببره؟کشد تا خوابتومشکلی دارید؟ چقدر طول میموقع به خواب رفتن »کند: وقتی درمانگر در مصاحبه بالینی سوال می -111

 کند؟ سازی استفاده میاز کدام تکنیک روشن
 پرسشهای هدایتگرد(  اختصاصی کردنج(  ب( وارسی عالیم الف( کنکاش 

 شود؟ ( در تست رورشاخ در چه اختاللی بیشتر مشاهده میPهای رایج )پاسخ کمترین -112
 د( اختالل شخصیت مرزی ج( اختالالت خلقی  وئید ب( اسکیز الف( اسکیزوفرنیا 

 باشد؟نمی« پرتیعامل حواس از رهایی»های مقیاس ازکدام خرده مقیاس وکسلر  -113
 هاد( طراحی مکعب ج( نماد ارقام  ب( محاسبه  الف( فراخنای ارقام 

114- BDI عمدتا برای ارزیابی شدت و عالئم چه اختاللی طراحی شده است؟ 
 سازید( جسمانی ج( اختالل دوقطبی ب( افسردگی شناختی کودکان الف( رشد

 کند؟ گیری نمیهای آزمون هوشی و کسلر بطور مستقیم حافظه را اندازهکدام یک از مقیاس -115
 د( شباهتها ج( محاسبه  ب( گنجینه لغات  الف( فراخنای ارقام 

احبه، حین مص خود را سانسور کند و در مورد مشکالتش در مدرسه مقاومت کند دربیماری که تمایل دارد اعمال ضداجتماعی  -116

آب زیرکاه  رسد خیلینظر می به»یا « ببینم بزن بهادر خوبی بودی؟!»کشد: کننده با گفتن جمالت زیر او را به چالش میمصاحبه

 چه تکنیکی استفاده کرده است؟کننده از مصاحبه« روی؟رسد از زیر کار در میهستی مثل روباه، به نظر می
 د( الفاء الف زنی ج( رویارو کردن  ب( تغییر جهت  الف( مبالغه 

 باشد؟ شناسی شدید شخصیت می( جزء آسیبMCMI- IIIکدام مقیاس زیر براساس آزمون شخصیتی میلون ) -117
 د( شخصیت افسرده ج( اسکیزوتایپال ب( اختالل هذیانی  الف( اسکیزوئید 

 تواند باشد؟ ( میWMS III) IIIم یک از موارد ذیل از معایب احتمالی مقیاس حافظه وکسلر کدا -118
 های حافظهب( محدودیت گستره مولفه  الف( اجرای طوالنی 

 حمایت تجربی ضعیفد(   ج( اعتبار پائین

 آورند؟ نمره باالیی بدست می MMPIزنانگی پرسشنامه  -کدامیک از افراد زیر در مقیاس مردانگی -119
 کند.های خشن گرایش دارد و رفتارهای سنتی مردانه را تایید میالف( آقایی که به ورزش
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 باشد. هایی که با عالیق سنتی زنانه هماهنگ است عالقمند میب( خانمی که به فعالیت
 باشد. هایی که به طور سنتی ویژه مردان است، عالقمند میج( خانمی که به شغل
 هایی که با عالئق سنتی زنانه همخوانی دارد، عالقمند است.د( آقایی که به فعالیت

گذرد می شحمله قادر بود آنچه در اطراف کند که در زمانکند ولی تایید میهای صرعی را گزارش میهنگامی که بیمار تشنج -121

 را بشنود و ببیند، دچار چه نوع تشنجی است؟ 
 د( پارشیال ج( کاذب  ب( گراند مالی الف( پتی مال 
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